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احلمد اهلل الذي انعم علينا بنعمة اإلسالم واصلي وأسلم على نبينا الكرمي محمد بن 
عبد اهلل وعلى آله وصحبه أجمعني:

إنها ملناسبة سعيدة أن حتتفل اجلامعة بأبنائها اخلريجني وهم يجنون ثمار جهودهم 
الدرجة  على  وحصولهم  والنظرية،  العلمية  كلياتهم  من  التخرج  ملتطلبات  بإكمالهم 
العلمية التي سعوا لها بجِد وجهد، ونالوا حظاً من العلم يعكس املستوى الرفيع الذي 
املؤسس من أعضاء هيئة تدرس  إليه اجلامعة وطالبها، فجميع منسوبي جامعة  وصلت 

وإداريني وفنيني وغيرهم يشاركون اليوم فرحة أبنائهم الطالب بهذا النجاح املشرف.

وإن اجلامعة لتشعر بالفخر وهي ترى أبنائها اخلريجني قد تزودوا بالعلم واملعرفة وكل ما 
يصقل قدرتهم ويدعمها على العطاء في أي موقع يعملون فيه مساهمني في مسيرة تنمية 
وطننا احلبيب .. واجلامعة تفتح أبوابها ألبنائها اخلريجني وتدعوهم إلى استمرار التواصل كلما 
سنحت لهم الظروف بذلك لالستفادة من برامجها العلمية ومقتنياتها احلديثة ومكتباتها 
ومعاملها املتخصصة، وترحب بآرائهم ومقترحاتهم فيما يخص املناهج الدراسية من خالل 
ما ملسوه وعايشوه من جتاربهم في حياتهم العملية والعلمية.. وأن كتيب دليل اخلريجني 
ما هو إال دالله واضحة على ما قامت به اجلامعة من بذل ودعم واهتمام بأبنائها الطالب 
اخلريجني حتى تكللت اجلهود املبذولة إلى واقع مشرف، وسيستمر عطاؤها متدفقاً ألبناء 
وبنات وطننا الغالي. فهنيئا ألبنائنا الطالب اخلريجني وألولياء أمورهم في يومهم هذا، وهنيئاً 
لوطننا بهذه الكوكبة من أبنائه املميزين. ويسعدني أن أنتهز هذه املناسبة الطيبة وأناشد 
أبنائي املتخرجني أن يكملوا رسالتهم نحو وطنهم ومجتمعهم بكل إخالص وجترد ومحبة، 
وعليهم مواصلة االجتهاد واالستزادة من العلم واملعرفة واحلرص على االستفادة من اجملاالت 
العلمية والبحوث املتخصصة في جامعتهم ومنابر العلم األخرى، وستظل اجلامعة راعية 
لهم ومتعاونة معهم في مختلف مواقعهم.. سائال املولى العلي القدير أن وفقنا جميعاً ملا 

فيه خدمة هذا الوطن املعطاء.

وباهلل التوفيق والسداد.

سعادة األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

مدير الجامعة المكلف

سعادة األستاذ الدكتور
عدنان بن حمزة زاهد

دأبت جامعة امللك عبدالعزيز على االحتفال سنويا بأبنائها اخلريجني، حتت رعاية كرمية من صاحب 

السمو امللكي األمير/ خالد الفيصل، مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة.

التي  األطراف  والتربوي لكل  األكادميي  باإلجناز  إمنا حتتفي  األبناء  احتفالها بهؤالء  واجلامعة في 

بذلت اجلهد في سبيل تأهيل هؤالء الطالب والوصول بهم إلى حتقيق أهدافهم.

وهذا الدليل إمنا هو عصارة جهود اجلامعة خالل السنوات املاضيات، سواء في القاعات والفصول 

تأهيل هذه  في  روافد  وكلها  األخرى،  التعليمية  واملرافق  واخملتبرات  واملعامل  املكتبات  أو  الدراسية، 

واجلهد  والفكر  الوقت  بذلوا  الذين  األبناء  لهؤالء  توثيقي  سفر  هو  إمنا  والدليل  أبنائنا  من  النخبة 

سنوات حتى تكللت جهودهم بالنجاح والتوفيق.

فتهنئتي اخلالصة لكل أبنائي اخلريجني وأسرهم التي كانت على قدر املسؤولية للتعاون مع 

اجلامعة من أجل حتقيق أهدافها في أبنائها الذين لم يخيبوا الظن وكانوا على قدر املسؤولية.

الشكر أجزله لصاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل على رعايته الكرمية ألبنائه اخلريجني 

وهذه الرعاية بال شك حافز لغيرهم من الطالب لبذل اجلهد لينالوا هذا التتويج، والشكر والتقدير 

لكل من أسهم في إعداد هؤالء الطالب.

سائال املولى عز وجل أن يوفق اجلميع من أجل خدمة هذه اجلامعة وهذا الوطن الغالي.

واهلل ولي التوفيق،،،

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

و هـ



سعادة الدكتور
أمين بن يوسف نعمان

سعادة الدكتور
عدنان بن سالم الحميدان

آله وصحبه  العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا محمد وعلى  احلمد هلل رب 

أجمعني ... وبعد.

هو  التميز  على  مثال  وخير  التعليم  مخرجات  في  التميز  منها  أهدافا  اجلامعة  حددت  وقد 

خريجوا اجلامعة الذين اثبتوا جدارتهم ومتيزهم في سوق العمل وأصبحوا مرآة للجامعة، ومنهجاً 

والعملية مع زمالئهم  العلمية  املنافسة  لرهان  اخلريجني  به من خالل ما كسب هؤالء  نفاخر  مميزاً 

خريجي جامعاتنا احمللية األخرى.

وها نحن اليوم في موسم آخر من مواسم القطاف بكل فخر وإعزاز نحتفل بتخريج الدفعة 

التي  الدفعة  وهذه  العليا،  والدبلومات  والدكتوراه  واملاجستير  البكالوريوس  مرحلة  من   )45(

استقبلنها طالباً واثقني في املستقبل متعطشني إلى حتصيل املعرفة وشاهدنا صبرهم ومثابرتهم 

على طلب العلم وجرت األيام سراعاً إلى أن رأيناهم اليوم خريجني متميزين في معارفهم العلمية، 

التنمية  مسيرة  في  ليسهموا  وتصرفاتهم  سلوكياتهم  في  متميزين  قدراتهم،  في  محترفني 

املستدامة في هذا البلد املعطاء، متسلحني مبتطلبات سوق العمل كأفضل ما يكون. 

فيطيب لنا بهذه املناسبة أن نبارك لهم في هذا اليوم السعيد، كما نعدهم بأن جامعة امللك 

عملية  إستراتيجية  ضمن  مسيرتها  ستواصل  فيها  التدريس  هيئة  وأعضاء  بإداراتها  العزيز  عبد 

العمل، كما  االحتياجات اجملددة لسوق  وتلبية  العلمي املستمر،  التميز  إلى  وعلمية واضحة تهدف 

أن صلة اجلامعة بخريجيها لن تنقطع بإذن اهلل سائالً العلي القدير أن ميدهم بالتوفيق والسداد.

متنياتنا املتواصلة جلامعة املؤسس جامعة امللك عبد العزيز باملزيد من التطور واالستدامة في 

نشاطاتها البحثية والعلمية والعملية خلدمة اجملتمع ووطننا الغالي في ظل حكومة خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده األمني وولي ولي العهد حفظهم اهلل. .

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا محمد معلمنا األول وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد:

يطيب لنا بعمادة الدراسات العليا أن نهنئ جميع اخلرجني واخلريجات للعام الدراسي 1436/1435هـ، 

الدراسة، بحيث استحقوا وعن  الدؤوب على مدار أعوام  ونبارك لهم جناحهم ومتيزهم وجني ثمرة جهدهم 

جدارة حصولهم على الدرجة العملية )دبلوم، ماجستير، دكتوراه( من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة.

كما نأمل من اخلريجني واخلريجات أن يعتبروا هذه الشهادة نقطة للبدء بالعمل والعطاء، وبأن يواصلوا 

امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه  القيادة احلكيمة خلادم احلرمني الشريفني  متيزهم خلدمة بلدهم في ظل 

اهلل ورعاه، وذلك من خالل تطبيقهم ما تعلموه على مقاعد الدراسة، وتهيب بهم بأن يكونوا خير سفراء 

جلامعة امللك عبدالعزيز.

الدكتور  األستاذ  املكلف سعادة  اجلامعة  وبتوجيهات من مدير  العليا  الدراسات  ولقد قامت عمادة    

عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي سعادة األستاذ الدكتور عدنان 

الذي  العلمي  التقدم  لتواكب  العليا  الدراسات  منظومة  تطوير  في  الريادي  بدورها  زاهد،  محمد  حمزة  بن 

تستند إليه اجلامعات العاملية، والتي تساهم في سد احلاجة للتخصصات اخملتلفة التي تساعد على التنمية 

عمل  بيئة  إعداد  في  للمساهمة  تسعى  العمادة  فإن  كذلك  اخملتلفة.  واملهارات  املعارف  واكتساب  الفكرية 

حاضنة خلريجي وخريجات الدراسات العليا والتطوير املعرفي والوفاء باحتياجات اجملتمع ومتطلباته من خالل 

دراسات عليا متميزة ورائدة في برامجها ومخرجاتها.

ويستقبلون  واخلبرة  املعرفة  صنوف  خالله  تلقوا  معرفياً  صرحاً  يودعون  واخلريجات  اخلريجون  هم  فها 

آخر من أبواب احلياة العملية، يوظفون فيها ما تعلموه من خبرات علمية، للمساهمة في تقدم وطننا  باباً 

وسيعمر  بهم،  سيزهو  الوطن  هذا  بأن  أكيدون  نحن   .. وجهدهم  مبعارفهم  ويرتقي  بسواعدهم  وينهض 

بعطائهم، فهنيئاً لهم تخرجهم وهنيئاً لذويهم وململكتنا احلبيبة الفرصة بتخرجهم.

فيكم  اهلل  بارك   .. منهم  لكل  شخصية  تقدمًة  أقدمها  أماني  وأخلص  بالتوفيق،  لهم  دعوتي  كل 

جميعاً وبارك لكم وعليكم.

عميد القبول والتسجيل عميد  الدراسات العليا

حز
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المتفوقون



المتفوقون المتفوقون 

دكتوراهدكتوراه
كلية العلومكلية األداب والعلوم اإلنسانية

التخصصاالسم
علم المعلوماتعبدهللا خازم سعد الشهري

علم االجتماعبندر صدقة عبدالوهاب عبدربه
التاريخبندر محمد علي آل عباس

التاريخحسن عبدهللا حسن االسمري 
التاريخجالل بوشعيب حمو فرحي

التاريخمحمد دخيل هللا سعيد الحارثي
التاريخعصام حسن غندورة

اللغة العربية وآدابهاخالد عوض مفرح الخشرمي
اللغة العربية وآدابهاعبدهللا حامد عمري الشابحي

اللغة العربية وآدابهاعبدالرحمن حسين قاسم محمد
إدارة المعرفةحمد محمد احمد البدري

إدارة المعلوماتعادل عبدالرحمن عبيد اليوبي
إدارة المعلوماتعبدالناصر سالم حسن آل مصلوم

إدارة المعلوماتنواف عبدالعزيز حمد الرشيد
إدارة المعلوماتعلي محمد علي باطرفي

إدارة المعلوماتفؤاد عبدالرحمن يحيى ابو الخير
التاريخمحمد حيدر علي الشمراني

التاريخعبد المحسن فالح بن طما الحربي
التاريخباسم أمين محمد حسن البدري

التاريخعايض حسين خضر النفيعي
الدراسات اإلسالميةعلي محمد بن ابراهيم شهاب

الدراسات اإلسالميةتركي خالد عمر باقاسي
الدراسات اإلسالميةابراهيم سليمان محمد الغامدي

اللغة العربية وآدابهاخالد سعيد عبدهللا ابو حكمة
اللغة العربية وآدابهاساري محمد صالح الزهراني

اللغة العربية وآدابهاسامي جريدي سليم الثبيتي
اللغة العربية وآدابهاعبدالعزيز صالح رده الغانمي

علم المعلوماتاحمد علي حريبي الجهني
علم المعلوماتفايز عويضه محمد الفزي الجهني
علم المعلوماتعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا باطويل

التخصصاالسم
األحياءسامي عسير أحمد الرباعي

األحياءعبدالرحمن عبدهللا محمد آل معدي
األحياءحاتم معتوق محمد الياسي
األحياءبندر معيض مقعد البقمي
الكيماءصفي عاصم بين آصف

الكيمياءمظهر هللا لودي حميد هللا خان
الكيمياءمحبوب علي بنيبارا
الكيمياءراجيش رنقاء راجن

الكيمياء الحيويةمحمد فهيم 
األحياءمحمد اقبال قريشي

األحياءبدر متلع غازي الرويس
األحياءسعيد محمد احمد حنتوش

األحياءأحمد محمد عبدالرحيم شاهين
الكيمياءنبيل هاشم علي خريبه

الكيمياءماليش كريشنا كوار كوال

كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة

كلية الهندسة

التخصصاالسم
العلوم البيئيةجمشيد رشيد عبدالرشيد

زراعة المناطق الجافةحمدان عبدهللا حمدان السمرين
زراعة المناطق الجافةمحمد عوض علي يوسف
زراعة المناطق الجافةعمرو صالح محمد محمد

زراعة المناطق الجافةمحمد يوسف محمد خميس

التخصصاالسم
الهندسة المدنيةعبدالرزاق حميدي حاسن المعافي المالكي 
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المتفوقون المتفوقون 

كلية االقتصاد واإلدارة

ماجستيرماجستير

التخصصاالسم
االدارة العامة التنفيذيةمحمد حزام بن محمد المالكي

اإلدارة العامةعبدهللا عبدالرحمن أبو بكر الشريف
اإلدارة العامةمحسن مرزوق دخيل هللا القرشي

اإلقتصادمحمد عبدهللا علي الشمراني
المحاسبة المهنيةحسين حمد ظافر الماس

إدارة األعمالمحمد سعد مصلح الشلوي
إدارة األعمال التنفيذيةسفر محمد سفر آل شيبان

إدارة خدمات صحية ومستشفياتاياد عبدالقادر عبدالحي كمال
إدارة األعمال التنفيذيةعبدهللا محمد ضيف هللا الجودي

إدارة األعمالأحمد محمد موسى العمري
السياسة العامة التنفيذيفيصل محمد سعد آل سعود

إدارة خدمات صحية ومستشفياتمحمد ابرهيم عبدالشكور بشناق
اإلدارة العامةالحسين ابو عايض زهير عسيري

اإلدارة العامةعادل مبارك حمدان الشيخ
اإلدارة العامة التنفيذيسعد يحيى سلطان الزبيدي

اإلدارة العامة التنفيذيسعد سعيد سعد العمري
اإلقتصادطالل وحيد أحمد المداح

المحاسبة المهنيةمحمد شديد سالم الفايدي
المحاسبةحسان محمد ساندو مال

السياسة العامة التنفيذيمحمد عقيل عثمان سندي
المحاسبة المهنيةعبدهللا رشيد سيف الشمالني

إدارة األعمالعبدالمحسن حاتم احمد العباسي
إدارة األعمال التنفيذيةمازن رشيد محمدنور الرشيدي

إدارة خدمات صحية ومستشفياتموفق محمد احمد عاشور
اإلدارة الرياضايةصالح علي احمد الغامدي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

التخصصاالسم
التاريخسعد عيسى حسين آل عبيان المزيني

الخدمة االجتماعيةجمعان محزي شاووش العماري 
الخدمة االجتماعيةسعد على سعد األحمري

الدراسات اإلسالميةعبدالرحمن محمد غرم هللا الزهراني
اللغة اإلنجليزيةعبدالعزيز يوسف على األحمر

اللغة العربية وآدابهاعبدالرحمن مرشود مرشد الجهني
إدارة المعلوماتسامي عبدهللا سعيد النبعه

علم االجتماععلي محمد عبدهللا الزهراني
علم االجتماععبيد أحمد محمد الراشدي
اللغة العربية وآدابهاعلي حسن عبدهللا اليامي
علم المعلوماتمازن سعيد سالم باواكد

علم المعلوماتمحمود عبدالرحمن محمود مريعاني
التاريخعبدالرزاق عبدالرحمن عون هللا السلمي

علم النفسسلطان معيض محمد الكثيري
الخدمة االجتماعيةمحمد علي احمد عسيري

الجغرافياحمود حامد عبدهللا العتيبي
اآلداب والعلوم اإلنسانيةيوسف خميس سعيد الغامدي

اآلداب والعلوم اإلنسانيةمانع حمد علي ال منصور
اآلداب والعلوم اإلنسانيةفيصل فهد محمد الصولي

كلية العلوم

التخصصاالسم
األحياءعادل علي سالم المطيري

االحصاءراجس فايز ناصر الدوسري
األحياءعثمان يحيى احمد اليحياوي

الكيمياء الحيويةاحسان عبدالعزيز احسان العمري
الكيمياءعادل عايض عوض المالكي
األحياءرائد عبدالوهاب أحمد بديره

الكيمياءيودا براويرا بوديمان
الكيمياء الحيويةمد مصباح الدين
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كلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق اجلافة

كلية احلقوق

كلية الطب

ماجستيرماجستير

التخصصاالسم
األرصادعرفان الرشيد عبدالرشيد
زراعة المناطق الجافةخالد عبدهللا علي بحراوي

العلوم البيئيةسراج الصالحين
األرصادحامد رمضان محمد الذبياني

التخصصاالسم
األنظمةغسان علي خلف ألزايدي 

األنظمة)القانون(ابراهيم محمد حاج بن أحمد سير مباركي
األنظمةبندر علي محمد عسيري

التخصصاالسم
التشريح التقني واالنسجةعبدالعزيز صالح فهد الشريف

علم األدويةمرزوق سعيد مرزوق آل ناصر

الصحة العامةتركي احمد جعبول الزهراني

علم األدويةمرزوق سعيد مرزوق آل ناصر

التشريح التقني واالنسجةمصطفى محمدامين عبدالفتاح جان

كلية علوم األرض

كلية تصاميم البيئة

كلية علوم البحار

كلية الصيدلة

كلية األعمال برابغ

التخصصاالسم
جيلوجيا عامة - ثروة معدنية وصخورأحمد عبدهللا أحمد رضا
جيولوجيا عامة - جيلوجيا هندسيةانور عبدهللا أحمد شويل

التخصصاالسم
التخطيط الحضري واإلقليميايهاب احمدراتب ممدوح قربي

التخصصاالسم
األحياء البحريةسامي علي عبدالرحمن حميد

األحياء البحريةمعاذ عبده محمد النويره

التخصصاالسم
الصيدالنياتعلي فايز عبده الزبيدي
النواتج الطبيعيةفهد محمد بريك المولد

التخصصاالسم
اإلدارة الرياضيةفارس ابراهيم عبدالرحمن فضل

المتفوقون المتفوقون 

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

التخصصاالسم
علوم الحاسباتابوبكر احمد ابوبكر باقيس

علوم الحاسباتهاشم سعدالدين بن محمدهاشم آل غالب الشريف
علوم الحاسباتصخر عوض محمد صالح

كلية الهندسة

التخصصاالسم
الهندسة الصناعيةعبدالعزيز يوسف محمد طيب الطيب

الهندسة الصناعيةمحمد طالل عبدهللا ميره
الهندسة الميكانيكيةساني شاكيل محمد شكيل
الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسباتالبراء محمد أحمد الثقفي
اإلدارة الهندسيةمنذر عبدهللا علي الدغيم
الهندسة الصناعيةعبدهللا يحي راجح تميم

الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسباتوسيم أفتاب
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المتفوقون 
بكالوريوس

اآلداب و العلوم اإلنسانية

ماجد سعيد عبدالله الغامدي
عبدالمحسن يوسف مانع جريب

باسل امبارك شيمي البشري
محمد حسين احمد الفضلي

بندر حامد حامد البكري
منصور محمد شامي عسيري

احمد محمد احمد زقزوق
عبدالرحمن مشرف علي الغامدي

محمد أحمد مسفر الغامدي
توفيق جمعان عايض السلمي

حافظ علي علي محزري
علي محمد أحمد آل شعلة

مشهور معيض سرحان الجعيد
احمد ابراهيم محمد العمري
محمد مسعد زيدان المطيري

نواف غازي طلق السلمي
عبدالحميد محسن أحمد المحضار

يوسف محمد دباج الزهراني
سعيد مساعد يحيى الزهراني
أمين محمد عبدالله الغامدي

حسان احمد علي الغامدي
مقبل عطاالله غميض العتيبي
عبدالله صالح عبدالله محي
يحي أحمد موسى مرياحي

مهدي مانع شريفان ال مطارد
مبارك حسين أحمد حريصي

طارق حسين محمد الزهراني
احمد علي يحي المحوري

عبدالرحمن احمد محمد معافا
خالد ناصر ظافر آل عجيم اليامي

نواف مناع معيض الشهري
احمد حسين مريف الجوفي

عمر محمد عاشور الزهراني
تركي يحي موسى الزهراني
ابراهيم عمر خضر القرشي
احمد سعود مسلم الشراري

صالح عويلي عالي المعبدي
متعب فيحان مناحي الروقي

عبدالله ابراهيم سعد المسعود
علي محمد علي القرني

محمد عايض محيميد العتيبي

الدراسات اإلسالمية
علم النفس
علم النفس

الدراسات اإلسالمية
اللغة اإلنجليزية

علم النفس
علم النفس

الدراسات اإلسالمية
علم النفس

اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية

االجتماع والخدمة االجتماعية
اللغة اإلنجليزية

االجتماع والخدمة االجتماعية
علم النفس

الدراسات اإلسالمية
علم النفس
علم النفس

الدراسات اإلسالمية
علم النفس

الدراسات اإلسالمية
الدراسات اإلسالمية

علم النفس
علم النفس

اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية

علم النفس
االجتماع والخدمة االجتماعية

علم النفس
اللغة اإلنجليزية

علم النفس
اللغة اإلنجليزية

الدراسات اإلسالمية
اللغة اإلنجليزية

الدراسات اإلسالمية
االجتماع والخدمة االجتماعية
االجتماع والخدمة االجتماعية

اللغة اإلنجليزية
الدراسات اإلسالمية

التخصص اسم الخريج

بكالوريوس

المتفوقون 

اآلداب و العلوم اإلنسانية

العلوم الطبية التطبيقية

االتصال واإلعالم

عبدالله صالح علي الشيخي
خالد محمد جابر الشهري
احمد علي احمد عسيري

فيصل صالح محمد العمري
صالح حسن محمد هاشل
مهند طاهر حمزه مدني

محمد خلف محمد الغامدي
أحمد اسماعيل حسين غازي

عبدالله صالح علي الغامدي
رشاد سعد علي المالكي

مهند محمد عبدالله بالبيد
ياسر عبدالرحمن عبدالله آل محيا
عبدالشكور مساعد سعد المعلوي

أحمد محفوظ أحمد العامري

سلطان سعد محمد الفوزاني
حسن محمد محمد الشهري

ياسر صالح رداد المالكي
سامي سليم مساعد الجهني
زكي مرزوق محمد الفضلي
محمد احمد مسعد ال ورقش

يحيى احمد علي الزهراني
محمد عبدالله ابراهيم العبداللطيف

فهد ابراهيم محمد عسيري
محمد فؤاد سعيد علي

ابراهيم علي حسن الرمضان
عوض عبدالعزيز عوض عبدالجواد

محمد عبدالله سعد المالكي
نواف عبدالمجيد محمد المالكي

محمد علي الصافي باوزير

علم النفس
الدراسات اإلسالمية

علم النفس
الدراسات اإلسالمية

االجتماع والخدمة االجتماعية
اللغة اإلنجليزية

الدراسات اإلسالمية
االجتماع والخدمة االجتماعية

األشعة التشخيصية
العالج الطبيعي

األشعة التشخيصية
تقنية المختبرات الطبية

األشعة التشخيصية
تقنية المختبرات الطبية

اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

بكالوريوس
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المتفوقون 

االتصال واإلعالم

طب األسنان

االقتصاد واالدارة

احمد محمد حسن الزبيدي
أمين عبد الرحمن عبد الرزاق زغبي

حسين سليمان عايض النفيعي
عايض محمد سعيد الشهراني

أحمد عواد أحمد الجهني
أكرم نورالدين حسن عبدالرحيم
عبدالله مفرح عبدالله الخشرمي

ناصر علي صالح القحطاني
جابر محمد أحمد شبيلي

سعيد عبدالله سالم باعبدالله
محمد طرجم هاضل العتيبي

فهد عبدالعزيز عمهوج الخالد
عبدالعزيز سيف محمد عبده
محمد عتيق متعب المقاطي

عمر عماد عمر طيب
حسن ابراهيم جميل العمري
عيسى محمد طحيمر العوفي

حمزة صبري احمد شحاتة
يزن رزق الله عتيق الله الجهني

منير رجاء عوض المورقي
عبدالله عبدالسالم محمد شير انديجاني

علي عبدالله احمد بحول
محمد رشيد احمد عبدالجليل الكرمي

ثامر حسن علي قواص
وليد علي احمد كنداسة

الياس مولوي سعيد حسين نسيم
محمد عبدالرحمن محمد غالم

أحمد محمد سعد جابر
محمد صالح شتران الزهراني

اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم
اإلعالم

طب وجراحة األسنان
طب وجراحة األسنان

العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية

نظم المعلومات اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية

المحاسبة
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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المتفوقون 

االقتصاد واالدارة

التربية

الهندسة

علي محمد حسن المرحبي
صالح قاسم جبران الوطحي

تركي مهنا محمد الشبيكي
رامي مشعل محمد حجار

طارق محمد حسن الجهني
خالد احمد سعيد العمري
فهد سعيد سالم باوزير

احمد محسن احمد الهمداني
فهد خالد ناصر الباهلي

ماجد نافع نايف البيضاني
تركي محمد علي الشمراني

جهاد صالح سلطان بن ثابت
بدر محمد بن معتوق طالقي
جمال فرحات أحمد الغامدي
حماد مجري فرج القحطاني

عمر جالل أحمد نور أحمد علي
محمد داوود سعيد الحطامي

احمد رجاء شقير العتيبي
محمد عبدالباري أحمد الحفظي
عبدالحكيم علي يحيى ال النجم

أحمد غنام غنام الغنام
احمد عبدالله سعيد باحشوان

ثامر عبدالله عبدالجبار المالكي
فيصل أحمد مشبب القحطاني

ياسر صالح عيد الرفاعي
سعيد محمد عائض الشهراني
اسامه محمد قاسم العواضي

عبدالله سليم عبدالعزيز الجابري
ياسر رجب عبدالرحمن المالكي
عبدالرحمن حامد سعيد الغامدي
عبدالعزيز احمد عبدالرحمن رده

العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
اإلدارة العامة
العلوم اإلدارية

المحاسبة
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
إدارة األعمال
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
اإلدارة العامة
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
علوم سياسية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية

التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج
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المتفوقون 

الهندسة

عبدالله محسن محمد الجفري
نواف محمد هالل العمري

محمد طارق غالب ابوالفرج
يحيى محمد عزمي  عثمان

فيصل عمر عبود باحداد
عمار خيري محمد سعيد عابدين

عدنان محمد عبدالقادر يحيى
بالل عبدالله احمد بتوه

يحيى عبدالله محمد العمودي
عزت المعتزبالله عيد المجركش

عبدالله علي محمد بامخشب
يمان محمد عيد عبداللطيف فرحات

مازن محمد عبدالشكور بشناق
أسامة محمد صالح النهدي

فيصل علي احمد القرني
عبدالرحمن سالم سعيد بابلغوم

خالد عبدالغني عبدالحميد مخدوم
باسل محمد ابراهيم الحبيب

ريان محمد احمد القرشي
عمر سعيد سالم الصقير

مروان ياسر يحي الخزندار
يوسف يحي شوية حريصي

محمد عبدالعظيم عبده الصعيدي
عبدالله بن خالد بن عبدالله السبيعي

اسامة فواز فتال يبرودي
ريان سالم بن عمر باحشوان

عالء نور بن صديق حبيب الله
علي عبدالرحمن علي العمودي

يوسف عبدالحميد احمدسالم الصبحي
أحمد محمد ابراهيم محمد مير
فيصل سعد بن راشد الحريقى

راكان خالد حسن خليل
محمد ابراهيم يحيى عبده

مازن عبدالله محمد باعامر
عبدالرحمن محمد محمد حتيمش

أحمد محمد عباس بازي
معن عادل اسامه راضي

اسالم هشام خالد بالي
خالد عبد الله جار الله الغامدي

نشوان غالب احمد داود
علي حسين علي البيتي

الهندسة الكهربائية
الهندسة الصناعية
الهندسة الصناعية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكيميائية
الهندسة الكيميائية
الهندسة الكهربائية
الهندسة النووية

الهندسة الكهربائية
الهندسة الكهربائية
الهندسة النووية

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

الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكيميائية
الهندسة الكيميائية
الهندسة الصناعية
الهندسة الكيميائية
الهندسة الصناعية
الهندسة الكيميائية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الصناعية
الهندسة النووية

الهندسة الصناعية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الصناعية
الهندسة النووية

الهندسة الصناعية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الصناعية

التخصص اسم الخريج
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الهندسة

تصاميم البيئة

الحاسبات وتقنية المعلومات

 العلوم و اآلداب - خليص

الحقوق

حمزه طالل علي مختار

محمد عباس عيفان الحارثي
ياسر عبد الله محمد باوجيه العمودي

عبدالرحمن عبدالله علي ابورحمه
تركي عبدالحميد عبدالباقي تركستاني

عبدالله جاسم محمد زاهري
سالمين علي سالمين الحلكي

أحمد محمد أحمد العقيلي
أسعد ابراهيم أسعد المدني

صالح مصلح معيوف الخميسي
خالد صالح احمد الزبيدي

أشرف عبداللطيف حمزه منضور

مشعل حميد بن مستور المعبدي

فهد عبدالرحمن عبدالعزيز ال سعود
هاشم عبدالخالق عبدالرحمن الشمراني

اسماعيل سمير بن خليل مالكي
معاذ عبدالله ابراهيم النجاشي

الهندسة الكيميائية

عمارة البيئة
العمارة
العمارة

الجيوماتكس
عمارة البيئة

العمارة
الجيوماتكس

العمارة

تقنية المعلومات
علوم الحاسبات
تقنية المعلومات

الكيمياء

األنظمة
األنظمة
األنظمة
األنظمة

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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المتفوقون 

الحقوق

الطب

ظافر محمد عبدالرحمن الشهري
علي يحي علي الزهراني
احمد مدحت محمد قاروب

ماجد الحميدي عمر السبيعي
محمد عبدالعزيز محمد الجارلله
عبدالمجيد محمد عثمان الشائع

حمزه احمد حمزه الوزنه
عبدالكريم احمد بن محمد الغيالني

رياض علي بن احمد العجمه
عبدالرحمن محمد عتيق المالكي

معاذ عبدالعزيز احمد باحسن
ماجد شوقي فخري طرزان
أحمد مشهور سعد القرني

عبدالقادر صالح عقيل الصيعري
عبدالوهاب الفى عبدالله السلمى
مشاري عبدالرحمن مطر الثبيتي

محمد سعيد محمد الزهراني

محمد سالم محمد بازرعة
احمد محمد عمر باعبدالله

عبدالعزيز خالد فيصل الشيبي
محمد بن احمد بن حسين زامل

محمد محمد نبيل عبدالهادي االعمى
انمار نبيل حسن فطاني

محمد أيمن محمد الطبش
محمد فيصل محمد المفلحي

موسى حسين شتيان الجهني
ابراهيم أحمد ابراهيم القصاص

محمد عبدالله محمد عسيري
مازن محمد بشير المغربي

مراد محمود عبد الرحمن الجنيد
مشاري وليد حسين الرميحي

محمد عبد الله محمد الحسني الزهراني
حمد محمد عبدالله المطيري

طالل أحمد الحسن شيخين
عبدالعزيز عبداالله عبدالعزيز باناجه

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

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
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة
طب وجراحة

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

بكالوريوس

المتفوقون 

بكالوريوس

15 14



 االعمال - رابغ

مشبب سعيد عبدالله االسمري
احمد عبدالله يعن الله االسمري

بدر محمد أحمد الشهري
وائل حماد جدوع العنزي

بندر عوض طماح الرشيدي
عبدالله حسين احمد العمري

جابر سعد مساعد الجهني
هاني فاروق لطفي بنات

احمد محمد حسن الصامطى
فؤاد محمد احمد الحازمي

محمد سعد عبدالعزيز الخثعمي
عطا محمد قلي خان

محمد ابراهيم عبد المحسن المحيسن
احمد عبيدالله عبدالله المالكي
خالد ناصر ابراهيم آل شعوان

أنس علي قلص الغامدي
عبداالله عبدالله محمد المطيري

خالد عبدالرزاق حسين فلمبان
منصور خلف ناصر الرويلي

شادي احمد مقدم عبدالله باخشوين
عبدالله حسن عبدالله الشريف

عيد فوزان عيد المطرفي
سلطان عليوي عالي الطلحي

عيد حامد عيد الشريف
عبدالله محمد نور الياس فالتة

ماجد محمد حسن المالكي
سعيد تركي فرج العتيبي

عادل سعيد رويجح الحارثي
ياسر احمد محمد الزهراني

عبدالله سالم عبدالله الغامدي
مصعب مفرح سيف السبيعي

عبدالهادي عبيدالله عبدالرحمن العلوني
محمد حمد رجاءالله الظاهري

أحسن يحي حسن المكرمي
مشعل سعود سعد الصاعدي
خالد عبيدالله جهاد العنزي
أحمد حامد مفرح المطيري
محمد فيصل سيد العاصي
فهد محمد عثمان السعدي

كمال حامد عبدالله الشريف
مريع محمد فهد ال مليح

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

القانون
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

القانون
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارة الموارد البشرية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

نظم المعلومات اإلدارية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارة الموارد البشرية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارة الموارد البشرية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

التسويق
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

القانون
إدارة الموارد البشرية
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المتفوقون 

 االعمال - رابغ

ابراهيم سعيد صالح العمري
عمر عبدالله صالح الهذلول

لطفي عبدالمحسن محمد الرابغي
عمرو ياسين محمد نايته

سمير عبدالمغني عبدالرحمن الشيخ
خالد محمد ابن احمد الغامدي

علي عرافه زاهي البالدي
صالح عبدالناصر صالح االحمد

علي أحمد أحمد حمدي
باسم شتيوي عبدالله الجهني
يحي سمران محمد المرامحي

عمر أحمد عمر العوض
قاسم سعيد وصل الرحيلي
أحمد توفيق ابراهيم علي

فيصل عوض علي القحطاني
ماجد حميد نزال العنزي

عبدالفتاح أحمد محمدعلي ال زين الدين
هشام سعود محمود نوار

علي حسين محمد عسيري
محمود جميل محمود قاضي
طارق معيش عايش المالكي

عابد عبدالله عبدالله القرشي
عودة محمد عودة الرويلي
محمد علي زاهر الزاهري

فارس خليل ابراهيم الصاعدي
عبدالرحمن ابراهيم أحمد سعد

سائر مرزوق سائر العتيبي
ابراهيم محمد الحسن العلوي

بكر عياد عيد الرفاعي
سلمان سعد عبيدالله الحربي

عبدالله خالد عبدالله الضلعان
عمار سالم صالح الشهري

عبدالله عابد عبدالله الجهني
وليد أحمد محمد الخيرى

عبدالله سعد صالح العطيفي
عماد أحمد عبدالله الغامدي
تركي احمد علي الزهراني
مسلم علي صالح سدران

تركي عابد عبدالله الحربي
رامي عايد عواد البلوي

عمر سالم عبدالغني البالدي

إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

التسويق
إدارة الموارد البشرية
نظم المعلومات اإلدارية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارة الموارد البشرية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارة الموارد البشرية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

القانون
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

القانون
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
القانون

نظم المعلومات اإلدارية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

القانون
القانون

إدارة الموارد البشرية
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 االعمال - رابغ

مشعل فهد مهوس الشمري
أحمد محمد عبيد السليهبي
ظافر جابر محسن القرني

عمر محمود محمد الشنقيطي
ناصر حسين زميع الزبداني اليامي

فيصل محمد ابراهيم المسعود
باسم عبد المحسن عبد العزيز الصيدالني

عبدالعزيز أحمد جاسم البراهيم
ريان حسن عبيد سنقوف

صالح خضران مسعود الزهراني
محمد ناصر محمد عسيري
أنس محمد ابراهيم أبو ندا
خالد عبدالله سعيد غيالني

سامي عايض سليم الجهني
زياد صالح سويكت الذبياني

سامي بسام محمود الحيط
عبدالله فاروق حسن فطاني

باين سعود باني الحربي
رائد علي احمد عبدالرحمن

سعود عبدالعزيز محمد الحميد
فيصل عبدالله يوسف المرزوق

أحمد عبدالله أحمد الشمراني
قاسم خالف موسى الذروي

عثمان احمد مسعد الشيخ
مجدي معتوق محمد صالح طاشكندي

فهيد سليم محمد الجهني
حسين جابر محمد عقيلي

احمد حسن غرم الله المالكي
عبدالله عايض مسفر الشهراني
عبدالله عبدالكريم يحي ال ريبه

محمد عوضة طامي آل ضبعان االحمري
عبداالله معيض معيوض المسعودي

مرتضى عبدالله عباس السعيد
مهند جمال ثابت عبدالعزيز
ناصر عبدالله ناصر الزيد

محمد عبدالله يوسف عسيري
خالد حسن عبدالله القرني
سعيد سويد سعيد العتيبي

عبدالهادي عبد الله سعيد البسامي
عبدالهادي سعد محمد القرني

عبدالرحمن صنهات حجاج الطريسي

إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
التسويق

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
التسويق

إدارة الموارد البشرية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

نظم المعلومات اإلدارية
التسويق

إدارة الموارد البشرية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

القانون
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق
القانون

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التخصص اسم الخريج

بكالوريوس
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المتفوقون 

بكالوريوس

المتفوقون 

 االعمال - رابغ

الهندسة - رابغ

الطب- رابغ

العلوم و اآلداب - رابغ

مساعد سعدالله صالح الغامدي
عبداالله حماد هليل الثقفي

يوسف عبدالله ابراهيم الضعيان
عبدالعزيز جمعان غرم الله الغامدي

مجدي فاهد جدعان المطيري
عمر محمد اسماعيل حسام

فيصل سلمان راشد الصاعدي
سليمان سلطان سلمان اللهيبي

مجدي نايف عويش البشري
حمود عبدالعزيز عبدالله النغيمشي

أحمد علي أحمد ظامري
طالل هيال سالم العنزي

مسفر عبدالله ناجي الحقباني
خالد محسن حسن الزهراني

علي حسن ابراهيم كاسب
وائل حامد هاشم السيد

ثامر عبدالله مرزوق الرفاعي

فيصل محمد راشد منقي البالدي
عبدالرحمن نافع بن محمد المزروعي

عبدالعزيز سعد معيض الزهراني
فواز عوض عويض العصيمي

تركي المحب حسن آل حمره
طارق عوض عويض البلوي

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
التسويق

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

القانون
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

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

الهندسة الكيميائية
هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

طب وجراحة
طب وجراحة

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

بكالوريوس

21 20



المتفوقون المتفوقون 

العلوم و اآلداب - رابغ

العلوم

خالد احمد حامد الشريف
عايض زياد معيض الحارثي

احمد حتروش بن رجاء السلمي

سالم عبدالعزيز صميع القحطاني
محمد عابد بن احمدسالم الصبحي

حمزة احمد معتوق شلبي
مشاري عبدالله منيع القرني

ماجد بخيت صقر السلمي
مهند أحمد عبدالغفار الصديقي

عمر مازن محمد القبورى

الكيمياء
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية

الرياضيات
األحياء

الرياضيات
الكيمياء
األحياء

الكيمياء الحيوية
الرياضيات

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

بكالوريوس

الدراسات العليا التربوية

التخصصاالسم
اإلدارة التربويةسامي عبد هللا محمد العمودي 

التوجيه واالرشاد التربوياحمد حسن عائض الزهراني

تقنيات التعلممحمد أحمد سفر الغامدي
التربية الخاصةمحمد أحمد صالح الغامدي

اإلدارة التربويةصالح عبدالعزيز محمد آل ذياب الغامدي
التوجيه واالرشاد التربوياحمد سالم سعيد القرني

التوجيه واالرشاد التربويمحمد احمد ظافر الشهري
تقنيات التعليمفهد محمد بن دخيل هللا البلوي

التربية الخاصةعلي معوضة يحي مجممي
الدبلوم التربوي العامرياض علي عبدهللا الغامدي
اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبداللطيف محمد علي معافا

الدبلوم العالي

الدبلوم

دبلوم

اآلداب و العلوم اإلنسانية

المجتمع

الحاسبات وتقنية المعلومات

 االعمال - رابغ

رائد محمد علي الرابعه الغامدي
سعد معيض  عواض السلمي

بندر نايف  بركة المطيري

محمد دانيال  خان
هاني علي محمد البشر

خالد محماد الحسان الحمدي

خالد احمد  حسن رميلي

رامي غازي  محمد الفعر
هاني عبدالكريم عبدالهادي صالح

مازن عمر  أحمد الدقيل
سعيد محمد  علي قفاص

نظم معلومات جغرافية وخرائط
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية

إدارة الشبكات
المحاسبة

إدارة الشبكات

شبكات الحاسب اآللي

اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

دبلوم

اآلداب و العلوم اإلنسانية

المجتمع

الحاسبات وتقنية المعلومات

 االعمال - رابغ

رائد محمد علي الرابعه الغامدي
سعد معيض  عواض السلمي

بندر نايف  بركة المطيري

محمد دانيال  خان
هاني علي محمد البشر

خالد محماد الحسان الحمدي

خالد احمد  حسن رميلي

رامي غازي  محمد الفعر
هاني عبدالكريم عبدالهادي صالح

مازن عمر  أحمد الدقيل
سعيد محمد  علي قفاص

نظم معلومات جغرافية وخرائط
اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية

إدارة الشبكات
المحاسبة

إدارة الشبكات

شبكات الحاسب اآللي

اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الفصل الدراسي األول
انتظام
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الدكتوراه

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
التاريخ

األحياء

الهندسة المدنية

األحياء

الكيمياء الحيوية

الكيماء

العلوم البيئية

اللغة العربية وآدابها

إدارة المعلومات

زراعة المناطق الجافة

إدارة المعرفة

كلية الهندسة

كلية العلوم

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

الدكتوراه

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عصام حسن غندورةجالل بوشعيب حمو فرحيبندر محمد علي آل عباس

محمد دخيل اهلل سعيد احلارثيحسن عبداهلل حسن االسمري 

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
بندر معيض مقعد البقميحامت معتوق محمد الياسيسامي عسير أحمد الرباعي

عبدالرحمن عبداهلل محمد آل معدي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالرزاق حميدي حاسن املعافي املالكي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
بندر معيض مقعد البقميحامت معتوق محمد الياسيسامي عسير أحمد الرباعي

عبدالرحمن عبداهلل محمد آل معدي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد فهيم

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
راجيش رنقاء راجنمحبوب علي بنيباراصفي عاصم بني آصف

مظهر اهلل لودي حميد اهلل خان

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
جمشيد رشيد عبدالرشيد

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالرحمن حسني قاسم محمدعبداهلل حامد عمري الشابحيخالد عوض مفرح اخلشرمي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فؤاد عبدالرحمن يحيى ابو اخليرنواف عبدالعزيز حمد الرشيدعادل عبدالرحمن عبيد اليوبي

علي محمد علي باطرفيعبدالناصر سالم حسن آل مصلوم

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد يوسف محمد خميسعمرو صالح محمد محمدحمدان عبداهلل حمدان السمرين

محمد عوض علي يوسف

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
حمد محمد احمد البدري
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ماجستير ماجستير

كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة
اإلدارة العامة

المحاسبة

المحاسبة المهنية

اإلقتصاد

إدارة األعمال

االدارة العامة التنفيذية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
وحيد علي سليمان بهججي اغلوعبد هللا صالح خليفه العتيبيعبدهللا عبدالرحمن أبو بكر الشريف

محسن مرزوق دخيل هللا القرشي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد يسلم سعيد باقطيانعالء عبدالوهاب حمدان بسيوني 

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
خالد اسماعيل أحمد اسماعيلمحمد أنس محمد بشير رابعهحسين حمد ظافر الماس

حسن محمد حسن خالويسعيد ناجي شت الغباري عمار عبدهللا جنيد باوزير
سعيد عبدهللا سعيد باحميدمازن عطية جويدل السلمينايف خليل ابراهيم االحمدي
سحيم سعيد محمد الغامديماجد محمد شاكر سليمانيفيصل علي محمد السفياني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالرحمن ابراهيم عبدهللا الدريوشعبدالكريم عمر اسماعيل طيبمحمد عبدهللا علي الشمراني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
كريم عبدالحي عبدالكريم سيدعلي أحمد عبدهللا الغامديمحمد سعد مصلح الشلوي

محمد أحمد حسين الوادعيخلف  مبارك عوض هللا المعبدي
مناحي ملحم  مناحي ال مسعودسفر مسفر عايض الحارثي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالرحمن عبيدهللا عقال الحربيهايل هشام هالل عاشورمحمد حزام بن محمد المالكي

هتان غازي حسن كتبيعبدالرحمن عبدهللا عريج العتيبيخالد حميد منصور البنيان
حسن خالد علي النزههعماد عبدالرزاق مرزا بخاريظاهر عودة ظاهر البلوي
أمين حامد عبدهللا عقيلإيهاب عبود سعيد بادحدحسفر محمد سفر آل شيبان

محمد خلف علي الغامديمحمد عبدهللا حمزة راجحعبدالرحمن خالد محمد الخريجي
حاتم سعد عبدهللا العسيريموسى محمد نصار النصارابراهيم محمد سراج جان

طالل عثمان عبدهللا الغامديصالح عبدهللا صالح القرنيعمر عبدالعالي علي الحارثي
أحمد صالح عبدهللا الخضيرعلي عمر علي الغامديياسر حسن عبدالرحمن باصبرين
ياسر فايز علي بدويعطيه بخيت ضيف هللا المطرفييوسف عبدالمؤمن يونس أيشان

عادل صالح فريج الشمريحسن موسى عبدهللا الزهرانيعبدهللا عمر أحمد المير
منصور حمدان محمد البلويرائد محمد علي بايزيدماجد محمد محمود العقبي
وليد حامد علي األحمدي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فهد سعد محمد الجابرخالد عبدالعزيز عبدالرحمن العسكراياد عبدالقادر عبدالحي كمال

صقر محمد سلمان العمريرامي محمد حسان الحربي أحمد إبراهيم عبدهللا الزهراني
أحمد شندي عباس شنديعبدهللا مسفر خميس الزهرانيعلي عبدالعزيز المتوزي 
عبدالعزيز تركي عبدالعزيز التركيإبراهيم دخيل حميد الحربيثامر صالح علي آل ذيبة

أحمد محمد سعد اللحيدانخالد محمد عمر الثاريعبدالكريم سعيد مسفر آل عريج
محمد فايز محمد الشلويعبدالرحمن حسين هريس الزهرانيعبدالعزيز أحمد علي الغامدي

ياسر أحمد عبدهللا الضبيبطارق عبدالمطلب عزيزالرحمن الباكستانيخالد عبدهللا علي الغامدي 
عادل سعيد صالح الغامديأحمد يحي محمد آل هاديعبدالرحمن ثابت محمد علوي

بسام عبدهللا حمود المطيريماهر محمد حسن المهديفايز سالم مقبل الحربي
عبدالرحمن حمد ناصر جارهللا سليمان احمد عبيد كرسوعمحمد حسن محمد الزواحمة

ماجد محمد سعد العريفيممدوح محمد سرناج الغنزيعدنان أحمد حسين الصقر
حمد عبدهللا عبدالرحمن الغيهب وليد هداية هللا محمد الصمدانيمحمد علي عطيه محمد الزهراني

تركي مرس مسير طوالةمحمد ا لحسين ناصر محمدخالد عبدهللا محمد المطيري
زياد حمد محمد الحجي حاتم خليف حمود الشمريعبدالعزيز معدي باروك العتيبي

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا حكميعبدالرحمن محمد حمد السعيدصالح سعيد بن غرم هللا الزهراني
عبدهللا سعيد محمد آل خالداحمد يحيى علي المقصوديشباب شعبل سفر العتيبي
بندر ناصر عبدالرحمن الشهريعبدهللا علي أحمد غالب

يحي أسعد سلمان الفيفيعبدهللا محمد سعيد ال سرار
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ماجستير ماجستير

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

التاريخ

الخدمة االجتماعية

الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

إدارة المعلومات

خدمات طبية وتأهيل المعاقين

األرصاد

زراعة المناطق الجافة

علوم الحاسبات

علم االجتماع

اللغة العربية وآدابها

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
خميس رشيد مزهر الشهريسعد عيسى حسين آل عبيان المزيني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
حسن سلطان عبدهللا بصفرمحمد سعيد عبدالخالق ال سفرجمعان محزي شاووش العماري 

سالم صالح معيلي الراشيديصالح احمد علي القرني سعد على سعد األحمري
علي محمد علي البركاتيخالد حميد احمد الحسنيسالم عابد سالم اللحياني

فهد عواض الهويل الغضباني محمد عبدالمجيد علي ابوالحمايلصالح محمد صالح آل حوت الغامدي 
علي معاضه احمد المنتشريسلطان أحمد عبدالرحمن الفقاعيسأحمد علي عايد المطيري

ابراهيم سالم رفيع الحويطيعبدالرحمن عليان عطاهلل السلميعبدهللا عبدالرحمن علي الشهري
طالل بن حرير فويران العنزيناجي عطيه هللا عبدالمطلوب الجهني عامر حسن عبدهللا آل دهيس

عادل عامر خضران الرشيديبدر عبيدهللا ناشي الحربيراشد صالح محمد العماري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
أحمد محمد محروس باطهفالبراء عبدالعزيز محمد الوهيدعبدالرحمن محمد غرم هللا الزهراني

أحمد خالد أمين العطاس

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
واصل حنيتم واصل القريقريعبدالعزيز يوسف على األحمر

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد سعيد علي الغامديعيد حامد محسن المرامحيسامي عبدهللا سعيد النبعه

حاتم علي جهز الذيابيأحمد محمد حسن عسيريباسم محمد أحمد غنمي
عماد عبدالحفيظ حافظ خوشحالحاكم عايض سعيد المسعوديغازي حسين عبدالرحيم المالكي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
سعد عبدهللا صنهات الرشيدي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فيصل فهد فخري أبو سالمطالل سليمان صياف العويبديعرفان الرشيد عبدالرشيد
كامل شهزاد محمد حنيف

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالشكور شيخ محمود حسنخالد عبدهللا علي بحراوي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
سعيد عبدهللا جنيد باوزيرسامي نوار عواد الربيعيهاشم سعدالدين بن محمدهاشم آل غالب الشريف

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد جروح حسن البلويعلي يحي علي آل مسعودعلي محمد عبدهللا الزهراني
ماجد محمد عائض العمري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالرحمن مرشود مرشد الجهني
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كلية الطبكلية الحقوق

كلية العلوم

الدراسات العليا التربوية

كلية الصيدلة

األنظمة

األنظمة ) القانون (

التشريح التقني واالنسجة

علم األدوية

علم وظائف األعضاء

االحصاء

األحياء

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

اإلدارة التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي

تقنيات التعلم

الصيدالنيات

النواتج الطبيعية

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد وليد علي بخرجيمشاري محمد رشدي العظمةغسان علي خلف ألزايدي 

صبحي على صبحي الشيخ ديبياسر دخيل عبدهللا الرفاعي الجهنيبندر  عائض علي الزهراني
جالل شامي علي الشريفهاني محمد علي القحطانيمحمد فاضي راشد المطيري

سراج نزار سراج كمالعبدهللا عبدالهادي ضيف هللا األزوريخالد جمعان سافر الحربي
أسامة نبيل عبدالرؤف حفظيتركي مطلق مرزوق النفيعيأسامة عاطف حبيب بخش

صالح محمد صالح الوادعي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالعزيز عيضه عبدهللا القرني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
ايمن مخيضير عطيه الحجيليعبدالعزيز صالح فهد الشريف

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
حمد رشدان علي الحربيعلي عوض حسين القحطانيمرزوق سعيد مرزوق آل ناصر

حسن أحمد محمد الفيفي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
سمير سليمان جابر مسرحي 

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
أحمد عبدالرحمن بن محمد المطلقعلي أحمد حسن العطاسراجس فايز ناصر الدوسري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبد الوهاب كيان شاه احمد بيج وائل محمد صابر قاري سمرقنديرائد عبدالوهاب أحمد بديره
فراس سعيد عبدهللا باجبععثمان يحي احمد اليحياوي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالهادي صالح محمد برنجيمحمد احتشام الرحمنيودا براويرا بوديمان

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد عبده منيع العسيريكليم الدين محمدمد مصباح الدين

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد مصلح خلف هللا المالكيسامي عبد هللا محمد العمودي 

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
مبارك خلف متعب السلميأحمد محمد أمين لواغ كلنتناحمد حسن عائض الزهراني
إبراهيم أحمد علي الهيليعبدهللا أحمد علي الزهرانيخالد محمد عازب الزهراني

حمد إبراهيم حسن الوينيعبدالرحمن علي سعيد القحطاني 

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد أحمد سفر الغامدي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
يزيد حسين محمد الجماعي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
ابراهيم الحسين محمد عسيري 

ماجستير ماجستير

كلية العلوم الطبية التطبيقية
تقنية المختبرات الطبية

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
احمد مجدي خالد طوله
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ماجستير ماجستير

كلية تصاميم البيئة

كلية علوم البحار

كلية علوم األرض

كلية الهندسة
الهندسة الصناعية

الهندسة النووية

هندسة االنشاءات

التخطيط الحضري واإلقليمي

األحياء البحرية

جيلوجيا عامة - ثروة معدنية وصخور

جيولوجيا عامة -جيلوجيا هندسية

الهندسة الحرارية وتقنية تحلية المياه

الهندسة الميكانيكية

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدهللا عبدالعزيز معاظه الشهريمحمد طالل عبدهللا ميره

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد محمود علي سلوممحمد أسماعيل محمد نور السليماني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
شارماك عبدي عمر

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
هاشم حسين هاشم هدايهأنس منصور عمر عباديفهد بندر محمدعلي الشريف 

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
سامي علي عبدالرحمن حميد

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
أحمد عبدهللا أحمد رضا

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
انور عبدهللا أحمد شويل

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد يونس طلحةشاكر أحمد الهذليالبراء محمد أحمد الثقفي

احمد سعيد احمد الغامديسامر باخت سويلم الحربيطارق عمر محمد قدوره

وليد بشير حبيب الصاعديعارف أحمد

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدهللا انور ايوب جانشوكت عادلساني شاكيل محمد شكيل

ماجد محمد سالم باسلمثابت يونس ناالكات
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بكالوريوسبكالوريوس

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة العامة

محمود خالد احمد خرازعبدالعزيز محمد مساعد الطويرقيمعتز خالد احمد الطويرقي
عمرو عاطف عبدالله كرديتركي محمد علي الحربيمنير محمد بن سلمان الشويخات
خالد عبدالرحمن حسن بالبيدسلطان علي حسين القرنيمشاري مشخص حمود االزوري

عبدالله خالد محمد الغامديمهند محمد بن عبدالوهاب فلمبانتركي خالد علي الجهني
عبدالله جمال حمزه قادريعبدالرحمن احمد عبيد باخشوينصالح سعد علي الغامدي
محمد موسى حمدي السهليمحمد فيصل مأمون مندورهمحمد احمد محمد رشيد

سليمان عبدالغني سليمان الفارسي

عبدالله عصام بن سعيد الشيخعبدالله علي عبدالله عسيريفهد ماجد حمزه عطار
بدر عبدالعزيز عواض المالكيحسام مصطفى محمد الحامدالياس عبدالعزيز علي الحربي

ياسر يحي حسن مهديأحمد محمد سالم القثميتركي فيصل أحمد بغلف
رياض حمدان بن محمد الغامديعلي عبدالرحمن أحمد حبيب اللهمحمد عمر احمد بابطين

ريان عبده بن أحمد رفاعيطارق حسن عواد السريحياحمد خالد بن احمد باسلم
مهند عدنان عبدالله القثميربيع اسعد حمزة عطااللهبدر جميل عبدالحميد االصيل

يحي احمد بن محمد الشريفعوض أحمد عوض الزهراني

خالد فهد سالم غندورهعبدالرحمن محمد ناجي المحماديربيع عبدالعزيز عبدالرحمن السليمانى
خالد عبدالفتاح بن عبدالوهاب بعطوطمحمد سعد محمد الفريديأحمد عبدالعزيز ثالب هارون
نواف عبدالله محمد الفايزمحمد حمد عبد الحميد االنصاريصالح حسين صالح القحطاني

عبدالرحمن محمد عائد البلويطالل دخيل الله صليهم العنزي

خالد عبدالله صالح حمزةأحمد شوقي انغ بنجرعبدالله عبدالخالق بيشي القرني
وليد عفيفي جميل بياريجعفر أحمد حسن الشيخمحمد راجح عبده الشيخي

عاصم ضيف الله عبيد اليوبيعبدالعزبز ناصر مسفر بدرانعبدالعزيز سعيد عازب القحطاني
ماجد محمدبشير شفيق السراجعمار احمد محمد السعداحمد محمد بن صالح باربيد

اسم الخريج
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اسم الخريج
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االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

اإلقتصاد

التسويق

التمويل

عزام فهد محمد علي بن صديقمهدي عبدالله حسن حكمياسماعيل محمد اسماعيل حسن
عبدالله خالد عبدالله الشهريياسر موسى ابن احمد صميليعزام بجاد محمد المطيري

ابراهيم احمد ابراهيم موسىأسامه احمد علي مختاراحمد عمر محمد بن سلمان
محمد حسين عمر بادريقعبدالرحمن علي بالقاسم البركاتيخالد محمد بن عبدالله مهدي

فيصل على بن احمد اليمانىاحمد حسن حسن شعبيابراهيم صالح مصطفى هشالن
عبدالرحمن ابو الخير محمد وزانعبدالرحمن محمد علي الميمونيأحمد فؤاد يوسف احمد

سلطان عواض رده البقميعبدالله حسين على القناوىخالد محمد عبيد المطيري
ماجد سعيد محمد الزهرانيعمر رازم محمد زيدسعيد محمد حسين القحطاني

هارون عبدالغني هارون السيامييحي مفرح حسن دالكعبدالله زاهر عبدالله الشهري
ايهاب محمد صدقه الجهنيمحمد علي أحمد الجشاشسلطان احمد مبارك سباع
ياسر حميد مسعد القاضيوائل محمد ثابت البركاتي

محمد عبدالله محمد الشمرانيحسن علي عبد الحميد الغانميعماد محمد علي آل مسعود
حمزه محمد بن أحمد صبيانيفهد جابر سعد الطلحيمعاذ سعيد سلمان االحمدي

مالك صالح احمد باضريسعبدالرحمن محمد عيسى بدرعبدالرحمن زكي حسين كماس

البراء مامون يوسف بنجرقتيبة صادق عبدالحميد مالكيمحمد حيدر اسماعيل النونو
منير أحمد عثمان حسانسعيد أحمد سعيد الغامديعبدالرحمن طالل محمد االحمدي

سعيد غرم الله سعيد الزهراني

يزيد احمد عابد الطويرقيمحمد وهبو علي الزبيديعمر محمد عبدالله القرعاوي
صالح عمر يسلم بالعبيدخالد عبدالرحمن علي الشهريمثنى عبدالرحيم عبدالله السالمي

الحسن عبدالرحمن عبدالعزيز صابرأحمد عمر سعيد البسيسيالبراء خالد صالح الحربي
عبدالرحمن حمدان عبدالرحمن الغامديفارس يحيى كامل فيصلاحمد ناصر احمد النعماني
مهند علي فايز االسمريعبدالله محمد عبدالله الهبيليمعاذ عبدالله حسن عقران

اسم الخريج
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كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة
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بكالوريوس

االقتصاد واالدارة

التمويل

المحاسبة

علوم سياسية

نظم المعلومات اإلدارية

ماجد سعيد كريم الشيخفيصل ياسين محمد نايته

سالم منصور بن أحمد السالمعبدالقيوم قاسم محمد كمالاحمد محسن احمد الهمداني
ريان عبدالله سعيد باعيسىخالد محمد عمر العموديأحمد سامى بن صبري صفطه

حسن حمد حسن آل حسنعالء احمد علي الغامديعمار خالد عبدالله باقبص
احمد عبيد عبدالله السيدمعن جميل معاذ دفتردارساعد مسعود يوسف المالكي

عبد الله حسين سعيد العسيريمفلح مصلح سليمان الرفاعيفايز احمد الفي الجدعاني
عمار يحى محمد الشنقيطىعبدالله سالم حسن القحطانيثامر جمال احمد فلمبان

سعيد عبدالله سعيد سلومعبد الغفار فائق عبد الغفار مرزافيصل علي عطيه الغامدي
مطير لويفي عودة العطويعدنان صالح منور العمري

مهند سعيد شعوان آل مدعثفيصل محمد فائز الواسممعدي محمد سهيل عسيري
عبدالسالم محمد عبدالصمد عنانيماجد طلعت مصطفى بديويعادل احمد حسين مجممي

محمد انور مبارك الحارثيشهاب عبدالرحمن فرحان الغامديفارس طه محمدهاشم الغزي
أحمد جمع أحمد العمريعبدالرحمن علي ناصر الشمريفيصل خالد عبيد الشويعر

عامر مامو طاهر فتانيبدر عبدالله سعيد الشهريمهند محمدعلي عبدالمحسن الساعدي
اياس عادل عبدالحميد السليمانيمحمد عمر محمد الصائغفهد علي موسى هاشمي

محمد أحمد محمد باحشوانمنصور علي بن حمزه الصوفيمهند سعيد أحمد باحويرث
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بكالوريوس

اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

التاريخ

الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

ناصر احمد مانع الشهريمشاري ناحي بن اسيمر الحربيقصي عبدالواحد عبدالرحمن جمبى
حاتم مطر مفرح المطيريمرشد علي احمد الشهريسليمان علي احمد القبي

محمد عبدالملك عبدالله الحارثيثامر عبدالله محمد العسيريسليمان علي حسين غزواني
نواف رزق عوض السلميمحمد علي عوض الفقيهخالد فالح ابراهيم الحربي

غسان  عبد الصبور  يحي عبد الباقيايمن أحمد سليمان خميسمهدي محمد بن هادي اليامي
ناصر أحمد علي الفيفي

ياسر حميد فالح الجغثمي

عبدالله فهد حمود العتيبيعبدالله صالح عبدالله محيمقبل عطاالله غميض العتيبي
صالح حسن بن صالح المنتشريابراهيم يحيى ابراهيم العجالنينواف سعد ضيف الله السلمي

عبدالله غالب بن دخيل الله المطيريعبدالرؤوف محمدعلي محمداسعد مالكيمحمد علي احمد علوي
ياسر ابراهيم علي الحربي

فهد سعيد احمد ضاويمجدي مفرح خميس الزهرانياحمد علي يحي المحوري
أمين عوض عيسى البالديعلي احمد عوض الحرتوميمصعب مسعود عبدالله الغامدي

مصعب عبدالله غرم الله الغامديياسر صالح عامر السلميمبروك واصل علي الحربي
سلطان غازي عيد البقمييوسف مسيعيد خيشان السلميجابر عبدالله بن عبدالرحمن الشهري

محمد حميد احمد الغامديأيمن سعيد عبدالله اليزيدياحمد عبدالفتاح احمد قاري
عاصم محمد حميد الصبحيفهد محمد ابراهيم الشيخيسعيد عبدالعزيز عوض الزهراني

عمار محمد ردةالله الحربيحسن عبدالله حسن الغامديمحمد سعيد محمد المالكي
مطر سعيد مطر العيسيخالد عايض محمد السلميعبدالرحمن محمد عطيه الزهراني

عبدالملك علي احمد الزهرانياحمد محمد بحني الشيخيدهام نوار نجر العتيبي
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

اللغة الفرنسية

علم النفس

ساعد سعد سعيد المالكيعامر علي عبدالرحمن الشهريفهد بريكان عفنان السلمي

رضوان محمود عبدالله باناجه

حامد حماد محمد البقيليخالد محمد احمد القرنيعمر محمد عاشور الزهراني
محمد مفرح علي الهالليعبدالله خضران عبدالله الغامديطارق عبدالله حصان االسمري

احمد مبارك عمر المزينيعبدالله سعد محمد الشهرانيبندر حمد معتق المطيري
ايمن سعيد علي اليوسفيعبدالعزيز حامد عتيق الله المطيريعبدالعزيز محمد عبدالرحيم سنيور

نايف صالح محمد الزهرانيعبد العزيز عبد الله محمد غروياحمد حمدي سليمان السلمي
علي محمد أحمد الحفظيمازن عبدالرحمن سفر الحارثيمهند عبدالله سلمان الجهني
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العلوم

اإلحصاء

األحياء

الرياضيات

الفيزياء

نائل عبدالمجيد محمد عفيف ادريسهشام حسين حمزه خليلصالح عبدالعزيز ناعم المطيري
سيف مبشر صالح الجهني

محمد حسن محمد علي الشريفعبدالعزيز حسن عبدالله صالحماجد بخيت صقر السلمي
عبدالعزيز عبدالرحمن مسفر الزهرانيمحمد سليمان جويبر الحازمىاحمد عمر حسن يحي

ابراهيم شديد حامد الجهنيمحمد حميد محمد الحازميعامر محمد حسن علي باره
احمد محمد بن جابر مباركيعبدالله ابراهيم عايد الحربيخالد عبدالله علي الكناني

ناصر مشعل ناصر العتيبيريان عبدالرشيد محمد عطرجياحمد خالد احمد حمدي
محمد عبدالكريم بن قاسم بنكحصارريان ابو بكر سعد صبراسامه عاطف محمد العمري

سلطان طريف عبيدالله نجميخالد رفيع نامي السلمياحمد غانم مبارك الجعيد

سلطان معيش عنايه الله العصالنيعمر مازن محمد القبورىسالم عبدالعزيز صميع القحطاني
محمد صويلح حمود السلميسلطان ابراهيم احمد الشديديفارس كريم سالم الحمراني
عامر لطف عطيه المزينيعبدالله حسن زين البارقيعماد عليان ذياب السلمي

مشعل بخيت دبيان الصبحيحامد علي ضيف  الله الحارثيعيدان مبطي علي الحارثي
رأفت بن عبدالجبار بن عبدالله سالممحمد عبدالله حمد الشهرانيمهند عبدالخالق محمد صقير

عبدالله محمد سلطان الجبلي البقمياحمد صالح بن هادي الزهرانيعبدالرحمن رزق الله عمران السلمي
عيسى سعد غفير العمريفيصل صالح خليل الثقفي

مهند عبدالله محمد الحارثييحيى ابراهيم يحيى الحربيالبراء محمد عبدالله المحضار
سامر سمير عبدالرحمن قارىعبدالله احمد بن على البصراوىحسن يحي سلمان الفيفي

عبدالله عمر عبدالله الخنبشييحيى احمد محمد الشهريقاسي رشود سحمان السبيعي
مبارك علي عايض الحارثي
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كلية العلوم

كلية العلوم

العلوم

الفيزياء الطبية

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

رياضيات/فلك

زياد طارق مصطفى قستي

عبدالعزيز عبدالرحمن حميد الحربيعادل عبدالعزيز عمر فلمبانعادل مسعد عواد الشطيري
لؤي صديق موسى عالجيخالد محمد رشيد الجهنيخالد يوسف صالح قدح

محمد سالم محمد الشهريفادي مقبول عبدالله الغامديفارس ضاوي ناهض الغامدي
بندر علي احمد الحارثيسعود عبدالله سعد العتيبيمحمد صالح سعيد الغامدي
صالح علي بن محمد آل عباسابراهيم هاشم حمزه حسينمازن ابراهيم حميد العوفي

فهد عبدالهادى بن عبدالكريم الجهنيعبدالرحمن مبارك فهد العبيدمنصور نياف عويض العمري
سعد محمد صالح بن حسانمشعل محمد عبدالله السميحان

عبدالله سالم عبدالله باحسنتركي محمد بالل عبدالستارمشاري غازي حسن مصلي
سامي عايض محمد المطيريفيصل سلطان بن عيد البقميعبدالله احمد خلف الحارثي
حمدان أحمد محمد الغامديعلي عبيدالله علي اليزيديابراهيم عمر يحى عسيري

عدنان خليفه موسم السلمىمحمد رشيد علي الناشريانس ماجد سليم اخضر
سراج حاصل صالح عسيريعوض ابوطالب عوض الشقيفيعبدالرحمن سعيد بن عبدالرحمن الزهراني

عبدالرحمن فهد سبيل الحربيسعد علي سعد القرنيراكان احمد محمد الغامدي
محمد سعد منير الجعيدعبدالعزيز ناصر محمد السرحانيمحمد رأفت عبدالقادر منتصر

ريان يوسف حسن العارف
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العلوم

الفيزياء الطبية

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

رياضيات/فلك

زياد طارق مصطفى قستي

عبدالعزيز عبدالرحمن حميد الحربيعادل عبدالعزيز عمر فلمبانعادل مسعد عواد الشطيري
لؤي صديق موسى عالجيخالد محمد رشيد الجهنيخالد يوسف صالح قدح

محمد سالم محمد الشهريفادي مقبول عبدالله الغامديفارس ضاوي ناهض الغامدي
بندر علي احمد الحارثيسعود عبدالله سعد العتيبيمحمد صالح سعيد الغامدي
صالح علي بن محمد آل عباسابراهيم هاشم حمزه حسينمازن ابراهيم حميد العوفي

فهد عبدالهادى بن عبدالكريم الجهنيعبدالرحمن مبارك فهد العبيدمنصور نياف عويض العمري
سعد محمد صالح بن حسانمشعل محمد عبدالله السميحان

عبدالله سالم عبدالله باحسنتركي محمد بالل عبدالستارمشاري غازي حسن مصلي
سامي عايض محمد المطيريفيصل سلطان بن عيد البقميعبدالله احمد خلف الحارثي
حمدان أحمد محمد الغامديعلي عبيدالله علي اليزيديابراهيم عمر يحى عسيري

عدنان خليفه موسم السلمىمحمد رشيد علي الناشريانس ماجد سليم اخضر
سراج حاصل صالح عسيريعوض ابوطالب عوض الشقيفيعبدالرحمن سعيد بن عبدالرحمن الزهراني

عبدالرحمن فهد سبيل الحربيسعد علي سعد القرنيراكان احمد محمد الغامدي
محمد سعد منير الجعيدعبدالعزيز ناصر محمد السرحانيمحمد رأفت عبدالقادر منتصر

ريان يوسف حسن العارف
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اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

عبدالرحمن محمد محمد حتيمشعلي عبدالرحمن علي العمودينواف محمد هالل العمري
محمد أحمد محمد باشميلاياد احمد سعيد باوزيراياد مروان محمد الحازمي
عماد محمد حسن عجالنفراس عدنان عبدالرزاق سالمهابراهيم علي خلف المالكي

طاهر عبدالفتاح محمدطاهر سدايوزاهد محمدولى محمد شيخ عمرفادي سليمان مرزوق البلوي
عبدالرحمن فاروق معتوق شلبيخالد مالك بنارس خانريان عبدالله عبدالله الطويرقي

ثامر عبدالرزاق أحمد العباسيعمار خورشيد أحمد سيدفيصل عثمان فيصل آل صقر

أسامة محمد صالح النهدييحيى عبدالله محمد العموديعبدالله محسن محمد الجفري
عبدالله هادي محمد حكميخالد وليد حسن داودعبدالله جابر رجاءالله الصاعدي

ماهر محمد عيسى الجدعانيناصر علي ناصر الشوكانينايف خالد علي الغامدي
احمد دخيل الله احمد الغامديعبدالله محمد سعيد عبدالعزيز طاشكنديخالد عبدالله سالم بادغيش
احمد محمد احمد العاموديفجر محمدعلي عبدالكبير بنتنسلطان فيصل سليم الثقفي

محمد اسماعيل محمد عتوديمحمد علي محمد الشهريمشعل عبدالله محمد المالكي
مصطفى محمد فريد قاضيعبدالرحمن محمد عبدالوهاب بعطوطهاني خليف طويلع الحربي

محمد عبدالله محمد الزهرانيمهند ساعد يعن الله الغامدي

ثامر حسن احمد بهكلييوسف يحي شوية حريصيعدنان محمد عبدالقادر يحيى
عادل سعيد عبدالله العموديمحمد عبد الواسع عبد الرحمن شيهونمؤيد محمد احمد بن محفوظ

عماد أنور عبده حسنعمار محمد أحمد العرفجفيصل عبد الله حامد االحمدي
عبدالرحمن علي احمد الحارثيعمر عبدالله محمد حجي

حسان خالد سالم بابدرحسام علي أحمد الغامديعبدالرحمن خالد عبدالله المالكي
منصور محمد منصور أبو الحسنفيصل رجاء جابر الحربيحمود عبدالرحيم حمود الزهراني

عبدالرحمن هادي علي حكميسمير ناصر سمير راضيعبدالله أحمد محمد الناشري
معتز عباس حسن مختارهيثم محمد علي القرنيريان محمد عبدالله سالم
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محمد اسماعيل محمد عتوديمحمد علي محمد الشهريمشعل عبدالله محمد المالكي
مصطفى محمد فريد قاضيعبدالرحمن محمد عبدالوهاب بعطوطهاني خليف طويلع الحربي

محمد عبدالله محمد الزهرانيمهند ساعد يعن الله الغامدي

ثامر حسن احمد بهكلييوسف يحي شوية حريصيعدنان محمد عبدالقادر يحيى
عادل سعيد عبدالله العموديمحمد عبد الواسع عبد الرحمن شيهونمؤيد محمد احمد بن محفوظ

عماد أنور عبده حسنعمار محمد أحمد العرفجفيصل عبد الله حامد االحمدي
عبدالرحمن علي احمد الحارثيعمر عبدالله محمد حجي

حسان خالد سالم بابدرحسام علي أحمد الغامديعبدالرحمن خالد عبدالله المالكي
منصور محمد منصور أبو الحسنفيصل رجاء جابر الحربيحمود عبدالرحيم حمود الزهراني

عبدالرحمن هادي علي حكميسمير ناصر سمير راضيعبدالله أحمد محمد الناشري
معتز عباس حسن مختارهيثم محمد علي القرنيريان محمد عبدالله سالم

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 المدنية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة النووية

هندسة التعدين

حسن علي حسين العطاسمحمد سعيد علي كدسهمحمد عائض مقحص الحارثي
عالء عبدالرحمن علي الحارثي

عبدالقادر شحاته صالح باسالمعمر عبدالله جمعان الغامديعمر سعيد سالم الصقير
نايف عوض الله سعيد الحربيعبداالله منصور سراج امامسراج عبدالشكور سراج دفع

ثامر عبده أحمد فضهمحمد شداد سليمان المروانيعبدالمجيد بسام صالح الصعيدي
حسام محمد مكي أجزجيعبدالرحمن حامد جارالنبي المالكيعيسى عبدالرحمن محمد الشمراني

صالح حسن أحمد أزيبيحمزة جاويد عبيدالله الهنديأنس ياسر محمد نقادي
عبده عبدالله حسين المعشيريان عبدالله جزاء العصيميسلطان عامر عبدالله الصيعري

عبدالغني خالد عبدالغني بريصنوان محمد نور تركستانيبدر يوسف محمد مشيع
بالل محمد عبد الكريم احمد فؤاد يغمورعالء محمد مصطفى تكرونينايف أحمد عايض عمير

عصام عدنان محمد صالح كابليضياء أحمد مصطفى زغبيعبدالله محمد عبدالصمد عناني
انس صالح احمد البريكينزار عبيدالرحمن عبد االحد خان الهنديحسن محمود محمد بوخ

طالل محمدراشد بنيه الحربيعبدالله عبيد ماجد البقميفارس علي عيسى الهوساوي
مازن عادل أحمد أبوعيشعبدالله علي سعيد الغامدي

يحيى خضر مخضور الفارسي

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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تصاميم البيئة

التخطيط الحضري واإلقليمي

الجيوماتكس

العمارة

عمارة البيئة

فهد عبدالله مطلق البلويعبدالرحمن احمد عباس عدس

مراد حمود سالم عبدالستار

محمد عبدالعزيز صالح الصبحيابوبكر احمد ابوبكر بادحمان

عبدالله حامد حسين نحاس عسيريناصر ابراهيم ناصر آل مانع

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 المدنية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة النووية

هندسة التعدين

حسن علي حسين العطاسمحمد سعيد علي كدسهمحمد عائض مقحص الحارثي
عالء عبدالرحمن علي الحارثي

عبدالقادر شحاته صالح باسالمعمر عبدالله جمعان الغامديعمر سعيد سالم الصقير
نايف عوض الله سعيد الحربيعبداالله منصور سراج امامسراج عبدالشكور سراج دفع

ثامر عبده أحمد فضهمحمد شداد سليمان المروانيعبدالمجيد بسام صالح الصعيدي
حسام محمد مكي أجزجيعبدالرحمن حامد جارالنبي المالكيعيسى عبدالرحمن محمد الشمراني

صالح حسن أحمد أزيبيحمزة جاويد عبيدالله الهنديأنس ياسر محمد نقادي
عبده عبدالله حسين المعشيريان عبدالله جزاء العصيميسلطان عامر عبدالله الصيعري

عبدالغني خالد عبدالغني بريصنوان محمد نور تركستانيبدر يوسف محمد مشيع
بالل محمد عبد الكريم احمد فؤاد يغمورعالء محمد مصطفى تكرونينايف أحمد عايض عمير

عصام عدنان محمد صالح كابليضياء أحمد مصطفى زغبيعبدالله محمد عبدالصمد عناني
انس صالح احمد البريكينزار عبيدالرحمن عبد االحد خان الهنديحسن محمود محمد بوخ

طالل محمدراشد بنيه الحربيعبدالله عبيد ماجد البقميفارس علي عيسى الهوساوي
مازن عادل أحمد أبوعيشعبدالله علي سعيد الغامدي

يحيى خضر مخضور الفارسي

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

كلية تصاميم البيئة

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

محمد وجية محمدلطيف االزهرىتركي ابراهيم فضى الرفاعيمحمد البخيت سعيد المنهالي
خالد عبدالله سالم باوزير

ياسر احمد عبدالقادر العزيبندر ضيف الله بدر العتيبيفواز احمد مبروك السعيد
وسام احمد علي المحمودي

ياسر سليم مسلم السفيانيعبدالله محمد عبدالله الزهرانيعمر سالم عبيد باخشوين
عبدالله بادي راشد البادي

عبدالله عايش سميط المحياويسلطان عصام بن حسين المدنىأحمد عدنان سراج برقاوي
هاني احمد صالح الجدعانيرعد ناصر احمد النعمانيعبدالعزيز صدقه عبدالله حته

محمد صالح عبدالله االنصاريمحمد فؤاد بن عبدالله السنانحمد منيف علي المنيف
نواف سعدي علي القرني

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

علوم االرض

جيولوجياعامة- بنائية واستشعار

اياد عبدالرحيم محمد الوقداني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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علوم البحار

األحياء البحرية

الفيزياء البحرية

الكيمياء البحرية

وحيد محمد محمد حدادي

رائد عوض مسيعيد الجحدليرعد صالح علي بن ذعفه

عبداالله أحمد أبوبكر بن محفوظ

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الحاسبات وتقنية المعلوماتكلية علوم البحار

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

األرصاد

العلوم البيئية

زراعة المناطق الجافة

حمزه عبدالعزيز بن حمزه حلواني

محمد عبدالرحمن محمد العتيبيمحمود طارق بن ابراهيم محمودسليمان محمد منصور أبوالحسن
علي محمد بن علي ال حمامه

عبدالله طالل حسين الغانمي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الحاسبات وتقنية المعلومات

الحوسبة

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

احمد مصطفى محمود على داودفادي جمال ناظم الهامشانس طالب نايف عبدالباري
أحمد محمد علي عقيليمحسن احمد صالح البلوشيعمران دين محمد أحمد

خالد عبدالعزيز محمد النهديأحمد عمر سعيد باغبرةالعموديادريس محمد ادريس ابراهيم
محمود جمال السيد شتاعوض ابراهيم احمد البدوانيمحمد محمود احمد صالح
خالد محمد صالح عطيةمحمد عوني خليل الغفري

عبدالعزيز فاضل سعيد المالكيمشاري رزيق غبيشان اللقمانيصالح مصلح معيوف الخميسي
عبداللطيف عبد الله سالم البوشعبد العزيز خليل محمد لشرموائل جميل محمود سليماني
عبدالرحمن حسن محمد شفلوتحاتم مشعل عثمان الحارثيسامي عايض ظافر القرني

أسامه علي عبدالله الغامدي

عبد العزيز يحي حسين منقاحاحمد مجدي فيصل الياساسيد خالد محمد سعيد طيب
عامر عبدالعزيز عثمان الغامديماجد عواد عطيه النجاريوسف محمد صالح سندي

منصور محمد علي الغامديعبدالله صالح عبدالله المغرورماهر اسماعيل ناون السيامي

سلطان نوار سعيد الجعيدمنذر منصور علي الزهرانيعبدالله عصام أحمد بخاري
ريان صالح سعيد الدينيانس عبدالله عبدالعزيز الرويميتركي محمد علي حكمي

محمد غازي ابراهيم عبد الملكباسم محمد شويط 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
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الطب

طب وجراحة

سليمان محمد سليمان العقلعماد منصور عبيدالله الوافيمازن عبدالمقصود عبدالرحمن عابدين

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الطب

طب األسنان

طب وجراحة األسنان

يحيى أحمد محمد الزبيدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية طب األسنان

بكالوريوسبكالوريوس

كلية التربية

كلية التربية

التربية

التربية الخاصة

عبدالرحمن حامد سعيد الغامديياسر رجب عبدالرحمن المالكيعبدالله سليم عبدالعزيز الجابري
عبدالعزيز عبدالله محمد القرنيفهد مطلق ثالب القثاميعبدالعزيز احمد عبدالرحمن رده

احمد عوض مطلق الجهنيعبدالرحمن منصور عبدالعزيز الخريجيصالح أحمد موسى الشمراني
علي عبدالله بن علي السهيمياحمد علي سعيد نجرانيفهد سعود سعد الثبيتي

محمد مستور عبدالعزيز الثبيتيحاتم فرعي طالع الحربيعمر عبدالله عابد االنصاري
محمد عمر مسلم اليحيويخالد حسن بن عبده العذيقيعبدالرحمن احمد سعيد الزهراني

رائد احمد محمد حلوانينواف عبدالله علي المحماديعبدالعزيز محمد عبدالله الزهراني
ثامر محمد سعد البقميعبدالله عبدالعزيز عائض الحارثيعبدالعزيز فواد عبدالعزيز كشاري
رشيد عبدالله قبل الحربيعبدالعزيز عبدالله حمدان الزهرانيعبدالمنعم سلطان عبدالله العمري

عصام حميد احمد الغامديعبدالرحمن محمد داخل الجحدليحازم رجاء دخيل الله السلمي
سعيد عبدالله زارب القحطانيمحمد عبدالله احمد الزهرانيعبدالسالم سعيد عبدالله ضيف الله

عبدالرحمن صالح مصلح العقيبيعبدالرحمن علي سعييد العليانينواف ضيف الله بن عوض الله الحربى
سالم محمد سالم الشهريمحمد احمد علي السهيميمحمد حسين سليم العبيدي
عبدالله سالم بن سعود المعبديفيصل شاكر بن فيصل المحماديناير مبارك بركي الحربي

عبدالله الحسين عجران الحربيمجدي مبروك ساعد العمريسعيد شايق بن جمعان الغامدي
سلطان مسفر مفلح الشهرانيعبدالرحمن علي مانع الشمرانيزياد صالح عمر باكلكا

عبدالسالم مبارك حربي الغامديعبدالعزيز داخل ربيع االحمديعبدالمجيد عبدالرحمن بن علي القحطاني
سلطان جابر نازح السلميمحمد علي محمد البارقيريان محمد عطيةالله الصبحي

عبدالرحمن عزيز محمد الشمرانياحمد سعد ردةالله السلميفيصل عبدالعزيز بن محمد الحربي
عبدالعزيز محمد ابن علي الزهرانيعبدالرحمن سعيد عبدالله القرنيممدوح صالح بن منور المعبدي
ماجد غرم الله سعيد المالكيعبدالله محمد جابر الشمرانيحسين منصور حسين الكبيشي

حسين حسن محسن الحارثيرياض يوسف يعقوب وليصالح الدين احمد صالح الزهراني
متعب رده خلف الله الحارثيعامر خلف عودة الحبيشيسليمان حسن سعيد الزهراني

عبدالكريم منيف نويف المطيريسلطان ابراهيم ناصر الغامديعبدالله محمود جمعه فاتح
عبدالرحمن سعد مناع ال المونسعبدالرحمن رشدان رشيد المطيريوسيم احمد سعيد الشهري
عدنان جمعان محمد الزهرانيعبدالعزيز خالد بن سعيد الحازميحامد احمد محمد العمري
محمد عطية الله بنيه اليوبيحازم عادل جباره الحازميياسر سليم جابر السفري

عبدالله احمد علي الحكميسلطان محمد فرج الجهنيعبدالرحمن علي محمد الغامدي
عبدالرحمن محمد حمادي السفريمحمد عبدالعالي بن علي الشريفمحمد مشهور محمد الغامدي
زيد نايف محسن العتيبيانس عبدالمعطي عطيه المحمديعبدالله علي محمد الغامدي

فيصل محمد حسين الشمرانيمحمد صالح بن مصطفى هشالنحاتم علي محمد حلوي
علي حامد عبدالله العمريفيصل عبدالله غرامه الشهريجاسم احمد بن منيع عسيري

تراحيب عمار مقبل المطيريفارس عبدالرحمن علي الغامديعبدالكريم محمد سعيد الغامدي
سعد معيوض خويتم الجعيدعبدالعزيز فهيد زويد المطيريعبدالله سعيد عوض القحطاني

فهد محمد عزيز الزبيديبراء محمد علي السفيانيأكرم ابراهيم يحيى حوباني
وليد خالد صالح الشميمريخالد صالح مسفر القحطانيخالد مسفر الغفيلي البقمي

فيصل عبدالصمد بن عبدالله كلنتنبندر عبدالله أحمد الشيخيعبدالرحمن صليح عوض الله السلمي
ريان صالح سعيد الزهرانيرائد معتوق مساعد السفيانيحمود صالح حمود المطيري

فيصل منيع الله منور الحربيحمزه سعيد صالح آل نصيبعمار عبدالحميد بن عويد الخطابي
محمد محسن علي الحارثيخالد أحمد حمود السهلينواف عايد سويد العتيبي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

التربية

التربية الخاصة

عبدالرحمن حامد سعيد الغامديياسر رجب عبدالرحمن المالكيعبدالله سليم عبدالعزيز الجابري
عبدالعزيز عبدالله محمد القرنيفهد مطلق ثالب القثاميعبدالعزيز احمد عبدالرحمن رده

احمد عوض مطلق الجهنيعبدالرحمن منصور عبدالعزيز الخريجيصالح أحمد موسى الشمراني
علي عبدالله بن علي السهيمياحمد علي سعيد نجرانيفهد سعود سعد الثبيتي

محمد مستور عبدالعزيز الثبيتيحاتم فرعي طالع الحربيعمر عبدالله عابد االنصاري
محمد عمر مسلم اليحيويخالد حسن بن عبده العذيقيعبدالرحمن احمد سعيد الزهراني

رائد احمد محمد حلوانينواف عبدالله علي المحماديعبدالعزيز محمد عبدالله الزهراني
ثامر محمد سعد البقميعبدالله عبدالعزيز عائض الحارثيعبدالعزيز فواد عبدالعزيز كشاري
رشيد عبدالله قبل الحربيعبدالعزيز عبدالله حمدان الزهرانيعبدالمنعم سلطان عبدالله العمري

عصام حميد احمد الغامديعبدالرحمن محمد داخل الجحدليحازم رجاء دخيل الله السلمي
سعيد عبدالله زارب القحطانيمحمد عبدالله احمد الزهرانيعبدالسالم سعيد عبدالله ضيف الله

عبدالرحمن صالح مصلح العقيبيعبدالرحمن علي سعييد العليانينواف ضيف الله بن عوض الله الحربى
سالم محمد سالم الشهريمحمد احمد علي السهيميمحمد حسين سليم العبيدي
عبدالله سالم بن سعود المعبديفيصل شاكر بن فيصل المحماديناير مبارك بركي الحربي

عبدالله الحسين عجران الحربيمجدي مبروك ساعد العمريسعيد شايق بن جمعان الغامدي
سلطان مسفر مفلح الشهرانيعبدالرحمن علي مانع الشمرانيزياد صالح عمر باكلكا

عبدالسالم مبارك حربي الغامديعبدالعزيز داخل ربيع االحمديعبدالمجيد عبدالرحمن بن علي القحطاني
سلطان جابر نازح السلميمحمد علي محمد البارقيريان محمد عطيةالله الصبحي

عبدالرحمن عزيز محمد الشمرانياحمد سعد ردةالله السلميفيصل عبدالعزيز بن محمد الحربي
عبدالعزيز محمد ابن علي الزهرانيعبدالرحمن سعيد عبدالله القرنيممدوح صالح بن منور المعبدي
ماجد غرم الله سعيد المالكيعبدالله محمد جابر الشمرانيحسين منصور حسين الكبيشي

حسين حسن محسن الحارثيرياض يوسف يعقوب وليصالح الدين احمد صالح الزهراني
متعب رده خلف الله الحارثيعامر خلف عودة الحبيشيسليمان حسن سعيد الزهراني

عبدالكريم منيف نويف المطيريسلطان ابراهيم ناصر الغامديعبدالله محمود جمعه فاتح
عبدالرحمن سعد مناع ال المونسعبدالرحمن رشدان رشيد المطيريوسيم احمد سعيد الشهري
عدنان جمعان محمد الزهرانيعبدالعزيز خالد بن سعيد الحازميحامد احمد محمد العمري
محمد عطية الله بنيه اليوبيحازم عادل جباره الحازميياسر سليم جابر السفري

عبدالله احمد علي الحكميسلطان محمد فرج الجهنيعبدالرحمن علي محمد الغامدي
عبدالرحمن محمد حمادي السفريمحمد عبدالعالي بن علي الشريفمحمد مشهور محمد الغامدي
زيد نايف محسن العتيبيانس عبدالمعطي عطيه المحمديعبدالله علي محمد الغامدي

فيصل محمد حسين الشمرانيمحمد صالح بن مصطفى هشالنحاتم علي محمد حلوي
علي حامد عبدالله العمريفيصل عبدالله غرامه الشهريجاسم احمد بن منيع عسيري

تراحيب عمار مقبل المطيريفارس عبدالرحمن علي الغامديعبدالكريم محمد سعيد الغامدي
سعد معيوض خويتم الجعيدعبدالعزيز فهيد زويد المطيريعبدالله سعيد عوض القحطاني

فهد محمد عزيز الزبيديبراء محمد علي السفيانيأكرم ابراهيم يحيى حوباني
وليد خالد صالح الشميمريخالد صالح مسفر القحطانيخالد مسفر الغفيلي البقمي

فيصل عبدالصمد بن عبدالله كلنتنبندر عبدالله أحمد الشيخيعبدالرحمن صليح عوض الله السلمي
ريان صالح سعيد الزهرانيرائد معتوق مساعد السفيانيحمود صالح حمود المطيري

فيصل منيع الله منور الحربيحمزه سعيد صالح آل نصيبعمار عبدالحميد بن عويد الخطابي
محمد محسن علي الحارثيخالد أحمد حمود السهلينواف عايد سويد العتيبي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

التربية

التربية الخاصة

عبدالرحمن حامد سعيد الغامديياسر رجب عبدالرحمن المالكيعبدالله سليم عبدالعزيز الجابري
عبدالعزيز عبدالله محمد القرنيفهد مطلق ثالب القثاميعبدالعزيز احمد عبدالرحمن رده

احمد عوض مطلق الجهنيعبدالرحمن منصور عبدالعزيز الخريجيصالح أحمد موسى الشمراني
علي عبدالله بن علي السهيمياحمد علي سعيد نجرانيفهد سعود سعد الثبيتي

محمد مستور عبدالعزيز الثبيتيحاتم فرعي طالع الحربيعمر عبدالله عابد االنصاري
محمد عمر مسلم اليحيويخالد حسن بن عبده العذيقيعبدالرحمن احمد سعيد الزهراني

رائد احمد محمد حلوانينواف عبدالله علي المحماديعبدالعزيز محمد عبدالله الزهراني
ثامر محمد سعد البقميعبدالله عبدالعزيز عائض الحارثيعبدالعزيز فواد عبدالعزيز كشاري
رشيد عبدالله قبل الحربيعبدالعزيز عبدالله حمدان الزهرانيعبدالمنعم سلطان عبدالله العمري

عصام حميد احمد الغامديعبدالرحمن محمد داخل الجحدليحازم رجاء دخيل الله السلمي
سعيد عبدالله زارب القحطانيمحمد عبدالله احمد الزهرانيعبدالسالم سعيد عبدالله ضيف الله

عبدالرحمن صالح مصلح العقيبيعبدالرحمن علي سعييد العليانينواف ضيف الله بن عوض الله الحربى
سالم محمد سالم الشهريمحمد احمد علي السهيميمحمد حسين سليم العبيدي
عبدالله سالم بن سعود المعبديفيصل شاكر بن فيصل المحماديناير مبارك بركي الحربي

عبدالله الحسين عجران الحربيمجدي مبروك ساعد العمريسعيد شايق بن جمعان الغامدي
سلطان مسفر مفلح الشهرانيعبدالرحمن علي مانع الشمرانيزياد صالح عمر باكلكا

عبدالسالم مبارك حربي الغامديعبدالعزيز داخل ربيع االحمديعبدالمجيد عبدالرحمن بن علي القحطاني
سلطان جابر نازح السلميمحمد علي محمد البارقيريان محمد عطيةالله الصبحي

عبدالرحمن عزيز محمد الشمرانياحمد سعد ردةالله السلميفيصل عبدالعزيز بن محمد الحربي
عبدالعزيز محمد ابن علي الزهرانيعبدالرحمن سعيد عبدالله القرنيممدوح صالح بن منور المعبدي
ماجد غرم الله سعيد المالكيعبدالله محمد جابر الشمرانيحسين منصور حسين الكبيشي

حسين حسن محسن الحارثيرياض يوسف يعقوب وليصالح الدين احمد صالح الزهراني
متعب رده خلف الله الحارثيعامر خلف عودة الحبيشيسليمان حسن سعيد الزهراني

عبدالكريم منيف نويف المطيريسلطان ابراهيم ناصر الغامديعبدالله محمود جمعه فاتح
عبدالرحمن سعد مناع ال المونسعبدالرحمن رشدان رشيد المطيريوسيم احمد سعيد الشهري
عدنان جمعان محمد الزهرانيعبدالعزيز خالد بن سعيد الحازميحامد احمد محمد العمري
محمد عطية الله بنيه اليوبيحازم عادل جباره الحازميياسر سليم جابر السفري

عبدالله احمد علي الحكميسلطان محمد فرج الجهنيعبدالرحمن علي محمد الغامدي
عبدالرحمن محمد حمادي السفريمحمد عبدالعالي بن علي الشريفمحمد مشهور محمد الغامدي
زيد نايف محسن العتيبيانس عبدالمعطي عطيه المحمديعبدالله علي محمد الغامدي

فيصل محمد حسين الشمرانيمحمد صالح بن مصطفى هشالنحاتم علي محمد حلوي
علي حامد عبدالله العمريفيصل عبدالله غرامه الشهريجاسم احمد بن منيع عسيري

تراحيب عمار مقبل المطيريفارس عبدالرحمن علي الغامديعبدالكريم محمد سعيد الغامدي
سعد معيوض خويتم الجعيدعبدالعزيز فهيد زويد المطيريعبدالله سعيد عوض القحطاني

فهد محمد عزيز الزبيديبراء محمد علي السفيانيأكرم ابراهيم يحيى حوباني
وليد خالد صالح الشميمريخالد صالح مسفر القحطانيخالد مسفر الغفيلي البقمي

فيصل عبدالصمد بن عبدالله كلنتنبندر عبدالله أحمد الشيخيعبدالرحمن صليح عوض الله السلمي
ريان صالح سعيد الزهرانيرائد معتوق مساعد السفيانيحمود صالح حمود المطيري

فيصل منيع الله منور الحربيحمزه سعيد صالح آل نصيبعمار عبدالحميد بن عويد الخطابي
محمد محسن علي الحارثيخالد أحمد حمود السهلينواف عايد سويد العتيبي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

التربية

التربية الخاصة

الدراسات القرآنية

عبدالعزيز محمد حسن العسيريمشاري محمد حمزه النفيعيعبدالله محسن سمحان القرني
نايف نهار علي الحربيرائد حسن احمد الحارثيعبدالعزيز علي عبدالله عسيري

سعد عبدالرحمن سعد الحارثيمحمد علي هادي الشمرانيفهد غازي مرشد الحارثي
بخيت سعيد بخيت الزهرانيعلي عبدالرحمن بن عبدالله العيافيعلي عبدالله بن عبدالرحمن الشمرانى

ريان صالح محمد الشائععبدالعزيز عبدالله فايز الشهرانيراشد شهبان محمد القرني
نواف ابراهيم عبدالله ثابتعلي سعد محمد القرنيمحمد مفلح شبنان الشهراني

عبدالرحمن محمد صالح البالديمنصور عبد الرحمن عطيه الزهراني

عبدالله مسفر عبدالله الغامدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الحقوق

األنظمة

علي يحي علي الزهرانيظافر محمد عبدالرحمن الشهرياسماعيل سمير بن خليل مالكي
ماجد شوقي فخري طرزانحمزه احمد حمزه الوزنهاحمد مدحت محمد قاروب
ماجد عبدالله عابد الحربيفايز عوض خلف المعافيأحمد مشهور سعد القرني

حسين عبد الله علي لشرمعبدالله فوزان ابن فايز الدهاسىناصر منصور ناصر الشمري
راكان عائد علي البلويمحمد خالد محمدشريف خانعبداالله أحمد سعيد االزرقي

عبدالعزيز عبدالله عوض المالكياحمد عبدالواحد بن سعد الزهرانياحمد عايض على المالكي
عبدالعزيز فيصل سليم الثقفيخالد ظافر محسن الشهريابراهيم عبدالرحمن محمد المزيني

علي فارس سالم الشهريعبدالله حميدان معيكل البقمياسماعيل محمد عبدالله ابراهيم المصطفى
مزاحم حسام مزاحم الشريفمحمد عبدالله مرحوم اليزيدياحمد خالد احمد الغامدى
محمد سعود مساعد السريحيعبدالمجيد مسلط  دعاج العتيبيحمزه نافع حمود الحربي

عبدالرحمن خالد سليم الذبيانيعبدالله ناشر عائض البقميمشعل محمد سعود المالكي
محمد بركات عايض الشمرانييزيد يحي محمد القحطانيصهيب محمد امين يوسف
البراء عبدالله حمزه خياطجهاد علي  صالح الغامدييسري عبدالله محمد عابد

محمد حسين سلطان بن لزهرراكان عمر سالم العماريابراهيم محمد ابراهيم النفيعي
ماجد رجاء منير الحارثيعبدالرحمن عبدالله محمد الزهرانيعبدالرحمن زين عبدالله خواجي

عبدالعزيز منير عبدالله البقميعماد عزيز منير الشلويثامر محمد احمد هزازي
عبدالله علي بلغيث حكميعبدالباري يحيى حسين معافاعاصم ابراهيم ابن حسن الزهراني

موسى حماد محمد البقيليحسام مصطفي عبدالله سقاسلطان نواف صالح المطيري
بندر سعود عيضه الزايديعبدالمجيد محمد عبدالرحمن القحطانياسماعيل احمد علي حدادي
عبدالله محمد سعيد الشيخيخالد عبدالله أحمد عسيريحاتم غازي عائض البقمي

جواد صالح محمد صقرفهد عبدالرحمن حسن ال حصوصهحسين ابراهيم بن محمداسماعيل عبدالجليل

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الدراسات البحرية

الدراسات البحرية

المساحة البحرية

المالحة البحرية

الموانىء والنقل البحري

الهندسة البحرية

عمرو سامح عبده شولقعبدالعزيز صالح عبدالعزيز قطبفهد الجبيري شالش الجبيري

محمد احمد سعيد باحكيم

ايمن سالم احمد باسعدعبدالمجيد عمر عبدالعزيز الجهنيهشام عمر عبدالقادر مطهرالعمودي
سليمان عقيل سليمان أبو عوفمنصور عبدالعزيز عبدالله المالكي

عمر عبد العزيز خاطر العبيديهتان فواز مصطفى جافومحمد علي  بن عبدالرحمن 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

الدراسات البحرية

المساحة البحرية

المالحة البحرية

الموانىء والنقل البحري

الهندسة البحرية

عمرو سامح عبده شولقعبدالعزيز صالح عبدالعزيز قطبفهد الجبيري شالش الجبيري

محمد احمد سعيد باحكيم

ايمن سالم احمد باسعدعبدالمجيد عمر عبدالعزيز الجهنيهشام عمر عبدالقادر مطهرالعمودي
سليمان عقيل سليمان أبو عوفمنصور عبدالعزيز عبدالله المالكي

عمر عبد العزيز خاطر العبيديهتان فواز مصطفى جافومحمد علي  بن عبدالرحمن 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 الدراسات البحريةكلية الحقوق

كلية االتصال واإلعالم

االتصال واإلعالم

اإلعالم

هاني عبدالله سعيد العمريعبدالله محمد بن عبدالله االحمريعبدالله محمد احمد حامد
فواز فالح متعب العتيبيياسر عطية حمد المشدقفيصل عباس احمد الشدوي الزهراني

عبدالعزيز مكي حمد صغيررامي احمد علي بطيحاحمد عيضه علي المالكي
عزام محمد عبدالله الغامدياحمد سليمان مسعد السريحيعبدالعزيز صالح عيفان الذبياني
احمد علي منادي الحارثيعبدالعزيز محمد حامد الجابريمحمد علي زارب ال عبدالرحمن

حازم عبدالعزيز حامد العتيبيعبدالعزيز عبدالله بن علي الزهرانيحامد سالم محمد الحربي
عبدالله سعيد سواعد السلميمحمد فضل محمد الحسينيعلي عبدالكريم احمد الغامدي

عبدالعزيز عبداللة علي االهدلعبدالله فهد عساف العواجيخالد محمد ابوبكر الخطيب
علي احمد محمد الغامديعبدالعزيز علي حمود مساوىمهند محمد احمد سجيني

يحي احمد حمود جراحعلي صالح علي الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية المعلمين

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٥ - ١٤٣٦ هـ

المعلمين

الدراسات القرآنية

اللغة اإلنجليزية

احمد عايض احمد السلمي

محمد سليمان عبدالله نور الدين

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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 االعمال - رابغ

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق

القانون

فيصل فهد سالم سليمانمحمد احمد محمد زعيممصطفى أحمد محمد عبده
عبدالله محمود رشاد النمرمحمد حسن عبد الله باصرهمحمد طلب عبد المجيد الخطيب

عبدالرحمن جمال محرم سليمانمحمد مسعود محمد ال فرحه الغامديمجدي هاني أحمد نورالدين
محمد عبد الله فرج المولد

عبدالحكيم عبادل عبيدالله المالكيوسام فاروق جعفر خانعصام عليان عليوي الفهمي
فراس محمد ابن ابراهيم الغامدياحمد حسين محمد رضوانخالد عبدالعزيز محمد مهدي

حسين عبدالعزيز بن رده الجحدلىيزيد عبدالله حسن العمريمحمد حيدر محمود السيد
عبدالله احمد عبدالله الحصينيفهد ذيب مشعان العتيبيلؤي عاطف محمد يار

محسن سعيد عيفان المطيريياسر مبيريك سالم السهلياحمد عبدالرحمن عبدالمنعم محمد
مشاري ابراهيم رازن الجحدليمحمد فهد مفرز الحربياحمد خالد احمد باكواسه

احمد عبدالقادر ابوبكر فالتهفهد صالح مذكر المطيريحسين عمر حسين جمل الليل
لقمان عبدالرحمن أحمد تكرونيفؤاد محمد حسن العمريأسامه محمد حميد اليوبي

باسل فيحان بن عايض العتيبيعبدالله غازي عائض الحربياحمد ابراهيم عوده العديني
عبدالله عبدالرحمن عبيدالله الغانميطالل سالم حامد النفيعيمحمد سليمان بن عليان المعلوي

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الهيرينايف فايز وصل الله الثبيتي

ابراهيم سعد معاضه 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

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

بكالوريوس

 االعمال - رابغ

القانون

المحاسبة

نظم المعلومات اإلدارية

محمد أسامة عيسى مريعانيخالد عبدالرحمن جابر الرداديفيصل أمين خير بدر
وليد علي بن محمد الشمرانيعصام مخلد سرور الروقيسلطان يحيى حسين الجهني

ريان محمد حسن الزهرانيابراهيم عبدالكريم  ابراهيم الزهرانيسلطان صالح حسين الذبياني
سلطان صالح ناجي العتيبيباسم ناجى عوده الحمدىبدر مناحي سعيد االكلبي

سلطان محمد خلف سمهاعبدالله عبدالعزيز ابن محمد الغامدي

حسين محمد حسين طهمحمد أبوبكر سالم باجابرمشعل مرشد راشد المزمومي
نواف حمدان كليب المستاديحسن عبدالفتاح محمد بكرأحمد عمر أحمد باهيثم
علي حسين علي بن طالبعالءالدين محمد صبحي جادالحقطالل سالم حسن علي

هشام علي صالح شعبانهاشم احسان خالد كشكشعبدالرحمن بدر احمد بن بشر
احمد عبدالله بن عويد الصاعدي

مشير سمير عبد الرحمن البحيصصالح حسين صالح العموديمازن احمد علي معمر
عبدالرحمن سالم ناصر عليفهد عبدالله محمد بامحرزفارس سالم عبيد السعدي

نواف فهد ناصر الخماشعبدالعزيز محمد عبدالقوي حزاممحمد أحمد عبدالقادر حمدالله
محمد بركات محمد القرنيسعود عبدالله مرشد سنانعمر احمد عبدالرحمن المجيدي

ابراهيم خليل يوسف الدرباشيمعاذ محمد كمال المدنيحسن خالد حسن الخليلي
معن عبدالمحسن عبدالله ناصرحسين ابوبكر احمد العطاساحمد محمد الحسن عثمان

عبدالله ناصر أمين عويضةهشام حميد حمدان الجدعانيطارق عايض سعيد المازني
ياسر محمد صبحي جاد الحقصالح عبدالهادي مهدي الجهنيماجد هالل أحمد حبلص
فواز ابراهيم صالح الذيابعماد علي داود صالحبالل محمد محمد محمد

عمر علي شيخ العولقيأحمد محمدسعيد عمر بحراويمقرن زكي مبرك الهويلي
بندر سليم محمد القرنيابوبكر يوسف عبد الرحيم زايدفهد عبدالله عويض الحربي

محمد احمد سلمان فص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ
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بكالوريوسبكالوريوس

الحاسبات وتقنية المعلومات-رابغ

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

تركي معتوق مقبل المحماديمحمد عوض محمد المالكيسالم سعيد سالم بامخير
تركي حسن صالح الغانميايمن عبدالله عطيه فروان

فهد جمعان مفرح الزهرانيحاتم صالح عمار الحربيياسر مظفر امامستر عثمان
محمد مختار يوسف شكريعبدالله عيد عبدالله الغامديعبدالعزيز صالح الدين بن عمر طوله

عبدالمحسن فهد عبدالمحسن العويسعلي يحى علي الكثيريفراس أحمد محمد حسن

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية العلوم واآلداب - رابغ

كلية العلوم واآلداب - رابغ

كلية الهندسة

العلوم و اآلداب - رابغ

األحياء

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

معاذ ضيف  الله بن عطيةالله اليوبيعبدالعزيز مبارك بن زحم اليوبيحاتم رجاء تركي الجهني

عيسى جودالله زويد المطيريسماح مبروك سماح المطيريمنذر ثايب بن عايض الزبالي
صالح حميدان يوسف الرفاعيبسام محمد ثامر الزبالي

هتان فريد حامد الغانميرامي سعود باشه الصبحي

ياسر يعقوب يوسف الرابغياحمد عبدالله صالح المصعبيمهنا مردد رده الجدعاني
خالد سعد سعيد الحربي

عبدالله مديخل بن محمد الحربيأحمد حمزه حسين الصحفياحمد حتروش بن رجاء السلمي
عبدالكريم سعود سعد السميري

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 و اآلداب - رابغ

األحياء

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

معاذ ضيف  الله بن عطيةالله اليوبيعبدالعزيز مبارك بن زحم اليوبيحاتم رجاء تركي الجهني

عيسى جودالله زويد المطيريسماح مبروك سماح المطيريمنذر ثايب بن عايض الزبالي
صالح حميدان يوسف الرفاعيبسام محمد ثامر الزبالي

هتان فريد حامد الغانميرامي سعود باشه الصبحي

ياسر يعقوب يوسف الرابغياحمد عبدالله صالح المصعبيمهنا مردد رده الجدعاني
خالد سعد سعيد الحربي

عبدالله مديخل بن محمد الحربيأحمد حمزه حسين الصحفياحمد حتروش بن رجاء السلمي
عبدالكريم سعود سعد السميري

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 الحاسبات وتقنية المعلومات - رابغ

الهندسة - رابغ

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة الميكانيكية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

عبدالرحمن محمد عمر باحميدفهد عبدالمحسن حسن الشيخ

عبدالرحمن جمعان مسفر الخثعميفراس عبد الله حمزه الجهني

ابراهيم أحمد علي القرنيمحمد ناير محمد الحربيعلي عادل محمد النخلي

خالد وليد خالد الصويغاحمد دخيل الله عبدالله البلويعمر زحام شليان البالدي
مهند طارق محمد شاميعلي مزهر جاري المنتشريعبدالرحمن حميد احمد الجحدلي

مشاري سعد حامد الجهني

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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بكالوريوسبكالوريوس

االعمال- خليص

إدارة الموارد البشرية

نظم المعلومات اإلدارية

عبد العزيز حميدان محمد المحلبديعبدالعزيز محمدعلي محمد الحربي

اسامه احمد على الصبحىسعود محمد مزلوه السلميفيصل عبدالله حسن الحربى
خالد ابراهيم مرضي الشعيبيحسان عبدالهادي امين العمريعبد الوهاب معتوق عوض الحرشني

عواد عيد حسين الحربي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األعمال - خليص

كلية العلوم واآلداب - خليص

كلية العلوم واآلداب - خليص

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - خليص

 العلوم و اآلداب - خليص

األحياء

الرياضيات

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

عبدالله عبدالرحمن حضيض السلميعاصم علي أحمد المالكيعبداالله حضيض احمد الجدعاني
محمد عبدالمحسن عابد الفارسيماهر حميد نور الحرشنيناصر محمد حامد الجهني

فارس سعد محمد سعيد الراشديمنصور عمران بن علي الطياريعبدالعزيز حجر خلف البشري
خالد عاطي بن محمد الحربيعبدالرحمن راجح رده الجدعانياحمد عالي علي الطلحي

محمد ظافر محمد الشلوي

وسيم سالم محمد سعيد الصعيديمحسن محمود حامد الحربيهاني تركي صالح الحربي
حمدان سافر حاسن الحربيماهر هالل حسين الحربيمشعل سالم بن ذياب المطيري

ماهر عبدالرحيم بن ابراهيم الحربىاحمد عبدالله مسعد الكميتىنواف مصلح عبدالعالي السلمي
حسين محمد اسحاق آل اسحاقمعتصم عبدالعالي عبدالله الشعيبيعبدالحميد مبارك عفنان المطيري

مشاري عبدالله محمد البشريخالد محمود عبدالعالي الطياريماجد عوض  الله بن عويض المطيري
انس جويبر عفينان الصحفيسلطان حسن معدي الشهريعبدالله عبدالعالي طاهر الطياري

محارب خلف فراج المعبديمحمد عصام احمد البهلوليمشعل حميد بن مستور المعبدي
محمد زكريا عبدالحميد المغربيسلطان عبدالله بن مبروك بن منصورسامي تركي معيض العتيبي

محمد معيوض معاضه السلميعبدالله هاشم بن مبارك الشريفعبد االله عبد الهادي عبد الجبار السلمي
مشاري باخت عون الله الحرشنيمحمد غازي عطية الله الحربيخالد خلف عتيق السلمي

عدنان بريك جميل البشرىناصر علي ناصر القحطانىملفي عطيه ملفي السلمي
مساعد فهد بن سعود المغربياحمد عبدالله عابد الرايقي

احمد ناهر بن محمد الصعيدىعامر سعد مسيعيد الحربيعاصم فهد بن عبدالله الصبحي
صالح احمد محمد الطياريعبدالرحمن سعد عبيد الجهنيعلي احمد سالم الخالدي

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 و اآلداب - خليص

األحياء

الرياضيات

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

عبدالله عبدالرحمن حضيض السلميعاصم علي أحمد المالكيعبداالله حضيض احمد الجدعاني
محمد عبدالمحسن عابد الفارسيماهر حميد نور الحرشنيناصر محمد حامد الجهني

فارس سعد محمد سعيد الراشديمنصور عمران بن علي الطياريعبدالعزيز حجر خلف البشري
خالد عاطي بن محمد الحربيعبدالرحمن راجح رده الجدعانياحمد عالي علي الطلحي

محمد ظافر محمد الشلوي

وسيم سالم محمد سعيد الصعيديمحسن محمود حامد الحربيهاني تركي صالح الحربي
حمدان سافر حاسن الحربيماهر هالل حسين الحربيمشعل سالم بن ذياب المطيري

ماهر عبدالرحيم بن ابراهيم الحربىاحمد عبدالله مسعد الكميتىنواف مصلح عبدالعالي السلمي
حسين محمد اسحاق آل اسحاقمعتصم عبدالعالي عبدالله الشعيبيعبدالحميد مبارك عفنان المطيري

مشاري عبدالله محمد البشريخالد محمود عبدالعالي الطياريماجد عوض  الله بن عويض المطيري
انس جويبر عفينان الصحفيسلطان حسن معدي الشهريعبدالله عبدالعالي طاهر الطياري

محارب خلف فراج المعبديمحمد عصام احمد البهلوليمشعل حميد بن مستور المعبدي
محمد زكريا عبدالحميد المغربيسلطان عبدالله بن مبروك بن منصورسامي تركي معيض العتيبي

محمد معيوض معاضه السلميعبدالله هاشم بن مبارك الشريفعبد االله عبد الهادي عبد الجبار السلمي
مشاري باخت عون الله الحرشنيمحمد غازي عطية الله الحربيخالد خلف عتيق السلمي

عدنان بريك جميل البشرىناصر علي ناصر القحطانىملفي عطيه ملفي السلمي
مساعد فهد بن سعود المغربياحمد عبدالله عابد الرايقي

احمد ناهر بن محمد الصعيدىعامر سعد مسيعيد الحربيعاصم فهد بن عبدالله الصبحي
صالح احمد محمد الطياريعبدالرحمن سعد عبيد الجهنيعلي احمد سالم الخالدي

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

احمد عبد المطلوب صالح الزنبقياحمد بركي براك البشريمحمد حامد جعفر الشيخ
محمد صالح منعم السلميخالد مخضور عثمان الجغثميمحمد مشبب سعيد الشواطي
عبدالعزيز عبدالله مقبول العليانينايف عبدالعزيز سليمان الحرشنيمشاري سليم سلمان الوافي

عبدالله حسن عبدالله الزهرانيالحسن سعيد محمد آل مقبولاحمد يحيى فيصل منسي
خالد فالح عواد العوفيعبدالله صالح بن راجح المالكيبهاء محمد سعيد الشيخ

صهيب هيثم بن برهان حمديسلطان عبدالرحيم محمد الغانميحسام خضر بن عطيه الزهراني
عماد محمد مبارك البشرياحمد سالم صالح الشهريخالد عطيه بن احمد البشرى

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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بكالوريوس

االعمال - الكامل

نظم المعلومات اإلدارية

محمد مشعل زياد البقمىعماد دخيل بن معتق السلميسعود عيد سعود السلمي
ايمن حسن شرار السلميمحمد صليح سعدي السلميوائل عيسى نفيع الحربي

فارس حامد فرج السلميمحمد حميد سفر الزباليبخيت معيض بن حمود القرشى
صالح علي فرج الله السلميبادي فندي بن فهد العتيبيسلطان عبدالعزيز حجاج السلمي

أحمد حضاض فريج الزباليفارس صالح محمد البالديمروان عبدالغني بن عاطي الصحفي
ماهر نايف سفر العتيبيتوفيق ماطر بطي السلميمجد عبدالعزيز شليان السلمي

نايف جابر خيشان السلميامجد محسن بن مشخص السلميفيصل ثابت غميض السلمي
محمد شاهر جابر السلميأحمد خليفه حضيض السلميماهر جابر حزام السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

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

الحاسبات وتقنية المعلومات

ماجد ناشر ابن خليوي السلميحسام صالح رضوان السلميعبدالحفيظ طلق ضيف الله السلمي
عبدالله عتيق حميد السلميتركي حامد بن عطيه السلميمحمد عتيق سعود السلمي

ربيع زاير بن جميل السلمييوسف ربيعان حامد السلميسمير سليمان بن عزيز السلمي
سعيد احمد سعيد الغامدييوسف زيد بخيت السلميموفق عوض  الله سعدي السلمي

ابراهيم عليان عبدالعالي السلميفؤاد غطيش الفي السلميسالم مجمل بن سالم السلمي
عماد خليف خلف السلميأسامه عبدالله محمد الشهريأحمد عبدالله عبده الشيخي
محمد علي جودالله السلميمحمد صيون صالح الزباليابراهيم جابر موسم السلمي

مخلد على بن حبيب السلمىحاتم حمدان عبداللطيف الصحفي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الهندسة - شمال جدةكلية األعمال - الكامل

بكالوريوس

الهندسة- شمال جدة

الهندسة الصناعية

الهندسة الميكانيكية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

محمد سعيد سالم بالحمرمحمد أحمد محمد عصابيرائف أحمد فؤاد توفيق
نواف فائز عبدالله الشهريمعتصم عبداالله احمد عسيريعادل جباره حماد الجهني
أحمد زهير مصطفى كوفيهعبدالله معتز محمد نصراحمد محسن محمد بافقيه

وجيه عبدالرحمن حسين حريرينواف سليمان علي الدخيلخالد عبدالله أحمد العامودي
عبدالرحمن خالد حسني بخشماجد عبد العزيز عاشور السيدانمار عادل عبده شفي

مشاري محمد نغيمش الهذلي

حسين عدنان عباس المعيرفييوسف علي عبدالله آل شعيب

سعود سعد عبدالله االحمري

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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الدبلوماتالدبلوم العالي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدراسات العليا التربوية
التربية الخاصة

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عتيق مساعد محمد السيدتركي حمود عايض العباديمحمد أحمد صالح الغامدي

محمد صالح سعيد الشهريماجد قذال مخضور السلميفهد أحمد صالح الغامدي
يوسف علي حسن الناشريسعد محمد سعد القرنيعلي ناصر دشن القحطاني
بندر مغنم براك السلميمهدي حسن عمر باتيسصالح سعيد محمد الغامدي

عبدهللا فيصل نافع الحربيفيصل  معتق عويتق الحربيابراهيم عمر ابراهيم المغربي
عطيان رفيع عاطي الزنبقيسعيد حسن محمد الفيفي نايف سعد مقبول المطرفي
مبيريك علي عمر المزينيعبد العزيز دخيل هللا عبد الرحيم االنصاريسعيد عبدهللا احمد الغامدي

عبدالرحمن وصل صبر السلميماجد الحسن محمد العيافيحبيب هللا حبيب عبداللطيف األنصاري
محمد سالم مصلح المحماديحسن محمد ضيف هللا الزهرانيخالد معيوض خضير السلمي

ماجد عبدالكريم رداد المالكيفهد عبدالعزيز غازي الثبيتيمرزوق مبروك مبارك الخزاعي
خالد رزيق راضي المطيرياحسان مبيريك عون هللا المزروعيماجد عبدهللا حامد العمري
أحمد محمد أحمد باوزيرسافر سافر احمد القرشيخالد عبدهللا يحيى الغامدي

بخيت أحمد علي الزهرانيخالد  غازي عبد االله الراجحى الشريفعادل عبدهللا محمد الغامدي
محمد فطيس جمعان المالكيمحمود عيسى عمران المحمد علياحمد عبدهللا  محيي الشمراني

تركي محمد هالل الجابريحازم حسني علي الصخريمراد حمد ظافر الحازمي
فهد سعيد احمد الغامدينواف محمد أحمد خطيبمبارك عبدهللا فطيس الرمثي

عمر وائل محمد الشريفعارف عبدهللا جازي الشيخناصر محمد حسين حكمي
فايز معيوف عيضه القصيريعلي أحمد احمد مباركيعبدهللا محمد سليمان العمري
هاني حسين طاهر فادنمحمد مسلم سلمان الطويرقيسلطان سعيد عبدهللا المالكي

عبدالحكيم سالم هتيمي اللقمانيبندر عبدهللا صالح الرزيزاحسن حسين محمد الحريري الزهراني
عبدالعزيز محمد ناصر طحالنضيف هللا علي نفاع البشرى ماجد إبراهم محمد العسيري
نجيب عادب عبدهللا االنصاريراكان نهار مرعي العميريمعيض صالح محمد القرني

يحيى محمد ابراهيم الراشدييحيى محمد عثمان الشهريعلي طويش صالح الزهراني
ابراهيم عمر عبود بالخيرعبدالرحمن علي احمد الحربيعامر علي عايض عسيري

طالل محمد فائع عسيريسعد محمد خفير القرني
فهد احمد مطر الزهرانيفهد محمد احمد الغامدي

عبدهللا صالح عبدهللا شرف مسفر عبدالرحمن علي المعاوي

البحث االجتماعي
اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج

منير عبدالرحيم عبداللطيف الجدعانيأحمد محمد وخاضر العتيبيمحمد سعيد عزام الميلبي
عبدالمجيد يحي حمود العسيريعبدهللا بخيتان هالل السلميمتعب حسن حمدان المالكي

أحمد يحيي أحمد صفحيعبدالعزيز أحمد عوض القرني

كلية التربية
الدبلوم التربوي العام
اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج

أحمد علي سعيد القرنيريان حسن حامد المالكي

اآلداب و العلوم اإلنسانية

نظم معلومات جغرافية وخرائط

عبدالرحمن علي سعد الغامديانس عبدالله محمد الزهرانيرائد محمد علي الرابعه الغامدي
محمد غازي فهد العتيبياحمد عامر احمد العامريسلطان سعيد عبدالله ريحان

محمد سلمان علي صيرفيمحمد علي محمد الحارثيرائد حامد سعيد المالكي
عبدالله غازي خلف العتيبياكرم عبدالله محمد حكميمحمد فاضل علي الغامدي

وجدي احمد صالح الغامديعبدالعزيز علي احمد الغامدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

السكرتارية الطبية

فهد هليل خليوي البقميمازن أحمد عبدالله القرنيسلطان علي عبدالله الزهراني
محمد سعد سعيد السلميقليل محمد مبطي الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الحاسبات وتقنية المعلومات

شبكات الحاسب اآللي

هالل سعيد حمد السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٥ - ١٤٣٦ هـ

معهد السياحة

الفندقة والضيافة

فارس حسن علي مغربيحسين عبدالقادر حسين بامشموسسعود غازى يحى سمان
عبداالله زكي سالم الميرعبدالرحمن مروان عبدالمحسن مملوكعلي هزاع بن علي الشمراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

معهد السياحة

كلية االقتصاد واإلدارة

61 60



الدبلوماتالدبلومات

كلية المجتمع

 االعمال - رابغ

اإلدارة الرياضية

محمد احمد محمد خياطبندر مبطي سعيد العمريهاني عبدالكريم عبدالهادي صالح
اسامه صالح محمد اليمانيمحمد خالد محمد الزهرانيخالد مساعد محمد الجهنى

أحمد محمد محمد المختارسعيد محمد نصيب الغامديرمزي عبدالله عباس االدماوي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االعمال - رابغ
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الفصل الدراسي الثاني
انتظام
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الدكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

العلوم

ماجستير

التاريخ

األحياء

الدراسات اإلسالمية

الكيمياء

اللغة العربية وآدابها

علم المعلومات

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عايض حسين خضر النفيعيباسم أمين محمد حسن البدريمحمد حيدر علي الشمراني

عبد المحسن فالح بن طما الحربي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
أحمد محمد عبدالرحيم شاهينسعيد محمد احمد حنتوشمحمد اقبال قريشي

بدر متلع غازي الرويس

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
ابراهيم سليمان محمد الغامديتركي خالد عمر باقاسيعلي محمد بن ابراهيم شهاب

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
ماليش كريشنا كوار كوالنبيل هاشم علي خريبه

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالعزيز صالح رده الغانميسامي جريدي سليم الثبيتيخالد سعيد عبدهللا ابو حكمة

ساري محمد صالح الزهراني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا باطويل فايز عويضه محمد الفزي الجهنياحمد علي حريبي الجهني

كلية االقتصاد واإلدارة
اإلدارة العامة

اإلدارة العامة التنفيذي

اإلقتصاد

المحاسبة

السياسة العامة التنفيذي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فواز صالح احمد الغامديماجد عائض عابد المالكيعادل مبارك حمدان الشيخ

عبدهللا سالم جارهللا الزهرانيالحسين ابو عايض زهير عسيري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
ظافر عبدهللا ظافر الشهرانيأحمد عمر أحمد باعبدهللاسعد سعيد سعد العمري

عمر محمد حمادي االحمديعبدهللا مثقب موسى هاشميسعد يحيى سلطان الزبيدي
فيصل عبدهللا أحمد باراجيفواز عبدالرحمن اسماعيل بديويفهد نياف عايش المطيري
عبدالعزيز محمد ازرعي فيرقماجد محمد حسين الحارثيعلي محمد عامر عسيري

هاشم عباس هاشم اسكندرابراهيم عيد عوده الجهنىعطية هللا محمد علي العمري
فيصل محمد عالي العمريعلي عبدهللا هادي آل قرادعلي عبدهللا سعيد الشيخي
عبد هللا حامد ردود السفيانيمنصور عتيق هللا هندي السلميمحمد سالم مانع ال زليق

ماهر سليمان رهيدن الجهنيحسام أحمد حمدان الرفاعيمحمد سمير اسيمر العوفي
ريان حميد حمد الحربيجمعان عبيد عطيه المالكييوسف عيسى محمد الخروبي
محمد عميش راجح البقميعلي سعد فهد القحطانيعلي حسن بن حسن الشهري

توفيق عابد عبيد الصبحيمحمد حسين محمد زبيدعبدالكريم محمد بكر الهوساوي
تركي عبدهللا محمد الجالسي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
وائل أحمد سعد الغامديطالل وحيد أحمد المداح

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
حسان محمد ساندو مال

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
نايف رشدان عبدهللا المطيريخالد عبدهللا حسين ريانيفيصل محمد سعد آل سعود

محمد علي سعيد الشهريمحمد عائض محمد الوادعيعبدالرحمن محمد بن سعد ال سعود
عمرو محمد عمر القثميفيصل احمد صالح آل معيض الغامديعبدالهادي نايف موسم السلمي

علي محمد عيسى عسيريعايد عامر خضران الرشيديسعود سعد مسيعيد الحربي
ابراهيم هادي محمد االسلميعصام شنبر زيد الغالبيمجاهد حامد أحمد الرفاعي

محمد خالد عبدهللا العقيلصالح عتيق عاتق الرفاعيسعد سليمان محمد الشهري
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ماجستيرماجستير

كلية االقتصاد واإلدارة
المحاسبة المهنية

إدارة األعمال

إدارة األعمال التنفيذية

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد عبدالوهاب عبدهللا باقيسعمار عبدهللا علي السمنمحمد شديد سالم الفايدي

محمد احمد صالح العموديتركي عبدهللا سالم الحمياني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
مناحي ملحم مناحي ال مسعودمحمد عبدهللا مفرح الزهرانيأحمد محمد موسى العمري

عمار احمد محمد المكرميسعيد عبدهللا سعيد الحجازي
عالء محمدسعيد شريقي الكنيدريعبدهللا عبدالعزيز سليمان الحضيف

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالرحمن عبدالمعتني عبدالهادي المغربيعواد صالح عواد الحربيعبدهللا محمد ضيف هللا الجودي
كداء صالح كداء الشمريصالح ذياب محمد الذيابيايهاب محمد عبداللطيف باشيخ

سعود رخيص غدير العنزيمحمد ضاوي سعود العتيبيالفي مصلح مخيمر الحربي
خالد صالح موسى الحصينيمحمد فيصل هالل العامريسعد عيضه عبدهللا المالكي
ممدوح فريح عوده النويميسريان عبدالمعين حسن الشيخطالل سعيد محمد االسمري

محمد عادل سليمان حنبظاظهفيصل مشعل محمد الشلهوبناصر عبد الرحمن رزيق العضيلة
علي محمد عبدالرحمن االسمريمشعل عبدالرحمن عبدهللا النعيمبادي فالح بادي الحربي

حماد ظاهر صائل الشمريعبدالكريم عبدالمحسن عبدالكريم الغنيممشعل عبداللطيف محمد الجعفري
سعيد غرم هللا جمعان المالكيعبدالرؤوف محمد يحى عزيسعود مرشود مصطفى الحربي

سعد مريزيق رشيد الرشيديعبدهللا ابراهيم علي الصغيرمحمد حمزة محمد بغدادي
تركي صالح محمد الجربوععبدهللا عدنان حبيب هللا محمدعبدهللا فراج حريميص الحربي

صدام بركة غالب الشمرييوسف عمر ضيف هللا العجيميخالد فائز خالد القبالن
سعود صليبي ظاهر الرويليفهد عبدهللا دحيم الشمريعبدالرحمن سعيد سالم باشراحيل

عبداالله صالح سالم المهوسبدر حمود عبدالعزيز الصعيديمحمد احمد حمزة جنيد
سطام رمضان سوعان الشمريرأفت عبد الرزاق محمد شيخ عمرتركي شباب عواد السحيمي
احمد علي احمد الغامديفيصل حمد محمد الحربيعتيق رزيق حسن الجهني

عبدالرحمن عبدالمعتني عبدالهادي المغربيمعاذ خلف علي اخلفتركي حمد عبدهللا الدوسري
كداء صالح كداء الشمريعبدهللا غرم عبدهللا الغامديخالد عبدهللا أحمد الشويعر
سعود رخيص غدير العنزيهيثم عبدالرحمن عبدالرحمن الفايزحمد خليفه محمد آل جعفر

خالد صالح موسى الحصينيسلطان محمد فايز البقميماهر يوسف سعود الحربي
ممدوح فريح عوده النويميسسالم محمد سالم الشمريعبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الشويرخ

محمد عادل سليمان حنبظاظهانور فهد محمد الجميلمحمد علي فالح الفريدي
علي محمد عبدالرحمن االسمريفيصل سعود فالح السبيعيعبدالرحمن ناجي طنف السقياني

حماد ظاهر صائل الشمريأحمد عمر محمد الحدادصالح فارس صالح الشمري
سعيد غرم هللا جمعان المالكيسعود صليبي ظاهر الرويليعبدالعزيز فهد محمد المزيرعي

سعد مريزيق رشيد الرشيديعبداالله صالح سالم المهوسماجد معيض سعيد القحطاني
تركي صالح محمد الجربوعسطام رمضان سوعان الشمريمالك عبدهللا محمد االسمري

صدام بركة غالب الشمرياحمد علي احمد الغامديفهد ناصر عبدالرحمن الدليمي

كلية االقتصاد واإلدارة
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
بسام عبدهللا حمود المطيريمبارك محمد سعد القحطانيمحمد ابرهيم عبدالشكور بشناق

مشاري محمد سعود ابو حربشمحمد سعد محمد الشهريفواز صبيان دخيل هللا العتيبي
عادل ذاير نويفع الحربيمحمد علي محمد الصبيحعلي حسين محمد ال فهيد
ماجد محمد سعد العريفيابراهيم سعد عبدهللا القحطانينايف سماح خلف الحربي
حمد عبدهللا عبدالرحمن الغيهبعلي محمد علي ابومغايظسعد هليل سمران العنزي
تركي مرس مسير طوالةمحمد عبدهللا سعيد الزهرانيمحمد أحمد غرم الشهري

راشد عبدهللا حمد معديصالح علي صالح اللحيدانعلي رزق هللا عتيق هللا الجهني
عبدالحميد مصطفى عبدالحميد فلمباناحمد يحيى علي المقصوديمنصور عبدالعزيز صالح الغنيم

ماجد علوش عيد العتيبيحسين محمد حسين القحطانيعلي الحسين يحيى محنشي
عبدهللا سعيد محمد ال خالدمحمد حسن مريع الشهرانيبندر حامد صالح الدنيش

أحمد محمد سعد اللحيدانعبدالرحمن محمد سعيد البشري
سعود محمد حاضر ال زيادفيصل عبدهللا علي السنيدي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
التاريخ

الجغرافيا

الخدمة االجتماعية

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالرحيم سفر عبدالرحمن الحواليعبدالرزاق عبدالرحمن عون هللا السلمي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
حمود حامد عبدهللا العتيبي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
احمد علي عزيز الشهريسلمان احمد عوض الحرتوميمحمد علي احمد عسيري
نايف خلف عبدالهادي العنزيأحمد رشاد مرشود الروقيعبدهللا علي فهيد البقمي

سلطان عبدالهادي مهدي الفقيهبين فرج محمد السبيعيفواز عبدهللا علي زحيري
عبدهللا ناصر بطيحان القحطانيلطفي حميد عواض المعبدي
فادي حبيب عبدالرزاق الحسنيخالد مبارك محمد الجابري

اللغة العربية وآدابها
اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج

علي حسن عبدهللا اليامي
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األنظمةعلم االجتماع

األنظمة)القانون(

اإلدارة التربوية
األرصاد

علوم الحاسبات

علم المعلومات

العلوم البيئية

علم النفس

علوم وإدارة موارد المياه

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
ابراهيم عبدالسالم احمد عبدالغنيعادل علي ثابت الشهرانيعبيد أحمد محمد الراشدي

عبدهللا عمر عبدالمعين الزبيدي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
اسامة صالح احمد الجبيري الشهريعبدهللا أحمد عبدهللا الزهرانيبندر علي محمد عسيري

عبدهللا فهد مسعود المرزوقي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فهد عبدهللا أحمد الغامديمحسن معتوق محمد الياسيابراهيم محمد حاج بن أحمد سير مباركي

مهند محمود جالل الدين خوحةحاتم مسلم مرزوق البلويخالد مصطفى ضيف هللا الزهراني
محمد أحمد عبدهللا آل خضر الغامديرياض عائض بن سعد أبودرمان القحطانيكريم امجد احمد زكريا

سامر فائق محمد عربماهر فيصل محمد الشهريسلمان طاهر مرزوق الزائدي
سلطان محمد بن احمد العموديمنصور غرامه سعد الزهرانيتركي عبيد عبود الذيابي

فهد عبدهللا أحمد الغامديعبدالعزيز صالح أحمد نقليعبدالعزيز خالد تركي بن حميد
مهند محمود جالل الدين خوحةحماد سليمان مصلح البلويسعيد مريع مبارك ال عدال
محمد أحمد عبدهللا آل خضر الغامديرغدان رأفت عبدالعزيز عبدالقادروسيم محمد حمزة المدني

سامر فائق محمد عربفواز معدي محمد القحطانيعبدالرحمن مزهر محمد الشهراني
سلطان محمد بن احمد العمودينواف فايح عوض الرشيدينائف علي صامل العتيبي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبيد شافي عبيد العنزيعبدالرحمن داحش حسن الزهرانيصالح عبدالعزيز محمد آل ذياب الغامدي

هتان عمر حسين هنكاربندر عوض بن ناهي الغضوري العنزيعبدهللا سعد نافع العتيبي
عبدالرحيم حسن حاسن السالميبدر عوض ناهي العنزيمحمد عطية غطيش العمري
سلطان عبدالرحمن محمد الزهرانيعبدهللا مسلط مذكر المطيريناصر عبدهللا شبيب الحربي
هاشم هليل علي الخمجانيابراهيم سعيد محمد الغامديعلي حمدان حسن المالكي

علي محمد علي المسعوديسعيد احمد حمدان الزهرانيعلي سعيد محمد الفقيه الغامدي
جهز جزاء حمود الحربيعبدالرحمن عيضه عوض الثبيتياحمد حامد احمد الغامدي

خالد عامر موسى المالكيعبدالكريم سالمه سالم الرشيديياسر صالح عبد العزيز الحمدان
فرحان عبد هللا حصوي العنزيخالد أحمد حسن الحربيمحمد بتال مفيز السبيعي

خالد ناجي مشعل الشمريسويد محمد سويد الباتلاسعد عبدالغني عبيد السالمي
صالح عبدهللا علي آل عليستر مرزوق مطر البقيليمساعد ردة الحميدي الثعلبي

معيض معيش عائش المالكيسامي عبد هللا محمد العموديممدوح سعد حنيف العنزي
فالح عبدهللا سالم العنزيعلي محمد محسن الجبيريمحمد هاشم محمد الصمداني

عبدالعزيز فهد عامر الشمريعبدالعزيز محيسن عبدالرحمن المحيسنمحمد عرار عبد هللا حمود
علي سليمان رشيد الصالحيعبدالرحمن عبيد محمد الحربيسعيد عبدهللا محمد الشهراني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
حامد رمضان محمد الذبياني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد ابراهيم محمد التويجريخليل أحمد بن ياسين الصلبيصخر عوض محمد صالح

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد عبيد عبدهللا القحطانيغازي ثامر سعد الحارثيمحمود عبدالرحمن محمود مريعاني

ياسر محمد سعيد حمادي الحربيمازن سعيد سالم باواكد

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
سراج الصالحين

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
سلطان معيض محمد الكثيري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد عبدهللا حسين البيشي

كلية الحقوقكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية االرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
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كلية الطب

كلية العلوم

التشريح التقني واالنسجةالتوجيه واالرشاد التربوي

اإلحصاء

األحياء

الكيمياء

الصحة العامة

علم األدوية

علم وظائف األعضاء

الصيدالنيات

النواتج الطبيعية

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
ضيف هللا محمد خميس الزهرانيفهد حامد بن حجلي الصواطمحمد احمد ظافر الشهري

بندر االسود فالح العنزيسعود حسن محمد المسعودياحمد سالم سعيد القرني
علي عوض محمد الشهريسلطان خميس عبدهللا نحاسسلطان سعود عطاهللا الردادي

عبدالعزيز أحمد علي بالبيدبدر بنيدر بن عويد المطيريمحمد يحيى محمد الحازمي
سالم خليفه سالم الجلعودفهد دخيل هللا نويمي المطيريمحمد عبد الرحمن مصطفى حلبي

عابد منيع هللا معيتق المطيريسعود فالح جمعان الرشيديفهد بشيت فهيد العنزي
محمد مرضي محمد العنزيمحمد حمدان مرشد الجهنينواف عائض سعيد الحارثي

فايز مبارك عبدهللا الشمريخالد احمد محمد الزهرانيفهد الفي حامد العتيبي
أحمد محمد حمود الشريفخالد صالح محمد البليهيعبدالرحمن علي سعيد القحطاني
متعب عبدربه سليمان الرحيلي الحربيحسن محمد سالم الرحيليعبدهللا مسفر بن علي الشمراني

طاهر علي احمد مروعيسلطان شهيل سلطان العلويمبشر صالح مبشر الشهري
علي خرمان طليل العنزيسامي فالح سند المرواني الجهنيعلي عبد هللا علي الشمراني
ياسر هديبان عطاهللا العوفيأحمد شافي عبيد العنزيسعود سعد ابراهيم الثبيتي

بندر سنيد عسير الحربينائف قرناس سلطان القرناسعبدهللا صالح محمد السلطان
محمد سالم محمد اللحيدانهاشم صالح محسن الجيالنيعلي فهد علي المحيني

يوسف جابر ابراهيم شيبةمحمد حمدان حمد العمريناصر محمد عبدهللا حيده
عبدالعزيز صالح مسلم الحربيمحمد ناصر علي حكميرشيد نصار رشيد الشمري

فهد محمد بن دخيل هللا البلويمحمد عبيد شريد المطيريعبدالمجيد بركي مبارك القرشي
علي سعيد علي الشهريجبران داحش علي محزري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد مضحي محمد القرنيمحمد مطر صغير السفيانيمصطفى محمدامين عبدالفتاح جان

أحمد منصور أحمد الضبيبطالل فريج فراج القارحيخالد سعيد محمد الخنبشي
خالد زيد ناصر الجليفيعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا األحمديحمود معيض رجب الزهراني

محمد مضحي محمد القرنيأحمد منصور أحمد الضبيبماجد عبدالرحمن عبدالقادر الغامدي
خالد زيد ناصر الجليفيشاكر سفر عواض الثبيتي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
علي احمد حسن العطاسراجس فايز ناصر الدوسري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدهللا سعود معيض العتيبيعبدالقادر حسين عبدالقادر البارعثمان يحيى احمد اليحياوي

ثامر احمد بن فرج بوبكوائل محمد صابر قاري سمرقندي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عادل عايض عوض المالكي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
تركي احمد جعبول الزهراني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
حمد رشدان علي الحربيعلي عوض حسين القحطانيمرزوق سعيد مرزوق آل ناصر

حسن احمد محمد الفيفي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
أحمد وحيد عبداالله مكي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
يزيد حسين محمد الجماعيياسر علي نايف الحربيعلي فايز عبده الزبيدي

مطلق مشعل صامل السبيعي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
احمد علوي محسن العطاسابراهيم الحسين محمد عسيريفهد محمد بريك المولد

كلية الحقوق

الصيدلة

الكيمياء الحيوية
اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج

محمد عبدهللا سعود الساعديفارس عبدهللا محمد الطوباحسان عبدالعزيز احسان العمري
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية الهندسة

كلية الهندسة

كلية تصاميم البيئة

كلية طب األسنان

كلية علوم البحار

تقنية المختبرات الطبية

اإلدارة الهندسية

الهندسة الصناعية

الهندسة النووية

التخطيط الحضري واإلقليمي

تقويم األسنان

األحياء البحرية

الجيولوجيا البحرية

الهندسة الحرارية وتقنية تحلية المياه

الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات

الهندسة الكيميائية

الهندسة الميكانيكية

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد عبدهللا سعود الساعدي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فهد صالح محمد الشعالنسعد سحمي ماجد الهاجريمنذر عبدهللا علي الدغيم

مشعل سعود مساعد السريحيمحمد عبيدهللا منور الحربيمحمد أبوالخير محمد صالح اسماعيل
أنس سعيد عمر شطامحمد راكان عبدالكريم حبيبناصر محمد ناصر الغامدي

هاني نبيه غنام المغربيأحمد خالد أحمد دمياطيفهد فرج مفرج الصبحي
محمد حسن محمد باخريبهيزيد عباس عيفان الحارثيعبدالعزيز يوسف عبدالعزيز الجبيالن

عبدهللا أحمد عبدهللا الجهنيعبد الرحمن حسان أديب الحساميسفر عبدهللا سفر الشهراني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
ضياء عبدالكريم احمد منصورمحمد عبدالرحمن محمد االهدلعبدهللا يحي راجح تميم

محمد عبدهللا احمد اليمنيشجاع محمد العصيمي العتيبياحمد احمد عبدهللا الزبيري
ايمن بكر عثمان شوريعامر عليم أحمد خليل أحمد صديقي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
ماهر محمد طاهر قطب

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
منذر محمد حامد الطلحيغسان رشاد حسين مطيرايهاب احمدراتب ممدوح قربي

عبدالرحمن سامي احمد حلواني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فراس يحيى محمد دهاس

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج

محمد مهدي عبدهللا برومأسامة عبدالفتاح عبدالجواد احمدمعاذ عبده محمد النويره

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج

عايد قادري عبده احمد

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
حمزه محمد عبدالودود البركاتي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدالهادي محمد معروف باجمالمحمود رشاد احمد عابدالثقفيوسيم أفتاب

فراس ابراهيم امين منشيعارف أحمدطالب منصور محمد الشهري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
حبيب هللا باقي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبداللة عواض عائض الجعيدعبدالرحمن محمد عبدالرحمن المحيميد
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كلية األعمال برابغ
اإلدارة الرياضية

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فيصل عبدهللا سعيد آل مفرحسعيد محمود سعيد محمدفارس ابراهيم عبدالرحمن فضل

رأفت سعيد صالح يمانيوسيم محمد عبدالرحمن بوقسمحمد محمد ظافر ال عبدهللا العمري
هاشم محمد هاشم بخاريفهد علي محمد مدهشفواز سليمان فواز الفواز

خالد مسلم خيشان السميريمحمد مأمون ياسين عبدالمجيدمبارك حامد مبارك العوفي
عبدالعزيز موسى عايض موسىماهر سعد محمد الهلمانيفارس مشرف خليف الشمري
سراج محمد احمد المولدمحمد بخيت محمد الزهرانيياسر ابراهيم عبدالغني األهدل

بندر عمر محمد بالبيدفهد عبدهللا سعيد الغامديابراهيم محمد يحيى الشيخي
ايمن محمد احمد المدنيعامر زاهر احمد الشهريهاني احمد علي الشيخي

هاشم احمد مسفر ال فائعفيصل عبداللطيف جماح الغامديعبدااللة صالح خليل الثقفي
عبدهللا علي سعد القحطانيعبدالقادر حامد مرزوق الشمالني العنزيمحمد علي محمد الشهري

عبدالرحمن احمد سالم شاهينخالد محمد ابراهيم الشهري
نايف الهنيدي عبدهللا العتيبيرأفت كمال صالح بخاري

بكالوريوس

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة العامة

عبداللطيف عوض سالم بو غاسقهعبدالعزيز سعود ابن خليل الحربيبدر محمد بن معتوق طالقي
الوليد خالد احمد عرفهفهد احمد حمد اليحياويجالل سعود ابن خليل الحربي

مطر عبدالرحمن بن مطر المطيريطارق زياد بن احمد نفاويعناد طالل احمد وفا
ياسر تركي محفوظ مرعياحمد حمد احمد السفربدر مشعل ناهس المحمدي

الوليد بدر محمد السبهانرامي سامي احمد عبدالجوادعلي حسن خلف الحربي
أحمد توفيق حمزة عشقانأحمد خالد حمزة سنبلعبدالله سعيد صالح العماري

عبدالرحمن طه صالح الصبحي

عمر محمد يوسف الكيكيمحمد ابراهيم علي االنصاريعبدالمحسن عتيق عبدالله الحويطي
عبدالله علي ابن محمد ابو مالحيوسف محمد عبدالعزيز الميمنينبيل وديع يحي الغامدي

محمد فوزي ابن علي الغامديحسان محمد سويلم الحربيعمر عبدالله عمر العطاس
مشعل هجاد بن عمر الغامديرضا ابراهيم بن جواد المطرعبدالروؤف علوي عبدالله العطاس

بالل ناصر عبدالمحسن الغنيمعبدالمجيد مطر احمد الزهرانيطالل عادل محمد باغفار
سلطان عبدالله قابل الثبيتي

عبدالله دخيل الله جبار الثقفيعمرو حسين ابراهيم الغانميصالح بيشى على القرنى
ابراهيم عبدالنور محمدامجدحسين حسينمحمد حسن محمد بالبيداحمد عبدالكريم بن احمدصديق مالكا

محمد امين حمزه الفرشوطيمحمد سعيد صالح الغامديعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله العمري
عمر يوسف بن محمد هوساويحسام عبدالعزيز ترسن خوجهنزار شاكر قاسم تركستاني
عبدالرحمن جودالله مازن الثقفيمحمد علي محمد كنانيأنس عبدالله عمر الغامدي

فايز ناصر عليان العتيبيخالد عبدالله مبارك الدوسريمعاذ علي احمد العمري

اسامه عبدالرحمن سعيد الحارثيمحمد فوزي محمدسالم يمانيمنصور عبدالغني محمود عبدالفتاح
محمد علي بن جابر عمرسويعد عائض سويعد الحربيعلي احمد سالم الشهري
هتان حسن محمد باشنينيحسين عبدالله حسين باروموائل صالح علي باسهيل
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اإلدارة العامة

اإلقتصاد

التسويق

التمويل

رحيم زبن شريقي اليزيديسلطان ابراهيم بن محمدحسن عشماوياحمد حسن ابراهيم الشيخي
جهاد حسن علي حكميعبدالله حسن عبود بارومعيد حامد عيد الظاهري
طالل عبدالسميع سعيد عبدالمعطيفيصل محمد عمر بامسقراكان فهد محمد قبيطي

فارس عبدالله علي الغامديمحمد هالل أحمد المزيني الحربيمعاذ سعد عبدالله القرشي
عبدالعزيز نبيل حمزة النبهانيمراد يوسف عيسى الزعبيامين محمد امين بنجابي

طارق ابراهيم عبدالوهاب عاشورالمهند طالل محمد عليأحمد محمد علي البركاتي
براء محمد حسين الهاشميماجد خالد بن صقر المطيريمحمود حسن بن محمد يماني

محمد مساعد جارالله الزهرانيامير محمد بن سالم باعطانادر جزاء صويدر الجهني
عبدالله احمد حسن المزجاجيأيمن سليم بن محمد بن عمرحسان علي صالح الظاهري

محمد سعدالله عبيدالله االندجانيصهيب نبيل عبدالله قمصانىمحمد احمد علي العمري
فهد فيصل رشيد العتيبيبدر سعدي احمد الزهرانيعبدالله عبد المعطي عبدالله اليوبي

اسامه سامي احمد المدنيعبدالرحمن حسين بن احمد هزازيالبراء عابد حماد الغريبي
علي أحمد علي الشمرانيفيصل محمد مرعي شجاعينايف عمرو ابراهيم الشريف

احمد حسن سفر الصاعديحاتم سفر سريحان العتيبيزياد ناحي مشعل المطيري
ابراهيم عثمان ابراهيم هتانصالح عبدالله صالح القبيسيعبدالعزيز حميد حمود الحربي

عبدالله محمد ابراهيم زربطانعبدالعزيز جبرين جابر السلمىفهد محمد صالح البدري
محمد عباس محمد حمزةخالد حمد مرزوق الغباريعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الشهري

عبدالسالم مبروك عبدالله النهديخالد احمد حمدان المالكيعبدالرحمن عبدالحي بن ياسين ابوالعال
محمد سعد محمد الشمرانياحمد يوسف احمد هزازيعبدالرحمن ابراهيم بن علي حكمي

عبدالله سالم عبدالله عبدالواحدفهد سعد حسن النفيعي

عبدالرحمن سامي عبدالمعين فياضفيصل عبدالرحمن عبدالله العموديياسر عبدالرحمن عبدالله العطاس
بسام عبدالله حمد الخلف
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التمويل

المحاسبة

علوم سياسية

نظم المعلومات اإلدارية

ابراهيم عبدالخالق بن محمد خضر الزهرانىعمرو زيني محمدعلي زينيرمزي وليد عبدالمجيد ابوالجدائل
ابراهيم اسامه ابراهيم عبدهالحسين جارالله حمد المحامضعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالحميد عنبر

فهد احمد محمد العمريعمار يحي زكريا بن صديقحسين صالح محمد الجهني
سراج حسن سراج الشرقاويقصي عمر مطر الحارثي

عدنان يسلم صالح سالم سرحانسالم علي سالم بلخيرالياس مولوي سعيد حسين نسيم
رائد سرور بشير حسينعبدالله علي بخيت الزهرانيامجد مبارك مسفر السلمي

ثواب ناشر فراج البقميياسر عبدالرحمن عبدالله سكرفيصل محمد سعيد العامودي
محمد حامد عثمان الغامديأنس خالد رابح االحمديفراج ناشر فراج البقمي

محمد حسين حسن القحطانيفهد طالب عوض المريمحمد دخيل الله هالل المطيري
عمار طالل محمد الدباغريان سعيد خاطر الزهرانيفهد أبوالحسين حسين علي
سامر محمود شاكر ودينلي

محمد محمود محمدقاسم السيدعبدالله محمد صالح بركاتثامر عبدالله عبدالجبار المالكي
خالد محمد علي باهديلهعبدالله صديق احمد سندييوسف محمد مطير اللهيبي

صهيب احمد سعيد بافيلسعود فيصل عمر العتيبيايمن عبدالله بن محمد الزهراني
معاذ بدر عبدالله باهوينيعبدالله محمد احمد شليهصفوان مهيوب بن علي بن عطيه

زهير علي محمد القرنياكرم صالح علي الحمادعمر سعد سحمي الغامدي
ريان محجوب علي مدينيعبدالعزيز سعيد ظافر االسمري

فوزي عبدالله محمد حسن دمفوخالد حمود علي الصليميمحمد رشيد احمد عبدالجليل الكرمي
محمد علي عبدالله العطاسفيصل تركي شتيان السلميمروان يوسف سليم السهلي
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االجتماع والخدمة االجتماعية

التاريخ

الجغرافيا

الدراسات اإلسالمية

محمد سالم عايض الكثيريعلي محمد علي الحسنيأحمد اسماعيل حسين غازي
سلطان موسى عبدالله الكثيريعبدالرحمن محمد أحمد عسيريمحمد علي محمد السويدي

عبدالله علي سلوم الشمرانيفهد غرامه صقران الشمرانياحمد كارم محمود احمد
عبدالله عوض بن عبدالله الشهريريان حسن بن غنايم الجهنيزياد عبدالله علي الشهري
فؤاد محمد احمد الشهريماجد محمد علي الغامديتركي محمد علي الغامدي

احمد عبدالله بن هاشم الشريفنشمي عبدالرحمن راضي الفارسياحمد منصور عبد الله الحازمي
فارس عبدالغني سليمان الفارسيبندر سعد عبدالله المالكيخالد عمر عمار السلمي

عبدالرحمن عبيد احمد اليمانينايف جهز بن حامد الشريفهتان بركات بن عيد الجميلي
ياسر محمد عبدالله القثميعبدالرحمن عيسى دخيل الله الجهنيسعود سويعد خضر السلمي

احمد حسن محمد القرنيعبدالرحمن محمد بن حسين مجرشيمحمد علي حميدي المنتشري
مروان سلمان عيد الجهنيحامد حمدان حامد الباحثصالح احمد صالح الزهراني

سلطان عبدالله بن على رواصسعيد عبدالعزيز عبدالعزيز بحيرأحمد طارق عمر بابقي
مازن أحمد محمد الغامديحمود عايد سويد العتيبيسالم محمد سالم المطيري

صالح مجيدي عبدالله الزهراني

ظافر مبارك عبدالرحمن عروانعلي سعود حمدان العبيدي

خالد محمد جابر الشهريعبدالرحمن مشرف علي الغامديمحمد حسين احمد الفضلي
فيصل محمد منير العتيبيمحمد خلف محمد الغامديفيصل صالح محمد العمري

وليد فوزي بن علي الغامديطارق صاهد زيد الحربيحسين مده حسين الجدعاني
تركي علي سليم الشهريريان عبدالعالي معيض السلمىعبدالوهاب سعيد محمد الغامدي

ريان عيضه عبدالعزيز الغامديفارس محمد جمعان الغامديعبدالرحمن عبدالصمد محمد فتنى
حمود محمد صالح المطيريعبدالله صالح محمد الشهريمعتز عطية محمد الحارثي

عبدالرحمن حمدان بن نفاع السلمياسامه فيصل موسي السيدنايف محمد عبدالله طوهري
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اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

اللغة الفرنسية

علم النفس

محمد سعد محمد الشهرانيطارق حسين محمد الزهرانيعلي محمد أحمد آل شعلة
بندر حميد علي الجغثميعبدالله احمد عبدالله الزبيديتركي علي تركي الشهري

حامد احمد عوض القرنيخالد حسين بن محمد القرنيفارس سعدالله بن حميد المقاطي
عبدالقادر محمد خلوفة العمريعبدالوهاب سعيد عوض االسمريمحمد حسن محمد الشهري

محمد حسن عوض الشهريابراهيم محمد احمد الغامديعبدالله سعيد عبدالله الزهراني
سعد فائز بن غالب السبيعيعبدالعزيز فيصل مسفر الحارثيابراهيم آدم طحطوح القارزي

عبدالسالم عبدالله علي العربيمحسن ابراهيم علي المالكيعلي حجري عبدالرحمن العمري
عبدالله راجح رده الجدعانياحمد محمد بن عيد الصبحيعبدالعزيز احمد حسن االسمري

عبدالعزيز صالح مخضور السلميابراهيم محمد أحمد نواويعبدالله محمد سراج أحمد
علي سلطان مثيب البقميعلي حسن سعيد الزهرانييزيد محمد مطلق العتيبي
رياض حمدان بن رحيل الجهنيبندر عبدالعزيز محمد المدهشسعد علي محمد الشهري

رامي محمد عبدالله آل صميدراكان عايض حسن البقميمحمد غرم الله ابراهيم الغامدي
حسام عبدالله سويلم المطيريفيصل خالد براك الحربيفيصل ضيف  الله سالم الزهراني

ظافر محمد ظافر العمريسلمان محمد سعيد العليانياسامه ناصر علي فدعق
عبدالباري عبدالعزيز عبدالله السلميطارق سعيد جزاء االحمديغازي صقر نويعم السلمي
متعب مناحي مقعد البقميعبدالرحمن عايز حنيتم السلميزاهد ابراهيم زاهد قدسي

سعود علي عيدان الزهراني

احمد عبدالكريم محمد الزهرانيمحمد عبدالعزيز سعيد العبدانمصعب علي عبدالعزيز الرشيد

محمد احمد محمد بزاريعمر عبدالله عمر باكلكامنصور محمد شامي عسيري
صقر جزاء عويض السلميسعود احمد محمد خثاميعاصم خالد سالم زرقي

حسن عبده حسن حكميجازع جزاع جازع السبيعيبدر عبدالله عمر العامودي
محمد احمد وارد المعبديسلطان عقاب منير العتيبيطارق عبدالهادي حسن المطيري
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علم النفس

مبارك عنزي مذعف االكلبيمساعد علي أحمد الشهريصاطي فيصل بن مشعل العبيدي
عبدالرحمن عيد حسن المالكيمحمد عبدالله ضايح الحارثياحمد بريك عبدالله الشمراني
نواف سعيد عبدالله االسمريأحمد هليل صالح المالكيعبدالله فيصل محمد الغامدي

خالد سعد جارالله المالكيعبدالمجيد عبدالله قابل الثبيتيعبيد عطيةالله عطيه الشريف
مروان معوض بن ذياب المطيريعبدالله سعيد بن احمد العمرىمجدي عقيل حسين الصالحي

رشيد عبدالله احمد الشريفمعتز عبدالعزيز بن محمد نوريحسن سالم حسين الهتاني
ممدوح مدحت محمد عيسىهاني سعد دخيل الله الحارثيثامر عبدالله محمد الغامدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

العلوم

اإلحصاء

األحياء

الرياضيات

الفيزياء

يوسف عبدالرؤوف محمد باسودانمحمد فهد ابن محمد الغامديشاهر منصور بن حسن باحكيم
البدر محمد عبده عبدالفتاحأحمد محمد عمر باحيدرةأنس محمد ابن حسين ابنوي
مهند صالح طالب الزهراني

احمد حمدان سمران الرفاعيعثمان فيصل عثمان شاوليمحمد عابد بن احمدسالم الصبحي
عمر طارق عمر العباسمحمد عبدالله ثواب العتيبيحسين فهد بن محمد النجراني
سلطان محمد سعيد الشهرانيجهاد محمد أحمد الزهيريفارس ناصر بن احمد آل حيدر

عماد علي عبدالله الغامديعبدالرحمن عوض عائض المطيريبسام ابراهيم عيسى العمري الحربي
عبدالهادي دهيران مرحوم اليزيديمحمد خالد محمد القثاميعبدالله سعد عيظه الجدعاني
محمد مبروك ناهس اللهيبي

راكان صالح عطاالله الردادياحمد سليمان سعيد الحربيياسر محمد حسين اليامي
خالد سعيد صالح الغامديالبراء عمر سالم باريانعبدالله صالح سعيد الغامدي

سعود عبدالمحسن عبدالله السيدعبدالرحمن علي عايد الجعديمحمد عبدالعزيز هاشم المالكي
عبدالله محمد عايض القرنيفهد حسن سليمي الحربيعبدالله محمود محمد الزلباني

دخيل الله حاسن دخيل الله المالكياحمد يحيى احمد مشرقىخالد ابراهيم بن معيتق الحجيلي
سعد بندر سعد العنزيعبدالرحمن عبيدالله مطر السلمياحمد عطيه معيطي البالدي

محمد عبدالله محمد الشدويعبدالرحمن محمد بن سعيد بايونسريان مفرح بن زاهر الشهري
راشد عائض حويمد الجدعانيعبدالله حسن بن عمر االدريسيمحمد أحمد محمد الهتاني
وائل عبدالرحمن حامد الجهنىعبدالرحمن عيسى سالم الزهرانيخالد براك صالح السلمي

عبدالرحمن سعيد عبدالله الزهراني

قايل عيد شافي العتيبيعبدالرحمن واصل ابن وصل الله الجغثميوليد مشعل غرم الله المالكي
علي عبدالعزيز حمدان العامريفيصل عبدالله عبدالرحمن سحميمعاذ احمد احمد السليماني

محمد حمود محمد 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

اإلحصاء

األحياء

الرياضيات

الفيزياء

يوسف عبدالرؤوف محمد باسودانمحمد فهد ابن محمد الغامديشاهر منصور بن حسن باحكيم
البدر محمد عبده عبدالفتاحأحمد محمد عمر باحيدرةأنس محمد ابن حسين ابنوي
مهند صالح طالب الزهراني

احمد حمدان سمران الرفاعيعثمان فيصل عثمان شاوليمحمد عابد بن احمدسالم الصبحي
عمر طارق عمر العباسمحمد عبدالله ثواب العتيبيحسين فهد بن محمد النجراني
سلطان محمد سعيد الشهرانيجهاد محمد أحمد الزهيريفارس ناصر بن احمد آل حيدر

عماد علي عبدالله الغامديعبدالرحمن عوض عائض المطيريبسام ابراهيم عيسى العمري الحربي
عبدالهادي دهيران مرحوم اليزيديمحمد خالد محمد القثاميعبدالله سعد عيظه الجدعاني
محمد مبروك ناهس اللهيبي

راكان صالح عطاالله الردادياحمد سليمان سعيد الحربيياسر محمد حسين اليامي
خالد سعيد صالح الغامديالبراء عمر سالم باريانعبدالله صالح سعيد الغامدي

سعود عبدالمحسن عبدالله السيدعبدالرحمن علي عايد الجعديمحمد عبدالعزيز هاشم المالكي
عبدالله محمد عايض القرنيفهد حسن سليمي الحربيعبدالله محمود محمد الزلباني

دخيل الله حاسن دخيل الله المالكياحمد يحيى احمد مشرقىخالد ابراهيم بن معيتق الحجيلي
سعد بندر سعد العنزيعبدالرحمن عبيدالله مطر السلمياحمد عطيه معيطي البالدي

محمد عبدالله محمد الشدويعبدالرحمن محمد بن سعيد بايونسريان مفرح بن زاهر الشهري
راشد عائض حويمد الجدعانيعبدالله حسن بن عمر االدريسيمحمد أحمد محمد الهتاني
وائل عبدالرحمن حامد الجهنىعبدالرحمن عيسى سالم الزهرانيخالد براك صالح السلمي

عبدالرحمن سعيد عبدالله الزهراني

قايل عيد شافي العتيبيعبدالرحمن واصل ابن وصل الله الجغثميوليد مشعل غرم الله المالكي
علي عبدالعزيز حمدان العامريفيصل عبدالله عبدالرحمن سحميمعاذ احمد احمد السليماني

محمد حمود محمد 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

بكالوريوس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية العلوم

كلية العلوم

العلوم

الفيزياء الطبية

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

رياضيات/فلك

عمار بشير شريف موسى الشنقيطىسالم عويض عريمط السلميمحمد هيثم بن كامل دخيل
وليد اشرف وليد الشاويشصالح محمد عمر العجالنيوهيب فوزي سليمان نتو
سعود عبدالله احمد فالتهسلطان حسن بن معتوق قربانخالد جيزان احمد المعشي

فيصل سعيد ابن محمد السومحيخليفه راجي خليفه السلميمحمود ابراهيم عبدالرحيم البخاري
عبدالمجيد زيدان جهيمان الرشيديمصعب عمر سالم باوزيريزيد عبدالله بركه المطيري

ماجد محمد مذكر العتيبيسالم عبدالله سالم بامرحولعبد الرحمن عوض الله حمد الثبيتي
هاشم طالب محمد السيدياسر ابراهيم احمد الزهرانيمحمد احمد بن رمضان الخنفر

راكان علي عبدالله الشارختركي عبدالحى بن عبدالغفور صديقأواب ايمن بن صالح مرداد
ضيف  الله مخلد ضيف  الله الروقيأحمد محمد احمد الغامديعبداالله حسين محمد القحطاني
راشد عواض عايض الشلويعبدالله خالد عبدالله مالأمجد سعود مخيضير الصبحى

عبدالعزيز عبدالمحسن صالح المصباحيعبدالله محمود عبدالله البخاريعبدالله محمد عبدالله دفع
عبدالرحمن حاتم عبدالرحمن المثنىمحمد متعب مطر الحربيفهد احمد محمد الحذيفي

محمد عبد الرحيم ردة الله الجدعانيتركي جعفر محمد باجعفرتركي عبدالرحمن محمد جحاف
خالد حامد سليمان البلويرامي سعيد عبدالعزيز الغامدي

بكر عبدالجبار عبدالملك سلمانمطحس عويجان شليويح الدوسريعبدالرحمن حضيض خضير الحربي
عبدالله كندش عبدالله بن صالحعبدالله حجر عبدالله القرنيعلي عبده ابن علي الكناني
خالد عطيه راشد الغامديعبدالله محمد احمد القرنيمحمد حامد محمد الجهني

عبدالعزيز عوض عبدالله المالكيعبدالله فائز سعيد العمريعبد العزيز ضيف الله محمد العمري
محمد عطيةالله عاطي الحربيمحمد ابراهيم محمد مدخليعبدالله عبده قاسم شمسان

نواف ضيف  الله عزيز العمريمحمد سعد مشاري القرنيسعدي عبدالله سعدي الغامدي
محمد يحي رجب الزهرانيمحمد صالح مسفر آل الحارثمهند محمد حمادي الجدعاني

طارق غالي محمد العتيبيمحمد ابراهيم ابراهيم عاشورعبدالله فائز سعيد القرني
انمار طالل محمد مكيمحمد سالمه غثيمان الجهنيصالح يحي محمد المصعبي

عمر سعود مسيعيد الرحيليمحمد احسان محمد ابوزيدعبدالرحمن صالح محمد ساب
هيثم ابراهيم ابراهيم الهباشيتركي حسن عبدالله العتيبيخالد محمد عواد النجار

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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العلوم

رياضيات/فلك

فيزياء/فلك

محمد علي بن سعود مسلم ال دويسعبدالله عبدالرحمن بن ابراهيم الشعفي

عماد سهيل ياسين الخجا

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

العلوم

الفيزياء الطبية

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

رياضيات/فلك

عمار بشير شريف موسى الشنقيطىسالم عويض عريمط السلميمحمد هيثم بن كامل دخيل
وليد اشرف وليد الشاويشصالح محمد عمر العجالنيوهيب فوزي سليمان نتو
سعود عبدالله احمد فالتهسلطان حسن بن معتوق قربانخالد جيزان احمد المعشي

فيصل سعيد ابن محمد السومحيخليفه راجي خليفه السلميمحمود ابراهيم عبدالرحيم البخاري
عبدالمجيد زيدان جهيمان الرشيديمصعب عمر سالم باوزيريزيد عبدالله بركه المطيري

ماجد محمد مذكر العتيبيسالم عبدالله سالم بامرحولعبد الرحمن عوض الله حمد الثبيتي
هاشم طالب محمد السيدياسر ابراهيم احمد الزهرانيمحمد احمد بن رمضان الخنفر

راكان علي عبدالله الشارختركي عبدالحى بن عبدالغفور صديقأواب ايمن بن صالح مرداد
ضيف  الله مخلد ضيف  الله الروقيأحمد محمد احمد الغامديعبداالله حسين محمد القحطاني
راشد عواض عايض الشلويعبدالله خالد عبدالله مالأمجد سعود مخيضير الصبحى

عبدالعزيز عبدالمحسن صالح المصباحيعبدالله محمود عبدالله البخاريعبدالله محمد عبدالله دفع
عبدالرحمن حاتم عبدالرحمن المثنىمحمد متعب مطر الحربيفهد احمد محمد الحذيفي

محمد عبد الرحيم ردة الله الجدعانيتركي جعفر محمد باجعفرتركي عبدالرحمن محمد جحاف
خالد حامد سليمان البلويرامي سعيد عبدالعزيز الغامدي

بكر عبدالجبار عبدالملك سلمانمطحس عويجان شليويح الدوسريعبدالرحمن حضيض خضير الحربي
عبدالله كندش عبدالله بن صالحعبدالله حجر عبدالله القرنيعلي عبده ابن علي الكناني
خالد عطيه راشد الغامديعبدالله محمد احمد القرنيمحمد حامد محمد الجهني

عبدالعزيز عوض عبدالله المالكيعبدالله فائز سعيد العمريعبد العزيز ضيف الله محمد العمري
محمد عطيةالله عاطي الحربيمحمد ابراهيم محمد مدخليعبدالله عبده قاسم شمسان

نواف ضيف  الله عزيز العمريمحمد سعد مشاري القرنيسعدي عبدالله سعدي الغامدي
محمد يحي رجب الزهرانيمحمد صالح مسفر آل الحارثمهند محمد حمادي الجدعاني

طارق غالي محمد العتيبيمحمد ابراهيم ابراهيم عاشورعبدالله فائز سعيد القرني
انمار طالل محمد مكيمحمد سالمه غثيمان الجهنيصالح يحي محمد المصعبي

عمر سعود مسيعيد الرحيليمحمد احسان محمد ابوزيدعبدالرحمن صالح محمد ساب
هيثم ابراهيم ابراهيم الهباشيتركي حسن عبدالله العتيبيخالد محمد عواد النجار

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الهندسةكلية العلوم
الهندسة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

أحمد محمد ابراهيم محمد ميرريان محمد احمد القرشيمحمد طارق غالب ابوالفرج
علي حسين علي البيتيخالد عبد الله جار الله الغامديمحمد ابراهيم يحيى عبده

عثمان يحي ابن عثمان معافاعبدالله عبدالرحمن ضيف  الله الحربيخالد محمد عبدالله المغيولي
بالل صخر محمد صبريعمر امين عبدالشكور جمال الدينخالد عبدالله رابح الجهني

محمد عنايةالله بن رحمةالله احمداحمد حويمد حميد الجحدليصفوان فواز بن حسن الحكمي
عمر حاتم احمد غنيمسلطان أحمد صالح الحمدانبشير فيصل مراد رضا

أمجد عدنان عبد الرحيم جهريمحمد خليل عبدالعزيز عاشوراحمد ابراهيم سالم الصاعدى
اياس حسين محمد باجنيدعمر محمد بكر رجبعبدالرحمن سالم صالح باعبدالله

مهنا عبدالله بن محمد الغامدىعبدالله ابراهيم احمد عقيليشاكر احمد حسين القرشي
معتز محمد يوسف سبيهأحمد محمد احمد الغامديعبدالله عياد غالي اللقماني

صهيب فالح محمد حابسمحمد حسن محمد علي زيني

عبدالله علي محمد بامخشبعمار خيري محمد سعيد عابدينفيصل عمر عبود باحداد
محمد عبدالله عمر معروفمحمد سالم عبدالله بامحمدفيصل علي احمد القرني

عبدالله صالح محمد الغامديمحمد يونس مستور رويهعبدالرحمن يحيى مقبل شراب
علي سليمان علي راغبعبدالرحيم عمر عبدالله بفلحأسامه أحمد ابن عثمان العمودي

مهند ناصر صالح باحويرثمهند عبد الله عبد الله سمبوصالح بن عبدالرحمن بن محمد العمودي
مهند عدنان يوسف امريكيبراء عصام سراج ناضرهالبراء خالد محمد باوزير

ريان سالم بن عمر باحشوانباسل محمد ابراهيم الحبيببالل عبدالله احمد بتوه
حمزه طالل علي مختارفيصل سعد بن راشد الحريقىعالء نور بن صديق حبيب الله

عبدالرحمن محمد أحمد العيدروسنايف أحمد غرم الله الغامديعبدالله سعيد بوبكر باعقيل
عبدالله عبدالعزيز بن سعد الحسينيعمر سرور غصاب العتيبيراكان عتيق الله مرزوق السلمي

سالم محمد سالم باجبيرحسام عبد العزيز زكريا بخاريعمرو حسن محمد الزهراني
ريان عبدالله عبدالرحمن ابوحسينايهاب حسين سليمان المحمديعبدالرحمن احمد عبدالحميد جستنيه

باسم منصور أحمد منشيمازن محبوب محمد يامين الهندي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الهندسة

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة النووية

هندسة التعدين

سمير عبدالحكيم سيف الحكيميابراهيم أحمد أحمد المقدمفارس أحمدماهر فارس طباع
يزيد عبدالرحمن معتوق الجهنيفهد محمد عطيه الحارثيفيصل محمد غرم الله الغامدي

عبدالله الطاف محمد عارف حسينكرم فيصل سالم الجهنيعبدالله عبدالرحمن حمد الحتيرشي
محمد سمير محمد المرزوقيمحمد حسني عمر كتبيأحمد سعود محمد العطوي

حسين صالح حسين الزهرانيميسر محمد احمد جزارعبدالكريم عويمر عمر الطلحي
حامد عايض حامد الحارثيفهد مشعل سرور الزايديعلي عبدالله علي الزهراني
محمد عالي علي العصمانيوسيم سهيل جميل محمود

راكان خالد حسن خليلخالد عبدالغني عبدالحميد مخدومعبدالرحمن سالم سعيد بابلغوم
غسان محمد ابراهيم الثقفياحمد بدر عمر باعقيلناصر أحمد ناصر المطلق

مهند سعيد سعد العمريمشعل طالل طاهر سنبلأشرف ناصر عبدالله الغامدي
فارس جمال محمود عشيوليد احمد سعيد الغامديبدر عبدالمعتني حسن الشيخ

أحمد صالح أحمد الزبيديهاشم حميد حامد الشريفأحمد طالل حمد الجدعاني
عبدالرحمن محمود عبدالعظيم العبودمشاري عامر سعيد الشهرانيهشام حميد حامد الشريف
اسامة عبدالرحمن عبدالله البليميمحمد عطية الله محمد الحازميتركي أحمد صالح المالكي

محمد رضا احمد االنصاريأحمد محمود محمدحسن حسينأحمد زهير غالب عبد الحفيظ
عمر أحمد علي السريحيفهد عبدالله عمر بابقيمصعب خالد عبدالله الجالجل

محمد فايز علي الشهريمجدي عبدالصمد بن عبدالله قوقنديحمزة رضا حمزة كردي
محمد راشد أحمد االحمريمازن عادل عبدالقادر الردينيمحمد عبدالله يوسف الصومالي
عثمان احمد عثمان الزهرانيعلي محروس محمد بن الدنثامر عبد العليم ناجي الجحدلي
صالح عادل قميش السلميعمرو محمد سالم باوزيررائــــد صالح عبدالله الشاطي

أنمار جمعه نذيري السليمانيمازن عبدالله محمد باعامرمازن محمد عبدالشكور بشناق
نواف شايف محمد الدبانيراكان رأفت عبدالعزيز حداد

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الهندسة

هندسة التعدين

شاكر نبيل شاكر ملطاني
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كلية تصاميم البيئةكلية الهندسة

تصاميم البيئة

التخطيط الحضري واإلقليمي

الجيوماتكس

العمارة

بكري زين علي القوزيمهند علي حسن الزهرانيعبدالله محمد عباس البسيوني
فيصل سامر أحمد الشاميمحمد فهد حسن صبيحمحمد بن صالح بن محمد العمودي

بندر محمد سعيد القرنيياسر حسين محسن بالخيرصالح علي صالح جراح
عبداالله عبدالله احمد العامريعبداالله محمد حسن خيريسارى عبده محمد عثمان

محمد عبدالله عابد المطيريسامر محمد صالح الحربيمحمد حسن أحمد العمودي
فارس فؤاد ابراهيم أنديجانيرامي محمد علي حكميعبد الرحمن محمد سعيد محمود شافعي

صالح عبد الكريم محمد الغامدياحمد شيخ عبود العاموديعلي احمد شايع القحطاني
محمد متعب فليح المطيريأحمد محمد حسين الغامدينبيل يوسف محمد حكيم

محمد أحمد ناصر عسيليأحمد محمد أحمد العقيليتركي عبدالحميد عبدالباقي تركستاني
ريان عبدالله محمد الغامديراغب سامي محمد خليفةأحمد فتاح أحمد العماني

براء هاني محمدتاج عسكر عليماجد عوض صمان ال مصمنواف محمد نعمان اليماني
علي بالل احمد الشنقيطيخالد هالل وصل الله الثبيتيلؤي وليد محمد كادو

رياض متعب صالح العتيبيابراهيم عوض عطيه الزهرانيأحمد محمد عبدالغني االندنوسي
حسين محمد نور حسين ابو زبيبهمحمد عبدالرحمن محمد ناصرفالح هادي سعيد ال الجرو

حسان اسماعيل خليل كتبخانه السيدمحمد علي محمد البقميزيد زين العابدين زيد الحربي
محمد ناصر حزام العتيبيبدر علي سعيد عبيديابراهيم خالد ابراهيم االدريسي

محسن عطيه ناصر الضيوفياياد ابوبكر اسماعيل شبانه

سالمين علي سالمين الحلكيعبدالرحمن عبدالله علي ابورحمهياسر عبد الله محمد باوجيه العمودي
غسان محمد راشد السريحيعبدالله نهاد عبدالله أبورفاعيأسعد ابراهيم أسعد المدني

يوسف سعيد جبريل يحيحسام يحيى طه سنديسليمان عبد الواسع عبد الرحمن شيهون
عدنان نبيل سعيد النجاررامي طالب حسين حبتورطي احمد ابراهيم ابوشوشه

محمد طه محمد عبدالعزيز عبدالمحسنزكريا الحسن علي هيجسلطان خالد احمد زكي
عادل عبدالرحمن محمدترسن بخاريبدر عبدالعزيز عبدالله الهمدانيمعاذ حمد حماد الجدعاني
عبدالعزيز عماد محمد عيتانيفهد بدر عبدالله بن الدنباسل عبدالله حسن حنفي

عبد الرحمن حاتم عبدالحميد طيبزياد طارق درويش ديوليحسن عبدالوهاب أحمد باشيخ
عبدالرحمن محسن عبدالرحمن العموديفارس محمد عبد اللطيف فطانيمحمد حبيب بن علي الجنبي
محمد حسن محمد كاتبزناد زامل عباس ابوزنادهمهند محمد عمر العامودي

هتان عصام فؤاد عبدالباقيعبدالمحسن محمد عطيه الزهرانيرعد منصور أحمد عبدالمجيد
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تصاميم البيئة

العمارة

عمارة البيئة

سلطان عيضه عوض الحارثيرائد عبد الشكور عبد الحميد عطارعالء عبدالرحمن محمد نور بكر
عبدالعزيز احمد علي أبوعاصيحسن عبدالله عبدالعزيز ال الشيخ

أحمد عبدالرحيم عبدالخالق حولدارعبدالله جاسم محمد زاهريمحمد عباس عيفان الحارثي
سلطان سالم سعيد باصيبعمحمد صالح عبدالله دبيسأحمد عبدالله صالح عقيل

عبدالله محمد علي باناعمهيزيد سعد ظافر العابسيعبد المجيد محمد منصور بتاتي
ريان حامد على حتحوتعبدالرحمن حسين عبدالرحمن أبوهاشم الشريفمحمد صالح محمد المبارك

فوزي حميد مسلم الفايديعبدالرحمن صالح عبدالله الحربيتركي عبدالعزيز حسن الشيخ
سعيد محمد حامد البركاتيعبداالله محمد ابراهيم متساهصالح محي الدين رشاد طرابزوني

فيصل فهد عبدالسالم كويتيباسم علي سالم بن جبل
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بكالوريوسبكالوريوس

كلية تصاميم البيئة

كلية علوم االرض

كلية علوم االرض

علوم االرض

الجيولوجيا العامة-جيوفيزياء

جيولوجيا عامة - بترول وترسبات

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسية

جيولوجيا عامة-ثروة معدنيةوصخور

جيولوجيا عامة-جيولوجيا المياه

جيولوجياعامة- بنائية واستشعار

محمد علي بن مهدي العلوياتعبدالعزيز صالح محسن الكثيريابراهيم محمد بن ابراهيم الزهراني
علي عبدالسالم بن عبدالجليل آل حمودعبدالعزيز ذياب مثقال الشمريفاروق عبدالله احمد الحارثي

صهيب صالح بكر فالتهسعد محمد سعيد آل قوت

عمر عبده مشني آل عماريفهد محمد بن احمد الشريفابراهيم علي بن ابراهيم الغامدي
حسين عبدالله سالم العفاريمحمد عبدالكريم عبدالجليل بخاريعبدالمجيد وهيب عبدالمجيد دمنهوري

محمد عبدالرحمن محمد مدنيضياء سامي بن محمدحمتو جاهااحمد حسن بن سالم الخزاعي
محمد مصلح سليمان الجماعيعبدالعزيز صالح سند الحصينياحمد قاسم احمد دراج

ساهر سامر سامي جستنيه

المعتصم بالله فهد حسن كعكيعبدالعزيز ناصر ابن شافي العنزي

عبدالعزيز فهد هارون ابراهيمعبدالرحمن عبدالله محمد حوذانعمر عبدالعزيز مسفر الزهراني
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علوم االرض

الجيولوجيا العامة-جيوفيزياء

جيولوجيا عامة - بترول وترسبات

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسية

جيولوجيا عامة-ثروة معدنيةوصخور

جيولوجيا عامة-جيولوجيا المياه

جيولوجياعامة- بنائية واستشعار

محمد علي بن مهدي العلوياتعبدالعزيز صالح محسن الكثيريابراهيم محمد بن ابراهيم الزهراني
علي عبدالسالم بن عبدالجليل آل حمودعبدالعزيز ذياب مثقال الشمريفاروق عبدالله احمد الحارثي

صهيب صالح بكر فالتهسعد محمد سعيد آل قوت

عمر عبده مشني آل عماريفهد محمد بن احمد الشريفابراهيم علي بن ابراهيم الغامدي
حسين عبدالله سالم العفاريمحمد عبدالكريم عبدالجليل بخاريعبدالمجيد وهيب عبدالمجيد دمنهوري

محمد عبدالرحمن محمد مدنيضياء سامي بن محمدحمتو جاهااحمد حسن بن سالم الخزاعي
محمد مصلح سليمان الجماعيعبدالعزيز صالح سند الحصينياحمد قاسم احمد دراج

ساهر سامر سامي جستنيه

المعتصم بالله فهد حسن كعكيعبدالعزيز ناصر ابن شافي العنزي

عبدالعزيز فهد هارون ابراهيمعبدالرحمن عبدالله محمد حوذانعمر عبدالعزيز مسفر الزهراني
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علوم االرض

جيولوجياعامة- بنائية واستشعار

عمار عبدالمجيد غشوم باسودان
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كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافةكلية علوم البحار

بكالوريوسبكالوريوس

كلية الدراسات البحرية

األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

األرصاد

العلوم البيئية

زراعة المناطق الجافة

محمد خالد بن محمد الشهرانيمعاذ عبداللطيف خلف الخلف

عبدالعزيز محمد سالم بابكور

ماجد محمد عبدالماجد حسان
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بكالوريوس

الطب

طب وجراحة

عبدالعزيز خالد فيصل الشيبياحمد محمد عمر باعبداللهمحمد سالم محمد بازرعة
انمار نبيل حسن فطانيمحمد محمد نبيل عبدالهادي االعمىمحمد بن احمد بن حسين زامل

موسى حسين شتيان الجهنيمحمد فيصل محمد المفلحيمحمد أيمن محمد الطبش
مازن محمد بشير المغربيمحمد عبدالله محمد عسيريابراهيم أحمد ابراهيم القصاص

محمد عبد الله محمد الحسني الزهرانيمشاري وليد حسين الرميحيمراد محمود عبد الرحمن الجنيد
عبدالعزيز عبداالله عبدالعزيز باناجهطالل أحمد الحسن شيخينحمد محمد عبدالله المطيري

فيصل محمد فهد آل سعودمحمد عثمان عبدالله البكريمحمد عبدالمحسن حسن الغانمي
أنور علي فرج العماريعبدالله عدنان ديب عاشورمحمد عبدالباري عبدالمجيد مازي

عبدالرحمن ايهاب عقيل السقافحسين سالم حسين الكليمحمد احمد عباس سليماني
غسان محمد سعيد مليباريصديق عدنان صديق مؤمن خانمحمود عبدالله محمدعبدالله الشنقيطي

ثامر خالد مصطفى زغبيمحمد علي سعد العامرياسامه عثمان احمد العامودي
ماجد أحمد خلف أبونابهشام خالد حسين سيتعثمان سعيد حامد الغامدي
خالد عبدالله هاجد السبيعيطارق محمدامين عبدالفتاح قاريياسر صالح عبدالله حداوي

احمد محمد علي احمدمصعب عبدالعزيز سالم القثميعلوي محمد علي عبدالواحد
حسام اسحاق احمد بتوافيصل حازم مصطفى زقزوقماجد بهاء عبدالرحمن أباالخيل

علي محمد شوعي الشبيليحسن مسفر حسن الشمرانيعلي عويل علي عبدي
أحمد هاني أحمد الخطيبسلطان أحمد عبدالله الغامدياباء رحاب محمود رضا

لؤى احمد يحيى الطيبمعتز صالح ربيع السريحيانس محمد احمد بن سلمان
سلمان سعد جميل المالكيعبدالله عدنان عبدالله المزروعسلطان سالم يحى الزهراني

مصعب عماد اسعد عالممحسن محمد صالح آل زمانانحسان أحمد حسني جمال
حسن محمد عبدالعزيز غنامبدر محمد شاكر محمد سميع الدهلويابراهيم عبدالله ابراهيم مسعودي

مهند معروف عبد المجيد العدويمحمد معتوق محمد علي شيخونخالد محمد عبيد باحبيشي
محمد أحمد مسفر الغامديعبدالله هليل صالح الجهنياحمد ياسر نعمان طاشكندي

احمد خالد عاطف الفتيانيخالد محمد يوسف الثقفيمحمد طارق عبدالله عالم
عبد االله عتيق مطلق السلميعبدالملك محمداحمد محمدكاظم يغمورعبدربه صالح عبده زقيل
راشد احمد راشد عبدالوهابمحمد مصطفى علي علويأحمد محمد أحمد بالعمش
أسامه حسن سالم باشويهساجد فؤاد أحمد النقليمحمد أحمد غانم الغامدي

نواف محمد سالم ضبابمعتصم سعد محمد المحياويهشام عبد الحق محمد البلوشي
أحمد علي جمعان الغامديأحمد سليمان صالح الجهنيعبدالرحمن احمد يحي المالكي

اسامه سعد سعيد بن دعجممعاذ باسم عبد المجيد بمبيمؤيد محمد احمد فؤاد
علي أحمد علي الشهرياسامه عمر محمد باهيثمالمعتز أنس عبد الغني طيب

حسن محمد عبدالله الجفريعبدالله كمال عبدالغفور االنديجانيبندر عبد الله رزق الله المبروك
مصعب سليمان عبدالرحمن المطوعالوليد عبدالحميد عبدالرحمن الحربيسليمان أحمد حسن بنا

محمد عبدالله محمد الدوسريمعتز منصور محفوظ عبد الحقفراس منصور عبدالله الرفاعي
مهند عادل صالح خياطمحمد ابراهيم محمد احمد الزيلعيراكان عبداله سراج النفيعي

محمد منصور عبدالقادر المنصورعبدالعزيز مصلح مستور الشعيبيمحمد عبدالرحمن محمد باخيضر
هاشم بن محمد بن يحي مشهور حمديعصام موسى عثمان عقيليعبد الله ممدوح عبد الله قارى
حسان حمدان سالمه العلونيمعاذ أحمد سعيد الغامديعبدالله يعقوب عبدالله ياسين
علي ابراهيم حسن سبعييوسف محسن محمد الزهرانياسامه عبدالله سعيد الزهراني
خالد موسى عبدالله عسيريمحمد عمر محمد باوزيرعبدالرحمن طالل عبدالله ميره
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طب وجراحة

عبدالله اسامه عبدالله باحنان
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بكالوريوس

الحاسبات وتقنية المعلومات

الحوسبة

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

عبدالله علي سعيد باخيضرريان عبدالله عتيق الصبحيعمرو صادق صدقه عبدالمنان
مصطفى أحمد عبد الله مثنىضياء مرتاض مولوي الحسنمحمد احمد عمر العطاس

سلطان راجح سلطان البقميمحمد عبدالله عبد القادر القنع

مهند فهد عبدالعزيز مشاطمحمد عبدالمطلوب حامد الحبيشيمحمد خالد صالح المشاري
احمد عادل علي السعيديعلي احمد يوسف الشمرانييزيد خالد فوزي محمد

حسام غازي حاسن االحمديبسام صافي عبدالله العباسفهد ضاوي عائض المطيري
احمد عبدالكريم عمر هوساويمحمد قاسم محمد رشيد عريفاحمد طارق محمد المجددي
يوسف يعقوب علي يعقوبعبدالله خالد صغير الشهريمهنا منور حامد المحمادي

عبدالله فيصل محمد شعفلمحمد يوسف عبدالهادى المنصوريمحمد احمد محمد بن هالبي المري

عبدالعزيز خالد صالح العتيبىسعيد محمد عبدالله آل مستورخالد صالح احمد الزبيدي
وليد خالد محمد امين اركنجيسهيل اسماعيل سعد فلمبانعبدالله خالد محمد الثبيتي
عبدالله سعيد علي بالبيدابوبكر سالم محمد باصمأحمد سعد حسن القحطاني

هتان محمود احمد غوثعبدالرحمن احمد محمد باشيخمازن سالم عبود باجبع
معتز محمد طالل حافظ جيجاويعماد دخيل الله هالل المطيريوليد سليمان بن حمود البلوي
ريان احمد حامد الحارثيالبراء ماجد بن حسن بخشخالد محمد بن رويعي الرحيلي

محمود محمد أمين محمود حاجيمؤيد عتيبي بن مبارك الغانميفيصل سعود عبدالعزيز المطيري

عبدالله عمر سراج مالعبدالرحمن حسن بن علي الغامدي
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اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الطبكلية الحاسبات وتقنية المعلومات
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بكالوريوس

طب األسنان

طب وجراحة األسنان

اسامه حسان محمديحي رفهيزن رزق الله عتيق الله الجهنيحمزة صبري احمد شحاتة
محمود عادل ابراهيم سالغورعزام محي الدين عثمان صالحفيصل علي محمد المنصوري
حسن سلطان سعد العمريعبدالعزيز فهد حسن بانصرمحمد نزار محمود المتدارس
مازن احمد سالم المرشديفارس سروري محمدعلي بنتنعبدالله خالد عبدالله الغامدي

عبدالله حسن محمد القرنيمشعل عبداللطيف سالم المنتاخمهند أحمد عبدالله الغامدي
خالد عبدالرحمن عبدالله الشهريعماد حسين محمد حبيب اللهالحسن خالد سليمان الصيعري

محمد عبد الله محمد نور النجارتركي مصطفى عمر باعقيلعبدالمجيد مشبب عايض القحطاني
عبد الرحمن على صالح الغامدياحمد عدنان احمد سمارةمعاذ عبدالحميد سفر الغامدي

أحمد ابراهيم بن احمد عنبريحسام علي سعيد الغامديفراس وليد خالد شيخ
يزيد سعيد أحمد خلوفهعلي عبدالرحمن علي الشهريايمن محمد سعود الشريف

عبد القادر أحمد عبد القادر بافقيهجمال عادل جمال سالممحمد عاطف محمد البطاطي
أحمد ناصر أحمد شكريأسامه أحمد محمد البدويطالل نواف محمد ربحي نجم

عبد العزيز سعود سلمان آل لبادحسام كمال الدين محمود المدنيخالد حسين يحي الفيفي
عبدالعزيز غرم الله مسفر الغامديمحمد معيض فارس آل جبارأحمد ابراهيم محمد ربحي نجم

معاذ محمد خورشيد فضل الهىاحمد محمد ابراهيم الصحفيأسامة صالح عبد الرحمن السعد الزهراني
ياسر محمد معال النزاويعمرو مبارك محمد الحصينيماجد يزيد محمد الفيفي

سعد عبد العزيز سعيد أبوملحهحسين مطر حسين الخضاريفيصل عبدالله محمد بقشان

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

بكالوريوس

الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٥ - ١٤٣٦ هـ

العلوم الطبية التطبيقية

األشعة التشخيصية

العالج الطبيعي

تقنية المختبرات الطبية

عبدالشكور مساعد سعد المعلويمهند محمد عبدالله بالبيدعبدالله صالح علي الغامدي
سعيد فالح سعيد االسمريتركي رمضان عمر الزهرانيحمزه محمد يحي الجرب

فارس رده محمد المالكيهشام محمد ابن هاشم الغامديوائل حسين حربان العمري
عبدالله محمد عبدالله كنانيعبدالله عبدالعزيز عبدالرحيم وزانمنصور خالد غرم الله المالكي
المعتزبالله احمد محمد بديوي

عبدالعزيز محمد فرج الرفاعيأنس محمدعلي عبدالرحمن المفتيرشاد سعد علي المالكي
ناصر محمد بن تاج الدين السواسحسين اسامه حسين جفريسالم عبدالله محمد القرشي

عبدالعزيز سعد سالم العتيبيماجد عبدالله احمد حمديمحمد تركي حسين المسلماني

أمير أحمد محمد الزهرانيأحمد محفوظ أحمد العامريياسر عبدالرحمن عبدالله آل محيا
مالك ناجي ساعد البلويعبدالعزيز سعيد عبدالله الغامديمطلق دخيل فواز المالكي

سلمان علي زهير المالكيعلي سعيد علي  الزهرانيغسان محمد صالح أبوسبعه
وسيم محمد علي خليفهعلي عبدالرحمن محمد القرنيعبدالمجيد صالح علي الزهراني

محمد رزق الله مرزوق المطيريطارق سعيد محمد العاموديفارس خضر حسن الحساني
صالح حميد عوض الرشيديريان سعيد بن محمد جروانهشام جعفر بن حمزه مليباري
محمد حسين  رحيمي السيدعبدالله يحي صالح يحي كريممحسن علي صالح القحطاني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية طب األسنانكلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية الصيدلة

الصيدلة

الصيدلة

وليد يحي صابر المعشيعماد يحي احمد صفحيمهند اياد فهد ناصر
محمد علي معيض الحارثيهادن زاهد مطير باحميشانراشد محسن عواض الزهراني

بهاء خالد صابر صابرسامي علي محمد الزهرانيريف ناهض ابراهيم النونو
طارق محمد سعيد عبدالباقي التركستانيفواز علي راشد غامديمحمد علوان علي البردي

عبداالله عبدالله رديد المعلويعلي جميل علي مغربيعبدالرحمن منصور احمد رزق
محمد ياسين صالح عسيالنخالد سعود محمد الزايدفهد عبدالوكيل محمد السفري

مروان حسين عبدالله بن عفيفخالد سعيد سعد البسامعمران محمد عبدالوهاب قشقري
عدنان سعيد عبد الله الغامديحسن مصطفى حسن لنجاويعلي عيسى يوسف الحيراني

ريان عبد العزيز سالم الشهريمحمد سالم علي ال سوارريان محمد عمر ترسن بخاري
موسى جعفر محمد المحسنزياد محمد محمود مندورهعبدالله عوض محمدعلي العوفي

حمدي موسى حمدي السهليبدر هشام أحمد عمورة

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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بكالوريوسبكالوريوس

الحقوق

األنظمة

ماجد الحميدي عمر السبيعيمعاذ عبدالله ابراهيم النجاشيهاشم عبدالخالق عبدالرحمن الشمراني
عبدالكريم احمد بن محمد الغيالنيعبدالمجيد محمد عثمان الشائعمحمد عبدالعزيز محمد الجارلله

معاذ عبدالعزيز احمد باحسنعبدالرحمن محمد عتيق المالكيرياض علي بن احمد العجمه
مشاري عبدالرحمن مطر الثبيتيعبدالوهاب الفى عبدالله السلمىعبدالقادر صالح عقيل الصيعري

سلمان سالم علي الشمرانيناصر غزاى بن زايد العتيبىمحمد سعيد محمد الزهراني
فاضل محمد فاضل العمرينواف محمد حامد الفايديموفق سعيد بن محمد مودان

جسار عبدالله سليمان الجهنيراشد محمد بن راشد الحريقيمشعل سعود حضيري الجهنى
معتوق طارق معتوق كرديعبدالرحمن سعيد علي الغامديأحمد ياسر محمد نقادي

عبدالمحسن ظافر بن عبدالله القرنيفيصل محمد ابن سعيد الغامديريان الرفاعى بن احمد حدادى
صالح احمد عبدالله الزهرانيسلمان سعد ساير البقميعبدالرحمن أحمد مدني العلي
عبدالله احمد سعيد الغامديخالد عبدالله مناور الحربيهشام شكيل احمد غالم حبيب
منصور سعد مزيد البقميحمزه محمد غياث محمد حمزه الشاهينرامي معيض حسين الحارثي

حسن محمد محمد الزبيديمنصور مسفر حاسن الحربيعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله مال
محمد فيصل عبدالله القحطانيحسان نبيل بن علي بابيضانرافت نبيل محمد دوكى

سلطان نافع عتيق السلميعبدالمجيد طارق بن خليل مالكيتركي محمد علي الهاجري
ياسر اسماعيل عثمان يمانيعبدالرحمن محمد عبده حمزيعبدالمحسن مساعد دخيل الله المالكي

سامر مرضي علي الزهرانييزيد غازي عيد البقميمنذر عمر عايد االحمدي
فهد عبدالسالم مرشود الحازميهشام عثمان مشعل الحارثيعمار عدنان عبدالرزاق سالمه

عمرو محمد عبدالله الغامديعبدالله عدنان عبدالله ميمنينمي عادل فيصل الشريف
معاذ مسعد الذويبي المطيريعمر علي احمد الزهرانيمحمد فيصل عبدالرووف داود

محمد عبدالله محمد المالكيحمزه محمد عبدالصمد عنانيمحمد مجدي عثمان فلفالن
عبدالله سعد بن عبدالله العمريعلي صالح علي القرنيحمود نايف عائض العتيبي

احمد زهير خضر فادنمحمد صالح غرم الله الغامدىياسر عبدالمعطي ابن عطيان السلمي
فيصل ابراهيم يحي عسيريفيصل احمد بن عيد الظاهريفهد محمد بن حمد الصامطي
عبدالكريم عبدالله مقحص الحارثيغزوان عبدالغني سعيد الغامديهالل عبدالله صالح الزهراني
سعود رسام بن محمد السبيعيخليل عصام سليمان خياطعناد ساجر بن عبيد الحربي

سعود نايف سالم الطلحيهشام عبد الفتاح معتوق سيدمحمد عبدالرحيم عبدالله الجديبي
عيسى فازع سفير السلميعمر سامي عبدالرحمن زاهداحمد محمد احمد الزهراني

فهد سعد معتوق الحارثيحسام منصور عبدالله الشريفاحمد علي هادي هزازي
عبدالرحمن محمد بن عثمان اليمانيعمر قربان محمد القشقريمعاذ عياد دخيل الله المرعشي
محمد عوض عايض المطيريمهند خالد مبارك الفوزانفيصل مسعود فيصل العدواني
محمد يحيى يحيى عريشياحمد صالح محمد بافرحانلؤى لطفي حسن محي الدين
ماجد سمير علي هريديمازن سعيد محمد الغامدينايف محمد منصور آل زهر

عبدالرحمن عبدالحكيم راشد الشبرميابراهيم عبدالله  ابراهيم الغامديعبدالرحمن دخيل الله عايد الذبياني
عبدالله عبدالرحيم سعيد الغامدينواف عبدالله علي الباديمحمد فهد محمد الغرير

محمد علي سرور الثقبينواف محمد احمد عواجيعاصم حمد محمدعبداللطيف المؤذن
ياسر نبيل عبدالرؤوف حفظيمحمد عبد الله محمد الرشيديهادي محمد علي الغامدي

متعب بندر متعب الحارثيايمن علي بن محمد مله الغامدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االتصال واإلعالمكلية الحقوق
االتصال واإلعالم

اإلعالم

رائد علي سعيد الغامديفهد ابراهيم محمد عسيريياسر صالح رداد المالكي
خالد ماجد فرج العتيبيمحمد هيثم بن محمد خياطعمر هالل بن راجح الحربي

رامي صالح علي خواجيعبد الله سعيد حمدان الغامديمحمد بادي مطر السهيمي
محمد صالح محمد الحربيعوض جمعان أحمد الشهريخالد وليد ابراهيم فهمي

عبدالعزيز سالم صفر الفهميعبداالله ابراهيم محمد ودادمشعل حبيب الله حنيتم السلمي
بدر احمد عتيق الجهنيمصعب خالد احمد عصرعصام محمد عتيق المالكي

محمد ابراهيم عبدالله العليانيفيصل احمد عوضه االسمريعماد محسن محمد الزهراني
فايز غازي عبدالله االسمريمهند مهدي محمد خياطنشمي علي احمد القحطاني

عماد عادل عبدالكريم عبدالجوادرامي عبدالله احمد الشهريمحمود مصطفى صديق جستنية
مسفر مشعل مسفر الحربيمنصور علي منصور الحربيتركي شاعل محيل الذيابي
حافظ أبوزيد محمد القبيحسن محمد بن علي رواصثامر سالم مسفر العتيبي

صالح محمد امين تورغن بخاريعبدالله عابد عبدالله الذبيانياحمد نائف مرزوق المطيري
زارع ابراهيم زارع الرفاعيمحمد عيضه غانم السفيانيمنصور سعيد ابن خيرالله الغامدي

منير عوضة سعيد الزهرانينور منير سلطان العتيبيياسر عليان علي السهلي
عمرو صالح سليمان بوقريمحمد عبد الرحمن درويش الشهريأحمد محمد سليمان المحمادي
عبدالله سعد ناصر الغامديفاروق محمد امين فاروق شريفبندر عبدالرحمن علي مالوي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األعمال - رابغ
 االعمال - رابغ

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التمويل

القانون

فيصل أكرم حسين الطويلعبدالعزيز حسين ابوبكر باجمالعمر محمد عثمان الشهري
فارس محمد سعيد الجابريتركي حمود عودة الحربيعبداالله محمد دخيل الجدعاني

أحمد ابراهيم بن علي الزبيديفيصل عبدالعزيز عوده الجهنيفارس خليل ابراهيم الصاعدي
سعد ابراهيم سعد الحضيفمعاذ محمدجميل بن صديق مؤمن خاناحمد يوسف عبدالله الحازمي الحربي

عبدالله خالد عبدالله باطرفيعاصم عبدالرحيم حميد الخميسيملهم حمد مبارك الغانمي
حسام داخل نفاع الرحيليعمر سالم بن محمد باوزيرمحمد وليد عوض العوبثاني

فؤاد اديب احمد عاشورخالد عثمان عبدالله االحمدي

غسان كمال بن عبدالقادر بغدادىعبدالعزيز عبيد سرحان الوذينانيعبدالغني مصلح عواض االحربي
محمد عبدالله رشيد الذرويادريس عبده يحي صميليمبارك صالح مهدي ال ناجي

محمد ثامر حباب الحربيعزام مهدي عبيد الحربيعبدالعزيز سني بن بركات الشيخى
نايف فالح بن صالح الحربيصالح سرحان حصيني الوذنانيأسامه عبدالرحمن عطيه الزهراني

مجدى دخيل ابن سالم السلميسياف سعيد ناصر الغامديمحمد سعود عبدالعزيز السيد
محمد عبدالله ابن هالل الفارسيمجدي عبدالله زيد الخيبري

خالد محمد سرور الجوفيمحمد جابر علي الشهريحسين علي بن احمد آل عمران
انس صالح عاتق اليوبيصالح حمد صالح السعود

بندر مناور فتن المطيريعبدالعزيز مسفر محمد الخثعميخالد ربيع 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

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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 االعمال - رابغ

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التمويل

القانون

فيصل أكرم حسين الطويلعبدالعزيز حسين ابوبكر باجمالعمر محمد عثمان الشهري
فارس محمد سعيد الجابريتركي حمود عودة الحربيعبداالله محمد دخيل الجدعاني

أحمد ابراهيم بن علي الزبيديفيصل عبدالعزيز عوده الجهنيفارس خليل ابراهيم الصاعدي
سعد ابراهيم سعد الحضيفمعاذ محمدجميل بن صديق مؤمن خاناحمد يوسف عبدالله الحازمي الحربي

عبدالله خالد عبدالله باطرفيعاصم عبدالرحيم حميد الخميسيملهم حمد مبارك الغانمي
حسام داخل نفاع الرحيليعمر سالم بن محمد باوزيرمحمد وليد عوض العوبثاني

فؤاد اديب احمد عاشورخالد عثمان عبدالله االحمدي

غسان كمال بن عبدالقادر بغدادىعبدالعزيز عبيد سرحان الوذينانيعبدالغني مصلح عواض االحربي
محمد عبدالله رشيد الذرويادريس عبده يحي صميليمبارك صالح مهدي ال ناجي

محمد ثامر حباب الحربيعزام مهدي عبيد الحربيعبدالعزيز سني بن بركات الشيخى
نايف فالح بن صالح الحربيصالح سرحان حصيني الوذنانيأسامه عبدالرحمن عطيه الزهراني

مجدى دخيل ابن سالم السلميسياف سعيد ناصر الغامديمحمد سعود عبدالعزيز السيد
محمد عبدالله ابن هالل الفارسيمجدي عبدالله زيد الخيبري

خالد محمد سرور الجوفيمحمد جابر علي الشهريحسين علي بن احمد آل عمران
انس صالح عاتق اليوبيصالح حمد صالح السعود

بندر مناور فتن المطيريعبدالعزيز مسفر محمد الخثعميخالد ربيع 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

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األعمال - رابغ

بكالوريوسبكالوريوس

كلية األعمال - رابغ
 االعمال - رابغ

القانون

المحاسبة

نظم المعلومات اإلدارية

ريان عيسى سليمان السهليمحمد احمد محمد عطيه الرابغيمؤيد مصلح سعد ال عشقان
همام معيض سعيد الخميسيفهد حمد مدله المطيريعبدالعزيز محمد عبدالله الجيزاني

اياد علي عالي المحماديتركي طالل عبدالله النزاويفارس فرح زبن الجهني
طالل خالد بن عمر الجحدليباسل حمزه بن عبدالله عتيقمحمد عثمان محمد الشيخي

مهند مصلح سعد ال عشقانمتعب نافع متعب المطيريعبدالعزيز عبدالرحمن احمد السلمي
تركي طالل بن فراج الصاعديفيصل فوزي ابراهيم مغربلمحمد عطيه الله ماضي الظاهري

عبد الله عبداللطيف عبدالله الغامديفهد سعود سعدالله الروقينايف صالح قطنان العتيبي
احمد سعيد سعد ال بسامماجد عمر منصور البنيانعبدالمجيد صالح درويش السلمي

مهند منصور ماسي المالكي

محمود سمير ابن محمود الغازيعبدالعزيز مارش عبدالرحمن دبوانعبدالرحمن ربيع فرج بن محفوظ
احمد منير احمد عبدالشكورعمر سراج عمر باخطمهعلي صالح احمد الرسمي

فالح حميدان حامد الغانميوائل محمود محمد الكنانيطارق مصلح عواض الحربي
محمد عبدالله عيد الغانميسعيد عثمان شمس  الدين بخاريغسان مسفر بن عبدالله الغامدي

نواف محمد زارع البشريعمر مسلم ابن عبيد العوفيعبدالله فهد عمر اليافي
هشام عبدالله خلف الله الزهراني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الهندسة - رابغ

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

عمر ماطر فراج العربيدياحمد نافع بن عواض السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات

كلية الهندسة - رابغ

بكالوريوسبكالوريوس

كلية الطب - رابغ
الطب- رابغ

طب وجراحة

أسامه محمد ثايب المطيريطارق عوض عويض البلويتركي المحب حسن آل حمره
مشاري سعود مساعد الحيسونيعبدالله حبيب حميد اللقمانيحسام جبريل علي راجحي
حسن صالح حسن عالمماجد جزاء مرزوق المطيريمحمد فالح صالح االحمدي

مجد علي حسن النوارعبدالرحمن سعود عبدالله الجاراللهزيد االمين محمد محمود سيد االمين
تركي صالح سعيد المجنونيبندر غسان يحي غنيممحمد نزار جميل لمفون

عمر سعد احمد حناويطالل عبدالله عبدالكريم المكيعبدالعزيز أمين صابر االنديجاني
مؤيد صادق علي الخلفعبدالله طالل رازن الرحيليعمر محمد سعد السناني
مجتبى حسين عيسى الشوافمحمد عبدالله احمد القرنياسامه علي محمد النجار

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - رابغ

الحاسبات وتقنية المعلومات-رابغ

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

رائد عامر عليان المعبديمحمد نورالدين محمدمؤمن جاهاعبدالعزيز سفر سليطين الذروي
أحمد سامي أحمد صباغعلى عبدالله علي الشهريعمار عبدالعزيز بن علي بوبشيت

اسامه عبدالله صالح باحاذقطالل محمد ظافر االحمرياوس محمدنبيل سليمان عباس
انس عادل عواد االحمدي

خالد يحى عطيه العمرىريان سعيد محمد الغامديمروان عبدالله حسن العلوني

فراس عبدالله بن علي بامعلمقحطان يوسف سعيد باهاديريان صالح عبدالله الغامدي
عبدالله خالد محمد حميدالدينعماد عبدالعزيز عبدالغني خان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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بكالوريوس

العلوم و اآلداب - رابغ

األحياء

الرياضيات

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

عبدالمجيد نجم سليم اليوبيحامد حمدان ابن حسن الزباليعبدالله بدر علي الكيال
اسامه مبارك عواض اليوبيناهل قذال مخضور السلميمبيريك بريك مبيريك اللهيبي
سعود حسن هاشم البركاتيايمن رزق بن شليويح اليوبي

عبدالمجيد عبدالله داخل المطيريعبدالرحمن سعد بن سعيدان المطيريخالد عبيدالله محمد اليوبي

اشرف مبارك بن فويران الشيخفهد علي علي مجرشيخالد احمد حامد الشريف
عادل سعيد علي البالديفارس صالل سفر البالديعبدالرحمن حمود معوض الجهني

نضال حمود محمد الفارسي

عبدالله عبدالحميد محمد الجحدليخالد عبدالخالق عايض القرنيعايض زياد معيض الحارثي
احمد معيوف حسن المولدعبدالله غازى حمود الحربىانمار احمد بن هارون فلمبان

براء احمد بن محمود بخارىمحمد مرزوق تنظب المطيريمحمد سعيد محمد الشهري
سلطان رابح بن نشمي البالدينادر عبدالرحمن ابن الفي الصالحيماجد محمد حمزه دهيثم

عبدالله صالح محمدصالح الزباليعبدالرحمن عويسم بن عاطي السلميحامد محمد بن نجم المطيري
حسام منصور مصلح القريقريعبدالله مسفر احمد القريقريسعد عبدالله محمد القرني

عبدالسالم سويلم العفين البالدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الدبلوم العالي

كلية االقتصاد واإلدارة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية التربية

إدارة الموارد البشرية

البحث االجتماعي

الدبلوم التربوي العام

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فهد سعود حضاض السلميعبدهللا حامد عيد الشريفمسلم سالم مسلم الشكري السلمي

عبدهللا محمد عبدهللا باموسىتركي محمد عيسى خسفيهطارق محمد مبارك النهدي
منصور عبدهللا وارد البشريصالح محمد مفرح الوادعيحسين محمد صالح بارعيده
فهد سعود حضاض السلميموسى محمد موسى الزبيديسمير ناصر حسن الشهري
عبدهللا محمد عبدهللا باموسىعيسى عمر عمار المطيري

منصور عبدهللا وارد البشريمحمد ناعم صقيرالعيدي السلمي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فيصل سليمان حميد الجهنييزيد علي عبدهللا الشهري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد محمود شرف البركاتيعلي محمد عبدالرحمن الغامديفريد سعد عبدهللا السيد

ماجد ابراهيم محمد الزهرانيعلي سالم نفاع السلميماجد منور عشيش الترجمي
محمد عبدهللا محمد الغامديعبدهللا دريميح نفيع السلميعبدالمجيد أحمد علي البرزان
محمد عبدهللا سعيد المالكيمحمد عبدالهادي عبدالهادي آل سحيمعبدالعزيز احمد فائز الشهري
أحمد علي احمد الغامديعبد العزيز صالح سعد السلميسلطان فيحان مرجاح البقمي

محمد علي احمد المكرفحسعيد عطية هللا محمد صالح البشرينايف محمد علي محمد سعيد الصعيدي
حاتم شليويح سعيد الجدعانيمحمد رزق هللا علي الناشريعبدهللا درويش عبدهللا خضير

مراد إبراهيم بوكر زميمسعيد صالح سعيد اسحاقعتيق جمعان سعيد الغامدي
سامر نافع مرزوق الجابريحمد عبد هللا علي الصلبيعلي محمد علي العمري

عمر مبارك حشيم المطيريفائز احمد محمد صالح البشريمحمد عيسى علي حدادي
تركي عرابي بريك السلميسلطان علي بزيع البشريمحمد سعد سالم المالكي
عبدالرحمن مسلم نويفع الحربيهاني مجيديع عتيق السلميسعيد جبر جبير السلمي

رمزي حامد عبدهللا الجحدليعبدالعزيز هادي محمد الشاعريضيف هللا محمد سعيد القرني
مشعل سعيد حشيم السلميمحمد هادي شوعي جيالنماجد محمد واصل الحربي

علي حسن محمد المسعوديعبد الرحمن عبد هللا محمد الشمرانيياسر احمد عبدهللا الزهراني
علي عبدالرحمن غرمان الشهريمحمد عوض محسن المالكيسعيد جابر صالح المالكي

سامي معجب نافع الحربيفؤاد محمد على الغامديوجدي محمد فراج الحازمي
محمد أسعد محمد المزجاجيموسى مبارك هنيدي البالديعبدالعزيز عتيق محمد الرفاعي
خالد سعيد عبدهللا الشهرانيسعيد معيض عطية الزهرانيزكريا عبدالخالق تاج تاج محمد
فيصل فهد احمد الغامديعبدالرحمن أحمد عبده عكورعطيه عاطي عطيةهللا الزهراني

عبدهللا محمد عبدهللا الشمرانينواف علي مطر الغامديتركي سعد وصل هللا السلمي
عبدالرحمن معيفن زبن السلميخالد سعيد احمد الزهرانيعبدهللا علي محمد الشمراني

عبدهللا عوض صالح البشريعبدالعزيز ضيف هللا جبران السلميفيصل عائض عتيق هللا العتيبي
الحسين أحمد يحي زربانعلي سعيد هاشم الغامديعلي عبد هللا حزام المالكي

كلية العلوم واآلداب - رابغ
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الدبلوم العالي

كلية التربية
الدبلوم التربوي العام
اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج

إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الشويمانعايض علي عايض الشهريعبدهللا ساري أحمد القرني
حمدان مساعد عبدهللا الزهرانينواف حسن محمد ال عليمحمد احمد حسن العيسى

حسن محمد عبدهللا الشهريعبدالرحمن خالد عبدهللا الخربوشحسن أحمد خميس الزهراني
األمين عوض هللا محمد السلميفيصل راشد وصل هللا السلميجمال فرج عرابي الحربي

موسى صالح عبد هللا الكثيريجمعان حسن جمعان الزهرانيعاقل وخيضر دريبيس العلياني
أسامه معوض سليم الجهنيحاتم عبدالمعطي علي الحربيأحمد سعيد محمد البرقاني
تركي سلييم سالم الصبحيأيمن عبدهللا حسن عالمبجاد عياد بعيجان العمري
عبداالله سعود عبدهللا العنزيبدر مسعود رزين السلميسعود متعب مطر الحربي

أحمد علي سعيد القرنيحسين سالم سعيد بن غفرههاني سليم بويكير السلمي
أحمد هالل لويحق السلميعماد أحمد عبدهللا باحدادعبدالعزيز سعد علي الزهراني

الدراسات العليا التربوية
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فرج يحي عبيد البركاتيتركي حمود عايض العباديعلي معوضة يحي مجممي
نايف عمر محمود حلبييحيى عطا هللا جبير الحجوريحيان جبران مسفر تليدي

محمد سعد محمد الهويملخالد سعيلي بداي القثاميمحمد يحي احمد زكري
ثامر سعيد ناصر الشهرانيرمضان رجب أحمد المالكيأحمد علي عبدهللا الزهراني

فرج يحي عبيد البركاتيمحمد سعد محمد الهويملعبدالرحمن عبدهللا صالح الراشدي
نايف عمر محمود حلبيثامر سعيد ناصر الشهرانيسعيد علي عبدالرحمن الشهري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
نايف عوض عويض السلميمروان عبدالعزيز سليمان الحميدرياض علي عبدهللا الغامدي
احمد جابر نمى السلمىسعيد بخيت سعيد الزهرانيمفرح فايع مفرح عسيري
عبدهللا موسى احمد المرحبيعبدهللا محمد ظفير الحارثيعبدهللا زايد علي العمري

سعيد حسن سعيد الزهرانيعقيل عبدهللا هاشم الزبيديعبدهللا محمد دليم القحطاني
خالد احمد محمد المجايشييوسف ابكر يوسف فوزيبندر عواض وصل هللا الثبيتي

عبد العزيز محمد حمود األزوريحسين منصور حسين العليانيماجد أحمد علي الغامدي
ممدوح هالل عائض الغامديهشام سعيد عيظه الزهرانيأشرف سعد خلف الحارثي

عمر حسين علي الفقيهعبد هللا علي محمد الحارثيسعد عبد العزيز عبد الخالق القرنى
يحيى أحمد يحيى المهنويزكريا مسفر أحمد الشمرانيسلمان احمد محمد العمري
علي محمد احمد العمريعبد الرحمن عيد راضي العضيلهعلي محمد مغرم الشهري

عبدالرحيم مساعد نائف االحمدينايف جابر حسين الحربيمشبب غانم مشبب الدوسري
طاهر عبدالخالق فليح السلميزويد زايد عسيري الزهرانيلقمان رجاهلل حمدان السلمي
مشعل سالم نغيمش الوافيعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا السالمسمير أحمد علي الزهراني

هاني حميد حماد الحربيفراس عبدهللا حمد السلميإبراهيم عطية جمعان الزهراني
عبد العزيز محمد حسن حكميمحمد عبدهللا عبدالرحمن القرنيصالح بركات صالح القرني

عبدهللا محمد عبدهللا الشمرانيمحمد نور حماد المالكيمسعود سعيد صالح الخريت
مقحم عبدهللا مقحم السبيعييحيى علي احمد الزهرانيعلي عيد شداد المعبدي

حسن راجح علي الشهريسامي موسى عائض الحربي
حمدان بالقاسم علي الشهرياحمد غازي ساعد السفياني

الدبلومات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

اآلداب و العلوم اإلنسانية

العالقات العامة

اللغة اإلنجليزية

نظم معلومات جغرافية وخرائط

سعد حسين  محسن العتيبيعادل سعد  سعيد المحياويجمال علي  محمد الشهراني
تركي عشان  محمد السهيميفيصل فهد  سفر العتيبيفهد وصل  قايد العتيبي

أسامة دخيل  جبير السلميسلطان عويض  مزنان المطيري

احمد جالل  سعيد حميداللهبندر نايف  بركة المطيريسعد معيض  عواض السلمي
سعد مسلم  سلمان الذبيانيسعيد جالل  سعيد حميدالله

عبدالرحمن حسن  محمد القرني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الدبلومات

كلية المجتمع

المجتمع

إدارة الشبكات

التأمين

المحاسبة

مبيعات

رياض محمد علي االزهريعبدالكريم بلخير حسن الرزقييحي علي قاسم العبدلي
عمر سعود عبدالرحمن باجودهوائل محمد موسى شعيب

عمر عبدالله احمد زياديحسين علي سعيد الزهراني

حاتم عبدالله عمر الخنبشيماجد اسامه يوسف عبدربه

نايف سعيد شافي الحارثيعبدالرحمن سعد محمدعلي القريقريعلي هاشم محمد الحاتمي
عبدالله سعيد احمد 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

الدبلومات

 االعمال - رابغ

اإلدارة الرياضية

منصور احمد يحي ال زيدعباس عبدالله حسن فالتهناصر حماد حمدان الطويرقي
هشام محمد أحمد محائلييحي احمد يحي ال زيد

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٥ - ١٤٣٦ هـ

معهد السياحة

الفندقة والضيافة

محمد علي صالح الزهرانيعبدالعزيز اسماعيل حسين الزهرانيمحمد عيسى محمد الصيني
أسامه محمد زيد زهيرسهل زيني عبدالوهاب حلوانيموءيد خالد محمد حسين صديق

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االعمال - رابغ

معهد السياحة
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الفصل الدراسي الصيفي
انتظام
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ماجستيرالدكتوراه

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية االقتصاد واإلدارة
علم المعلومات

الجغرافيا

اإلدارة العامة

اإلقتصاد

السياسة العامة التنفيذي

المحاسبة المهنية

إدارة األعمال

الخدمة االجتماعية

الدراسات اإلسالمية

علم االجتماع

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبدهللا خازم سعد الشهري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
يوسف خميس سعيد الغامدي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
ناصر مبارك احمد القحطاني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عماد محمدصالح مال جان نصرالدين

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
احمد عيسى علي حماطيصالح حامد صالح صخيريمحمد عقيل عثمان سندي

فارس عطيه شرف المسعوديعيسى مرزوق عياش السناني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
سلطان ابراهيم عبدهللا ونان الغامديعبدهللا صالح نافع الحربيعبدهللا رشيد سيف الشمالني
عبدالعزيز عبدهللا علي الغامديمحمد حسين سعد بن متعبة

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد ناصر علي شطوان عسيريعبدالمحسن حاتم احمد العباسي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
حمد حسن صالح ال منصورعبدالعزيز يحيى علي عسيري مانع حمد علي ال منصور
ياسر يحيى مضيع مدخليعبد المجيد عوض صقر السلميخميس مريح منزل العنزي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فيصل فهد محمد الصولي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
بندر صدقة عبدالوهاب عبدربه

إدارة األعمال التنفيذية
اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فيصل حسن سليمان العنزيطارق عصام محمد حابسمازن رشيد محمدنور الرشيدي

أحمد محمد صالح البدريعبدهللا غرمان عبدالرحمن الشهرياسامه محمد حميد اللبدي
نايف حمدان واهس السريحيحسام صالح جميل حناويمحمد حامد قاري محمد جان
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كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

كلية طب االسنان

كلية الطب

كلية العلوم

كلية الهندسة

ماجستير

علوم الحاسبات

طب أسنان األطفال

التشريح التقني واالنسجة

األحياء

اإلدارة الهندسية

الهندسة الصناعية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة الرياضاية

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فرقان علم سيد محمدابوبكر احمد ابوبكر باقيس

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
محمد علي حامد آل شريم

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
سامي ردة سعد الهالليفهد عبدهللا محمد الغامدي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عادل علي سالم المطيري

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
نواف علي حسين الزهراني

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
فهد الحسين اسماعيل قاضيعبدالعزيز يوسف محمد طيب الطيب

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
علي أحمد خليل الشريففراس عبدهللا محمد الزبنموفق محمد احمد عاشور

عمر علي ابر اهيم حجاج العرينيخالد عبدهللا حمد الحنيطهمحمد سعيد فائز العنزي
هاضل حزام هاضل السبيعينايف منير سلطان السهلي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
صالح علي احمد الغامدي

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة العامة

اإلقتصاد

عبدالرحمن حمد عبدالرحمن العثمانعبدالعزيز محمد احمد المروعيراكان خالد عبدالله الحجيري
يوسف صلحي باروك الحربياكرم طالل محمد رزقمنصور ابراهيم بن منصور عبدالعاطي

عبدالرحمن عدنان بن عبدالجليل الصافىسامي محمد محيسن الجهنيحسام احمد سعيد الغامدي
الشريف مقرن عبداالله عبدالله العبدليعبدالعزيز عيسى محمد الحربيجهاد يوسف يعقوب نمنكاني
عبدالسالم سعيد محمد الغامديعلي سعود بن حمزه القرنياحمد فرحان محمد الغامدي
طالل علي سعيد الزهراني

سالم مهدي علي ال سوار

علي سعيد بن احمد الغامديتامر عدنان حسن قارىاحمد محمد محمد الجدعاني
فهد رشاد سيد محمد يوسفتركي علي اسماعيل عسيريمحمد فهد العوفي الصيدالني

باسم جالل ياسر هاشممحمد سعيد نائش الغامديعبدالرحمن احمد مديني السيد
محمد كامل بن عبدالله ابراهيمراكان صيفي حميد الجهنيحمزة احمد عبد الله ملعاط

عبدالمحسن محمد عبدالرحمن السحيميعمران محمد خميس باسالمهعبدالعزيز عبدالرحمن اسماعيل مشتاق
أحمد سعد مانع العمريباسم حمزه بركوت جرادسالم امجد محمد سالم صائم الدهر

عبدالرحمن محمد علي العمريحامد غازي محمود المعلمفيصل ثواب منيع الله الجعيد

محمد عبدالعزيز احمد الشمرانيحسن عبدالله مصلح الشمرانيرفيق زاهر رفيق المشهراوي
عبدالمجيد عياد عايد المطيريمسعود ابراهيم بن مسعود البقمياحمد هيثم احمد باعبدالله

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

بكالوريوس
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االقتصاد واالدارة

نظم المعلومات اإلدارية

معاذ زكي محمد على اسماعيلعبداالله عبدالرحمن محمد الزمعيعبدالمجيد عبدالحي بن ياسين ابوالعال
رامي اكمل اعظم خانمهند سليم علي المزموميسعد عبدالسالم سعد القرني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

بكالوريوس

اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

الجغرافيا

الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

ناجي عبدالغني جبر الجدعانيخالد عبدالمنعم صقير السلميعبدالله علي عبيد الزهراني
عمرو محمدصالح عبدالعزيز مورياسعود احمد ظافر العمريمعاذ حميد عبدالمعطي السلمي
محمود حامد عطيه الثقفيعبيد عائض عبدالله الكثيري

محمد علي عبدربه بافقيررعد هاشم حسين الزهرانيطارق سعود بن حامد الحربي
محمد سعد عبدالله القحطاني

ياسر خلف عوض الله السلميعبدالرحمن سعيد فايز االسمريعبدالعزيز فيصل فايز االحمدي
انور علي جابر العليانيفايز احمد ظافر الشهريحسان حامد نافع السلمي

نايف فيصل احمد البشري الحربيعبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد انعمعبدالله هليل أحمد المزيني الحربي
زيد علي يحي شراحيليعلي محمد بن علي الزهرانيخالد عمر عبده النعمى

نمر منير نوار المطيريخالد عبدالله فالح الحربيهاني محمد ابن صالح الغيالني
محمد يحيى عبد الله الشهريعبدالعزيز حامد بداح السفرىمحمد ماجد محمد القرشي

عبداالله عوض سعود السلمياحمد عبده عثمان عجيمحمد عبدالهادي عثمان ادريس
عبدالعزيز ظافر عبدالله االحمريسرور ناشى خلف العتيبىابراهيم محمد حمد العمري

عبدالله شكري عبدالله الثعلبيحاتم دحيم دخيل الله العتيبيعبد العزيز احمد علي الغامدي
مسفر حسين عبدالله الغامديعبدالمحسن محمد عطية الغامديعبدالله عدنان علي باسلم

احمد محمد امين حمزة المليباري

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 االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس
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بكالوريوس

اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

محمد علي ابن محمد الغامديحسين محمد علي الزبيدي

مهدي ساحب بن محمد آل عباسعبدالله عبدالرحمن عبدالله الشيخيحسام عثمان ابراهيم عسيري
ابراهيم حامد حمود الغريبيعبدالعزيز احمد مسفر الزهرانيمعاذ عاطي عطيه الظاهري

ابراهيم هادي علي احمدمهند ابراهيم علي العرينيعبدالعزيز فهد محسن الزهراني
معاذ سعيد محمد القحطانيمحمد عبدالله احمد الشهريعمر صالح أحمد الزهراني

طالل لفاي ملفي السلمي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

بكالوريوس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية العلوم

كلية العلوم
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كلية الهندسةكلية الهندسة
الهندسة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

محمد عبدالله محمد الغامديبدر عبدالمحسن عبدالله السليممعن عادل اسامه راضي
ريان عبدالله حمود الشهاريرضوان عبدالرؤوف محمد مناعمحمد عبدالله عوض المالكي

ابراهيم تيسير سعيد الشيخحاتم صالح محمد الغامدي

سامر شوكت أحمدنذير خانعبدالرحمن خالد يسلم بانواسأحمد محمد عباس بازي
خالد يوسف محمد عجب نوركريم سمير عبدالحافظ عبدالحليميوسف محمد يوسف عشماوي

عبدالجليل ابراهيم خليل ابوالنجابالل عبدالوهاب صالح دستهأنس صالح بن احمد العكي
محمد نادر سعيد احمدنزيه علي عقيل حمودأكرم سعيد محمدنور بابنجي

هيثم سالم خميس العلويوليد أمين الدين منير الدين خير الدينمحمد عبدالعزيز عوض الحربي

سعيد فايز بن سعيد الغامدياحمد ابو العال زكى محموديوسف عبدالحميد احمدسالم الصبحي
مهند سامي سليمان فضلخالد جعفر سليمان مالأحمد عوض عمر قندوان
فواز عبدالرحمن سعيد الغامديمحمد سعيد محمد العاموديمعتز حسين علي الخليفه

عبدالرحمن احمد بن عيد المحمديتركي عبدالله محمد الحربيأحمد ابراهيم محمد الصريصري
عمار عبدالرحمن محمد االسودمهند علي حسن العوفيهشام محمد عبدالله بركات

صهيب محمد نعيم عمر بيكصالح عبدالله صالح الغامديسلطان خالد عبدالعزيز الشريف
عبدالمجيد محمد أحمد مجمميمحمد حمود خلوفه الخثعمي

حسن علي حسن نوحعبدالله بن خالد بن عبدالله السبيعيمحمد عبدالعظيم عبده الصعيدي
سهيل عبدالله مبارك باظبيعمرو سعود حسن غنيممعاذ محمد عبود بارشيد
سلطان غازي حسن عرفشةعبدالعزيز صالح ابن فرج مقرمعصام احمد صالح افندي

براء منير عزت سرحانعبدالله صالح احمد الحارثيمحمد عبدالله بن عبدالغني خوقير
نافع مهدلي نافع الحادثي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

بكالوريوسبكالوريوس

الهندسة

الهندسة الميكانيكية

الهندسة النووية

هندسة التعدين

فيصل عبدالله بن فيصل الغامدياحمد علي ابن محمد حربينشوان غالب احمد داود
احمد حسن موسى الزهرانيمحمد طلعت حسن خضريمحمد عبدالعزيز محمدترسن بخاري

صالح محمد عبدالله الطعيمىاسامه سعيد مساعد الزهرانيعمر محمد عمر فالته
وحيد حسين فريد الوحيديابراهيم محمد أمين محمد يماني

عدنان محسن عبدالشكور بخيت

عبد االله نعمان محمد ثابت

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية تصاميم البيئة

تصاميم البيئة

التخطيط الحضري واإلقليمي

العمارة

عمارة البيئة

يوسف طارق حسن كرىأحمد عبدالرزاق عبدالمجيد مازي

عمر ابراهيم محمد ابو مصطفىمعتز حسين محمدأبوالفتح حسين صالحعمر أحمد سعد الله جميله
سليمان محمود العبد عبد العزيز

خالد محمد علي ثفيدأحمد سامر حسب الله جاوي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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علوم االرض

الجيولوجيا العامة-جيوفيزياء

جيولوجيا عامة - بترول وترسبات

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسية

وسام سمير عبدالله طيب

صالح علي عامر ال شقيحعبدالرحمن احمدرافت محمدسعيد فيرقيزيد يوسف عبدالعزيز الشريف

عبدالعزيز محمد احمد العمريعبدالله محمد مسفر المالكيماجد حسين بن مت صالح السيامى
محمد معيض عوض الشهريحسن علي عبدالله ال مسعدسلطان جابر يحي الفيفي

هاني عوض الله حامد السالميسالم محمد فهمي مقدم

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

العلوم الطبية التطبيقية

تقنية المختبرات الطبية

حسن مرزوق حسن العزيزيتركي عبدالله عمر الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية علوم األرض

بكالوريوسبكالوريوس

كلية الدراسات البحرية

كلية الحقوق

الدراسات البحرية

المالحة البحرية

الموانىء والنقل البحري

الهندسة البحرية

ابراهيم محمد بن عبدرب النبي شاطرنهار احمد عواد االحمدي

مصطفى محمود عبد االحد يعقوبعبدالرحمن عبدالله ناصر الحضرميمصعب محمد سعيد العويضي

خالد سالم عمر باوزير

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الحقوق

األنظمة

معاذ محمد حسن بغداديمحمد محمود مصطفى شمسفهد عبدالرحمن عبدالعزيز ال سعود
مصعب حسين بن حسن القرشىسهيل عمر عبداللطيف سيتعبدالله ماهر ظافر بن عبدالله

أنس عبدالله سليمان الحمدانطارق هشام محمد الشريفعلي أحمد علي الطيار
مشعل مغرم زايد العمريعبدالله نايف هاشم الدباغعلي مشبب سعد القحطاني

تركي فهد جابر الطويرقيأحمد خالد صالح سقطيضياء سمير بن مراد جاواالعطرجي
مهند محمد عبدالله عقيليعبدالله فيصل غانم االحمديمحمد حسين سليمان القرعاني

عبدالرحمن ابراهيم أحمد الجونيعبدالرحمن محمد خلوفه العمريعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الشهري
تركي بجاد دعيج المطيريعاتق سفر عاتق العتيبيحسام احمد عبدالله بن لجدم
وليد خالد اسحاق بخاريفيصل فاروق طاهر الزهرانياحمد صالح احمد المسمري

خالد علي احمد باوارثامين حامد بن حماد الجهنيعبدالعزيز محمد علي الشهري
سليمان محمد سليمان السديري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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كلية االتصال واإلعالم

االتصال واإلعالم

اإلعالم

فهد محمد حسن الشهريمصطفى منيف عايض السلميسعيد محمد بن علي باشميل
نواف حميد حميد السفريخالد عائض مطير الحارثيهادي عائض هادي المحامض

عبدالله علي عبدالعزيز المسعودمحمد أحمد محمد معجونماجد محمد عمر باقديم
محمد قاسم بن محمد المصريمحمد سعيد محمد بامطرفابراهيم محمد عواض السلمي

باسم عبداالله ابراهيم صعيدىعبدالعزيز مسلم بن سالم باهوينيسليمان صالح موسى الحصيني
براء فؤاد بن محمد نور جمبيوائل عدنان علي نحاساحمد سعيد محمد الغامدي

نائف عبدالله سعيد القحطانيفهد بكر ناصر المشعلسلطان اكرم شعبان المدهون
عبداالله عبدالله ابراهيم سلطاناحمد مشعل عطيه الحربيفيصل محمد احمد ابوتيج

محمد حسن محمد جبليمحمد عبدالله بن أحمد الغامديحسن أحمد حسن العماري
فيصل عبدالله احمد الغامديمحمد بريك خلف السلمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االعمال - رابغ

كلية االعمال - رابغ

 االعمال - رابغ

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التمويل

القانون

المحاسبة

عبدالعزيز خالد سالم بن محفوظمحمد عبدالرحمن محمد باعقيلراكان اسامه ابراهيم شرف
عبدالعزيز جمال العبد ابو شريعةعمر مصباح عمر الفران

محمد حسين عبدالله الغامديعبداالله أحمد أحمد غرويسائر مرزوق سائر العتيبي
احمد علي حسين الشريفانور عايض هداهد المطيريعبدالمجيد عناد عواض المطيري

نواف حمد نويمى السهلي

محمد احمد حامد الجدعانيمتعب عمر غوينم السفيانيمحمد عبدالله محمد العمري
باسم وازن مبروك الحربيريان حسن حميدان الجحدلياحمد صالح احمد العمري الزهراني

عبدالله يوسف زيدان المحمديعبدالرحمن يحي محمد عسيري

حامد محمد بن حامد العوفياحمد عبدالله معاضه المنتشري

محمد احمد ضيف  الله الثماليعبدالمجيد عبد الرزاق مرزوق الغانميبدر حمد معزي حلتيت
جميل عبدالجبار جويبر السلميظافر عبدالله محمد القحطانيمشعل عطيه عاطي الفارسي

سلطان محمد ابراهيم ناصرسعيد عثمان عوضه االسمرياحمد مشعان مترك العتيبي
يحي علي حامد النافعيحسام عبدالله ابراهيم الزهرانيعبدالله عبدالعزيز بن عابد القرشي
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 االعمال - رابغ

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التمويل

القانون

المحاسبة

عبدالعزيز خالد سالم بن محفوظمحمد عبدالرحمن محمد باعقيلراكان اسامه ابراهيم شرف
عبدالعزيز جمال العبد ابو شريعةعمر مصباح عمر الفران

محمد حسين عبدالله الغامديعبداالله أحمد أحمد غرويسائر مرزوق سائر العتيبي
احمد علي حسين الشريفانور عايض هداهد المطيريعبدالمجيد عناد عواض المطيري

نواف حمد نويمى السهلي

محمد احمد حامد الجدعانيمتعب عمر غوينم السفيانيمحمد عبدالله محمد العمري
باسم وازن مبروك الحربيريان حسن حميدان الجحدلياحمد صالح احمد العمري الزهراني

عبدالله يوسف زيدان المحمديعبدالرحمن يحي محمد عسيري

حامد محمد بن حامد العوفياحمد عبدالله معاضه المنتشري

محمد احمد ضيف  الله الثماليعبدالمجيد عبد الرزاق مرزوق الغانميبدر حمد معزي حلتيت
جميل عبدالجبار جويبر السلميظافر عبدالله محمد القحطانيمشعل عطيه عاطي الفارسي

سلطان محمد ابراهيم ناصرسعيد عثمان عوضه االسمرياحمد مشعان مترك العتيبي
يحي علي حامد النافعيحسام عبدالله ابراهيم الزهرانيعبدالله عبدالعزيز بن عابد القرشي
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بكالوريوسبكالوريوس

 االعمال - رابغ

المحاسبة

نظم المعلومات اإلدارية

عبدالرحمن احمد عبدالله سمباوهجهاد جالل صدقه مبارك

ريان ظافر عايد العتيبياحمد محمد حسن حسين الحازميمحمد عبدالعزيز محمد الجربوع
عبدالعزيز محمد مسعد اليوبيريان عبدالله حسين العيسائيسلطان غرمان محمد الشهري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الطب - رابغ

الطب- رابغ

طب وجراحة

أسامه محمد ثايب المطيريطارق عوض عويض البلويتركي المحب حسن آل حمره
مشاري سعود مساعد الحيسونيعبدالله حبيب حميد اللقمانيحسام جبريل علي راجحي
حسن صالح حسن عالمماجد جزاء مرزوق المطيريمحمد فالح صالح االحمدي

مجد علي حسن النوارعبدالرحمن سعود عبدالله الجاراللهزيد االمين محمد محمود سيد االمين
تركي صالح سعيد المجنونيبندر غسان يحي غنيممحمد نزار جميل لمفون

عمر سعد احمد حناويطالل عبدالله عبدالكريم المكيعبدالعزيز أمين صابر االنديجاني
مؤيد صادق علي الخلفعبدالله طالل رازن الرحيليعمر محمد سعد السناني
مجتبى حسين عيسى الشوافمحمد عبدالله احمد القرنياسامه علي محمد النجار

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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بكالوريوس

الحاسبات وتقنية المعلومات-رابغ

علوم الحاسبات

هاشم عقيل هاشم الزبيدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - رابغ

الهندسة - رابغ

الهندسة الصناعية

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

عبدالله فيصل علي الشريف

عماد عبدالله حمييد المزروعيصالح محمد زبعان الصقريعبدالحميد عبدالمنعم علي العبسي
محمد هادي محمد الصقور

محمد احمد بن عبدالله العمريتامر طارق كامل خطابمحمد موسي محمد دغريري

محمد أنس محمد فلمبانعبدالله سعد محمد الهلمانيممدوح صالح شليان الوقداني

اسم الخريج
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اسم الخريج

الهندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية الهندسة - رابغ

الدراسات العليا التربوية

البحث االجتماعي

الدبلوم التربوي العام

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
بجاد ناصر عبدهللا الحربيفالح فالح فالح السبيعيعبداللطيف محمد علي معافا

عبدهللا محمد عون هللا المطيريخالد محمد ولي حكمي

اسم الخريجاسم الخريجاسم الخريج
عبد الرحمن إبراهيم عيسى هوساويعاطي محمد عاطي النافعيناشي عبدهللا ناشي الحربي
حسين سعيد عوضه الزهرانيرياض عبدهللا محمد سالم الجهنيتركي مشرف ذاكر الغامدي
وجدي مسلم هالل الجحدليفهد بخيت هالل المعبديبدر مضحي حمد المزروعي

علي عبده محمد مدخليمحمد علي جنيد عقيبي

الدبلوم العالي

125 124



الدبلومات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية المجتمع

كلية االقتصاد واإلدارة

اآلداب و العلوم اإلنسانية

نظم معلومات جغرافية وخرائط

عبدالله حسن  محمد القرنيانس محسن  علي العدوانيممدوح عوده  ابراهيم الجرده

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

المجتمع

إدارة الشبكات

المحاسبة

مبيعات

عبدالله بركات عبدالواحد السيدتوفيق رمضان محمد الزهرانيخالد محماد الحسان الحمدي
أحمد راضي مزلوه الرويليادهم عصام عبدالغني الفرااحمد نبيل علي عناية

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد قاسمطارق سعيد  محمد الغامديمؤيد علي ضيف الله المالكي
عبد االله حسن عتيق الحميديفيصل مساعد عشان الشمراني

ماجد عدنان سالم بابعير
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اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

السكرتارية الطبية

نواف حسين  محمد البيشيخالد سعيد  سمران الثقفيعامر عبدالله  علي بحراوي
محمد سليمان  سعيد الصيعريمعيوف مهرب  معيوف الدياني الزهرانيعلي حامد  علي الزهراني

ريس سويد  رضيان المطيريمتعب حمد  حسين ال قليانعبدالله احمد  حسين العواصيه الزبيدي
هانى عبدالله  دليل الحربىعبدالعزيز مسفر  فالح الغامدياحمد علي  علي علوي

احمد غازي  منصور اللقمانيإبراهيم هزاع  عبدالله القرنيحمود هليل  خليوي البقمي
ياسر أحمد  يحيى واردي شراحيليعبدالرحمن عبدالرحيم  دخيل الله اللهيبيعبد الله حمد  هادي ال مطيف

احمد علي  حبيب الصاعدي الحربيمحمد علي ناصر عسيري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الدبلومات

الحاسبات وتقنية المعلومات

شبكات الحاسب اآللي

عبدالله طوير  محمد العاصميمحمد عويض  مزنان المطيريخالد احمد  حسن رميلي
سعود سعد  محمد العبودفارس زامل  حامد القعياني المطيريعمار صالح  بكر عنبر

محمد عبود  عيضه  البالدي الحربيياسر علي  زاهر الدوسي الزهرانيصالح محمد  فهد المطيري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

معهد السياحة

الفندقة والضيافة

عبدالرحمن رحاب عمر شعبانابراهيم عادل ابراهيم حلوانيمحمد عبدالرحيم عبدالرشيد تركستاني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

معهد السياحة

كلية االتصال واإلعالم

االتصال واإلعالم

العالقات العامة

فارس سامي  محمد الغربي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
 االعمال - رابغ

اإلدارة الرياضية

سعيد محمد  علي قفاصمازن عمر  أحمد الدقيلرامي غازي  محمد الفعر
أشرف هاشم  أحمد الزهرانياحمد هنود  المفضلي الزهرانيسعد عطيه  محمد الحربي

محمد عبدالله  محمد مجرشيعبدالرحمن محمد  عربعاطف عبد الحق  عبد الله أحمد
عبدالله عبدالرحمن  علي العمريطه محمدأمين  أمر الله جانمازن عبدالله  عواد الجهني

محمد سعد  حمدان الغامديعصام احمد  عبدالهادي المولدصالح علي  عبيد باحكيم
عبدالرحمن حفص  كامل فيصلحامد حمدان عبدالله البيشيعمرو فتيني  علي نصيب

يونس إبراهيم يونس الهوسهعبدالعزيز عبدالله  علي مسرحيناصر حميد  عيضه المطرفي
حسن سليمان محمد

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االعمال - رابغ
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الفصل الدراسي االول
انتساب
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بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

رايد محمد علي القحطانيهتان خالد حمزه السليمانينصار صالح احمد باحسين
فارس احمد عبدالجلبل سيف احمدسمير حميدان حامد الصبحيمهند حمدي حامد الجحدلي

سلطان سالم رويضي الحربيعبدالمجيد علي حمد الدميخيعبدالعزيز محمد حمد ابوحيمد
فهد نايف عائد العنزيخالد محمد عواد األحمديعمار ابراهيم عبدالله درويش

زامل محمد عبدالرحمن البكرحسين جميل حسين رشوانفراس حاتم درويش ديولي
احمد عبدالسالم خليل شال والهسعود عوض سعود السلميابرهيم علي ابراهيم الوتيد

مجدي سعد عبد الله شاووشعبدالرحمن هاشم عباس عدويعبدالمجيد احمد جميل سليماني
عبدالرحمن حمود صالح السويطيريان خالد مفرج السهليسعد محمد سعد المالكي

محمد حميد حامد الحربينايف سليمان علي الزهرانيمبارك سعيد علي أبوسحيم
راكان صالح فويران الحربيفيصل محمد عبد الله السعدونرافت زايد دواد حماده

أحمد كمال منصور صبحيفهد فيحان مفلح القحطانيعبدالله محمد عبدالله االحمد
حسام بشار رفيق الخطيبمحمد منصور سعيد المالكيسلطان غرم الله علي الغامدي

سامي عبدالرحمن صالح الغامديعبدالله صالح علي القرنينواف حمدان محمد الكنيدري الحربي
حسام راجي علي الحربيأحمد فرحة أحمد الزهرانيمحمد حسن عمر برنجي

عبدالله خالد محمد الشديبدر محسن خربوش الشيبانيعبدالمحسن عبدالله عبدالمحسن العبدالله
حارث محمد راشد الجربوععبد الرحمن ابراهيم مردان علياحمد صالح محمد العامودي

بدر علي فرحان بن مبروكطالل محمد ناصر السفريسليمان هزاع سليمان الهزاع
احمد رحيل مهباش العنزيأحمد علي عبده االسمريبدر محمد ناصر التريكي
نائف عبدالله محمد المالكيابراهيم نايف ابراهيم الشمريوحيد علي احمد كريري

سعد عبد الله سعد الخثعميمحمد سعد عريفج الحازميعبدالمحسن سالم علي العمري
يوسف عايض مرضي المالكيريان طالل عبدالرحمن خشيفاتيفواز تركي شارع الحمادي
منيف سويلم حمود العتيبيمحمد سالم علي بافياضنائف علي حسن الشهري

أحمد عبدالله أحمد بامحرمسعيد محمد سعيد يسلممروان محيسن فراج الصبحي
عبدالله محمد غالي الذروينايف ناصر حنس العتيبياحمد علي محمد االسلمي
هاني حسين هارون فالتهعبدالعزيز محمد ابراهيم العصفورعدي عبدالله علي القثمي

عادل سعد علي ال كويع القحطانيعمر منسي محمد القرشيابراهيم عبدالله أحمد الراجحي
ريان أحمد ابراهيم الثوابيمحمد هدايةالله امين الله مخدوموائل عيسى سعيد الراشدي

عبدالله علي سالم نيبفواز عبدالمعز محمد منكابوعبدالرحمن معتوق أحمد حريري
سعود محمد غازي العتيبيياسر كامل صالح المفتيماجد علي سعد الشهراني
علي عبدالعزيز علي الحميدعبدالرحمن خضر عبدالرحمن آل سلمانعادل احمد محمد بامصفر

طارق محمد عبدالله طويرقيمحمد عادل سالم محمدمحمد نبيل عبد العزيز بن ضاوي
نزار سعيد احمد فالتهخالد محمد عبدالسالم عقيلغسان عثمان علي شعراوي

معتصم مصطفى محمد خميسمنصور محمود احمد منشيمحمد عبدالله ابراهيم العاصم
سعود عدنان محمد يمانيعلي احمد علي العمريناصر عبدالله علي الحوشاني

احمد عبد الله محمد صبيانيأنس عبدالكريم قاسم عليمجاهد علي محمد حكمي
حسن محمد عبدالرحمن الحكميمحسن محمد صالح بن علي جابرعبدالله طلعت عبدالله عيد
محمد حسين صالح ال عباساحمد حامد سعد الجهنيصالح محمد عبود بانوير

سعود مهيب عبد القادر العايشحمدان بتال مطلق العتيبيحسان عبدالقادر عبدالله عتيق
صالح محمد سالم آل سالمسالم سعيد سالم باحدادراكان علي سليمان الشدوخي

حسن طالل حسن دفععلي سعيد حسين المالكيمهند عبدالعزيز عبدالله أباالخيل
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صالح حمد علي آل قعيمانسعيد صالح مصطفى حسوبهسالم جمعان شتوي الغوازي
علي ابراهيم حمود شويععبدالرحمن محمد عريمط المعبديمهدي خالد محمد مهدي الدباغ

هاني ابراهيم علي آل حسينعادل دخيل الله براز العصيميسعد سالم سعد القحطاني
وليد محمد موسى تركستانيانس سعيد علي الهناهيسالم على هاشل أل قراد

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العمريأيمن عبدالرحمن نفاع الرحيليابراهيم محمد احمد ال  عواض
عبدالله ربيع حسن الزهرانيخالد صالح عوض الحربياحمد محمد جابر الزهرانى
لؤي عبدالله عبدالعزيز البريكجابر احمد محمد المحوريرامي محمد سالم العفيف

فهد عبد العزيز فهد العفيصانغازي على عبدالسالم الطريقيعبدالله محمد عبدالله الشهري
عبدالله عبدالرحمن محمد بن داودوائل محمد موسى تركستانيناصر عبدالله محمد الغامدي
عدنان عبدالله اسماعيل عسيريعبدالحميد عبدالعزيز نايف ترجمانحسين محمد حسين الشومي

عبدالله عايض ظافر القرنيفؤاد هليل عياد الجهنيابراهيم حامد ابراهيم المنتشري
كمال شوعي هادي سالمأحمد أمين محمد سقطيفهد احمد محمدسعيد الحازمي
بندر محمد سعود الشمريهزاع علي احمد الغامديياسر سعود محسن الخديدي

احمد عيضه صالح بن اسحاقعلي شايع سعيد القحطانيزيد حسين محمد الشريف
محمد سعود حسن الغامديفالح سعيد محمد الثبيتيعمار موسى محمد الخميس

ابراهيم سعود ابراهيم العتيبيعادل حوال عايض المطيريعبدالله عائش ردعان البقمي
محمد سعيد عطيه العمريخالد سيوطي اسماعيل فلمباناحمد حسين محمد القحطاني

عواد عوض عايد الرشيدياسماعيل محمد علي شماخيمشرف خيران حسن الشهري
محمد سعيد عبدالله الزاهرفريد محمد احمد الزهرانيسلطان مشعل فايز القثامي
عبدالله عايد ناصر المدرعطلحه محمد اسماعيل ضياء الحقسمير احمد سعيد الغامدي

جابر صغير زايد عسيريمسفر علي شايع القحطانيعارف سالمين صالح حويل
عبدالله سعد محمد الرويتعاحمد عبدالرحمن احمد العفيفعبدالغني محمد ضيف الله المالكي

عمرو محمد علي الحمدانعبدالرحمن عمر احمد باطوقريان مصطفى شاكر غريب
مشبب علي شائع القحطانيسمير حمدان نافع المرامحيمسعود حسين احمد ال باحش

منصور محمد عسيمر الحربيمحمود فضل أحمد علي ميانمشعل عبدالله محمد الدلقان
هاني سالم أحمد بابطيناحمد عبدالله عطية النباتيعبدالعزيز محمد حامد المغربي

مهند ماهر رمضان ابو الهنودمحمد علي محمد الغامديياسر علي حمد الحسين
عبدالله أحمد محمد سفيانيممدوح محمد متعب الذيابيحسين علي حمد بروان

جهز مرزوق عادي الروقيعلي جبران محمد آل مطريفيصل ابوبكر عثمان المدفع
عبدالرحمن مسعود سليمان المالكييوسف عيد عائض الزهرانيمحمد ابراهيم محمد الجيالني

هشام معيض غرم الله الزهرانيناصر فياض ناصر الدهمشي العنزيسعيد علي عبدالرحمن القحطاني
تركي عابد عليان الثقفيأمين محمد الفي الجابريعادل الفي سعد الجدعاني

نبيل دخيل الله عوده الصبحيحسام ناصر سالم الغامديعلي جمال علي النقيب
علي شامي علي اليعقوبيمحمد حسين عبد الحفيظ الزايديفهد معيض مبارك القحطاني
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محمد أحمد صالح الزهرانيعبدالمجيد عبدالله علي زبانيعبدالهادي محمد احمد الشهري
فهد عويض علي الحربيابراهيم مصلح محمد الصبحيحمد محمد علي اليامي

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الحسينمحمد احمد ابوبكر باسهلاسامة عمر عوض العمودي
أيمن ابراهيم عايد الحربيعبدالرحيم عبدالمجيد عبدالرحيم قاريعبدالرحمن عمر عبدالرحمن العمودي

سامي بندر عياط العنزيعبدالرحمن علي محمد الشمرانيبندر سعيد علي الغامدي
طارق سعود سعد المالكيعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز العيسىظافر سلطان محمد الشهري

محسن ماجد ظافر التومخالد راشد محمد الظاهريسلطان عبد الله سعيد ال معلوي
خلف صالح خلف العمريعابد فيصل عابد العليونيعبدالله محمد شامان العتيبي
عبدالله حسن مهدي عقيلييوسف عبدالله صالح الغامديعبدالله عامر علي الشهري

عماد حسن احمد الثقفيمحمد عبدالله علي العدنيمحمد عساف مستور الكثيري
محمد مران محيفيظ الجدعانيامجد عبدالله صالح الغامديمشعل زايد معيض القحطاني
محمد رجا منير الحارثيعبدالله ادم بكر فالتهتركي ناصر عبدالله الشايقي
ناصر يحي سالم العييديابراهيم مهدي فارس ياسينمحمد سالم محمد النجراني
عبدالعزيز سعد مزعل بن طوالهمحمد حسين محمد ال قريشةهالل صالح ذياب السلمي

مهند أحمد صالح بايزيدمنصور ظافر علي آل عدينانعبدالله ناصر عبدالعزيز الحامد
عبدالله بشير جريبيع العنزييوسف سعيد محمد الشاطبيفارس علي اسماعيل سنان

عبدالعالي جمعان علي المالكيمبارك عائض حسن قحطانيعبدالله مبارك ناصر الدوسري
حسين عمر عمار الحذيفيأحمد محمد ناصر الخيري شبليهاشم عوني هاشم الزعيم

ابراهيم محمد يوسف عباس االندجانيعبد الرحمن جمال ابوبكر باخشبعبدالرحمن منصور يحي مذكور
عبدالعزيز سعيد حسن االسمريعبدالله فرحان سلمان الحكميانور السيد محمد عبد الله قليصي

عبدالله محمد وازع الضالفيعضيف الله زويد فياض العنزييحيى محمد يحيى عصفور
حسن محمد حميد الحربيعماش عبدالله فراج السبيعيياسر محمد سعيد االحمري

فهيد سعد مزعل بن طوالهمحمد محسن حزام السبيعيعقيل علي احمد الخيري
مسفر محمد علي آل ملحةعبدالله سعد فهد الدامرمشعل مطر مفرح العتيبي

علي عبدالله علي الشمرانيابراهيم حمد محمد النهديحسين سليمان علي الفيفي
خالد غصاب منيع العتيبيحاتم حسن علي العوفيسالم محمد سالم العفيف
سالم عبدالله سالم باوزيرحسين أحمد عباس المكرميشادي حسن سعيد ديبه

سعيد فهد سعيد العصيميعبدالعزيز دليم عيد العتيبيماهر نور زمان فضل المنجد
غريب محمد غريب االسمريمحمد لطفي عبدرب الرسول جيالنيشادي عصام عبدالفتاح انديجاني

عبدالعزيز ناصر عبدون عبودفهد براهيم محمد التميميأنور علي محمد الزهراني
عبدالباري معتوق عبدالغني شيخعمر زاكي وصل الله المطيريعبدالله محائل عامر الشهري
هشام صالح جميل حناويصالح حسين صالح الشمرانيحمزة ابراهيم عباس ازمرلي

عبدالهادي عواض سليم الحارثيعمران سالم أحمد سعدخالد عبدالمحسن عبدالرحمن الدامر
عبدالسالم محمد علي فرحانبديع زكريا محمود نهاريعبدالعزيز عايد فراج الصبحي

حامد محمد مسفر الزهرانيعيسى ابراهيم حسن شعبيعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الجاسر
غسان يوسف محمد سراج مريكيسلمان حسين علي الغامديحمد هادي محمد ال همام

جميل عبدالله عليان العنزيفهد صالح محسن البكريعابد عبدالله منور المطيري
عبدالله سعيد فرج بالبقريعبدالله محمد علي العمريعبدالعزيز احمد عمر باعبدالله
مساعد جابر عبدالرحمن العريانيحسن حسين صالح الشمرانيعبدالله سعد سعيد ال شفلوت
عبدالهادي عبدالرحمن محمد المطيريسلطان فهيد مصلح العصالنيهاني محمد معجب الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

مفرج صالح عوض الصيعريزاهر غازي علي الشهريمحمد عبدالله علي القحطاني
احمد خليل محمد االحمديسليمان عبد العزيز سليمان العوسسعود نايف خليوي المطيري

باسم عواجي عبده زيلععلي أحمد عيسى بيهقيعلي سعيد شايع القحطاني
سامي حزام عليان العتيبيعمار عبدالرحمن محمد ضحوهوائل عبدالله محمود بن علي

مجدي ابراهيم محمود خشيميزيد فايز محمد العابدينعبدالله سعد مطلب المطلب
امين شتيان محمد الزنبقينبيل محمد حسن الحبشيوحيد عبدالله محمد الطليلي

هاشم عبدالعزيز تخته تركستانياسامه محمد مفرح عطافيرامي احمد علي الطيار
احمد عبداالله احمد غيثخالد سليمان عمر الصقالويماجد عوض سهل الدلبحي
سامر محمد آدم عبداللهصالح عبدالله سالم السويداءهشام محمد حسين ابوساق

ياسر صويلح حبيب الله السلميخالد ابراهيم حمد السريعحسن عبد الله محمد الحارثي
ابراهيم حمد يحيى ال خمسانقاسم عبدالله سعد الجدعانيعبدالعزيز منصور عبدالعزيز الخيبري

عايض موسى ابراهيم النجعيعبدالمجيد محمد عبدالعزيز الحسينعلي محمد سعيد االحمري
فيصل عبدالله صالح الغامديهشام عبداالله عبدالجواد مكيمحمد عبدالله صالح العتيبي
محمد احمد علي الغامديعبدالهادي عبدالرحمن عبدالهادي المطيريأحمد صالح عبدالله العمري

عماد سعد عبدالله الغامديخالد حمد احمد الحيدانعمر محمد عمر عسيري
عامر حمدان عبدالرحمن العمريفيصل مسعد سعود القرشيأحمد محمد ناصر الخضير
يحيى موسى يحيى غزوانيعصام محمد صالح عبدالله الدليقانعلي جابر هادي آل ذيبان

عبدالله سعد عبدالله العمريخالد محمد فالح الهودانوليد علوي عبدالرب ابوبكر
عبدالله احمد محمد الشمريهيثم عبدالعزيز صباح الخرعانفهد معلث مساعد الحجيلي

خالد احمد محمد عطويعلي احمد علي ابراهيمفهد علي سعد بن عنزان
نايف فاروق فؤاد بحريبدر سعيد ظافر العمريعبدالرحمن عبدالعزيز سالم بن محفوظ

سلمان يحي سلمان المالكيمحمد عابد عبدالله الخزاعيسعود دعيج معوض المطيري
هشام محمد علي فريدمحمد مسفر محمد الغامديياسر ضيف الله عوض الله الحربي

بندر حامد عابد الصاعديبندر ابراهيم حمد المضيانهشام علي عبده علي
عبدالله طالل ماجد الشريفسلمان عبدالله سليمان المسعريمحمد حسين محمد اليزيدي

سلطان محمد فائع عسيريبلقاسم ابراهيم احمد متحميعبدالعزيز ابراهيم محمد علي بخاري
محمود احمد محمود الحجيريعبدالعزيز راشد مفرح الشرافيعلي محمد أحمد شوك

فهد رابح مرزوق الحجيليسعيد محمد سعيد الزهرانيمحمد ناصر علي الشهري
احمد مصلح سليمان المعبدينواف عيظه عائض الصيعريعبدالله سالم مهدي الشهري

خالد سهالن عبدالله العيسىعبداللطيف حمد عبداللطيف آل الشيخعبدالمجيد عبدالله دغيليب البقمي
تركي شاكر خضر المالكيعايض سالم عائض الشهريعبدالله أحمد عبدالرحمن الجهني

سعود وصل الله عيد الحارثيهادي شماخ عايض العجميلؤي عدنان عمر بابكير
عبدالله عمر سالم عيديدسطام مبارك حازب الدوسريناصر عبدالمحسن ناصر الدوسري

علي سعيد علي الغامديعبدالرحمن ناصر سالم حيكهاحمد ابراهيم عيد العوفي
عبدالمجيد حسين محمد الشريفمحمد عبدالله محمد االحمرياسامه منير نوار العتيبي

عبدالله كريم علي بخشسعيد سفر محمد الغامدياحمد جابر جبران المالكي
عبدالله عبدالقادر عبدالخالق بخاريسعيد ناصر فائز الشهرانيعبدالله حسين مانع ال مهري

خالد سعيد ناصر القحطانيسامر مشخص غريب البالديمحمد عصام محمد امين قل
محمد علي مشيعل العمريمعيض عبدالله معيض القرنيعبدالله دبيس علي القحطاني

فالح سعيد احمد بدورهاشم ابراهيم علي شبيليسلطان نزال مخلف العنزي
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فهد أحمد هادي مغفوريماجد مسفر محمد اليوبيمحمد فرج سعيد الدوسري
مساعد حمود شبيكان الحربيعمر علي محمد ال مفوزوجدي مثني محمد المحمدي

عبدالله خالد عبدالله بن يوسفعيسى ابراهيم طاهر ال حسنابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الخميس
يوسف سعيد محمد معبرصالح على محمد الغامدىنواف نايف نياف الحربي

بدر عودة صالح الجهنيضياء حامد عمر العطاسسعيد عقدان علوان الغامدي
عبدالله عوض مطلق البلويمسفر صغير داخش ال سالممانع محمد مانع آل ذيبان

رامي عمر سعد الذبيانيمحمد حمد محمد البدوربندر ضاحي صالح الضاحي
عادل حسن علي الفيفيابراهيم صالح علي خواجييحيى علي مفرح القاعدي

عبدالرحمن محمد على الله محرممحمد ماطر ناصر الحربيمحمد يحيى محمد ال عباس
سعد محمد مبارك الياميمحمد مختار عبدالرحمن بن علىعبدالرحمن وضحان عبدالرحمن الدوسري

عبدالمجيد عبيد كريدم الزبيديعادل فالح عفين العنزيرائد يوسف ياسين عبدالقادر
ماهر أحمد محمد خلوفهعبدالله ساعد صعبان الغامديراشد علي راشد السبيعي

خالد سعد عبدالعزيز الشهيوينعبدالله مناع رديفان العتيبيمحمد سعد عبدالله الشهري
عبدالمجيد سليمان فالح الشمريمحمد مبارك يسلم عبدالعزيزتركي أنور راشد السلطان
سعد مرزوق سعد البقميسمير عبد الرحمن محمد الميرابيمحمد سراج محمود خضر
يوسف سعود عائض الحارثيعبدالله عوض كندش الصيعريتركي خالد طريخم السبيعي
باسل صالح سعيد العموديسلطان جمعان ابراهيم الغامديسعد عايض ناصر المتعب
عبدالمجيد أحمد سليمان الضويحياحمد يوسف سليمان الشنيفيماجد مستور سعيد المالكي

طالل عبدالله معيوض السلقيرائد عبيد هويل المقاطيفايز قبيل قابل العصالني
عمار عبدالله محمد عمروفراس عبدالعزيز محمد العالويعبدالله محمد حمود المطوع

علي عباس محمد طالعفيصل خالد صلف العتيبيشادي محمد صالح عبيدالله الجدعاني
محمد عبدالرحمن محمد القحطانيخليل هشام خليل أبو تيمعاصم رضوان عبداللطيف بنتن

عبدالله عتيق حيي الرشيديعادل مرزوق الناجم الشمريجالل حامد أحمد الجهني
سلطان محمد علي قدسيسهل عبيد جريد الفضليمحمد احمد محمد الذروي

فهد حامد حمادي بندقجيعبدالعزيز محمد عوض القباصعاطف عبدالرزاق مرزوق السويهري
ثامر زهير حسن سمانطالل سعيد عبدالله الغامديصالح الدين عبدالحميد طاش تركستاني

ماجد عبدالعزيز أحمد ألغامدىعلي سفيير علي ال زويلففادي عبدالصمد حمزة مليباري
فهد محمد سعيد الدوسريمحمد عبدالعزيز ابراهيم العجالنعماد فتين مرزوق المطيري

سعد عبدالله عبدالعزيز الدخيلياسر حامد محمد الغامديمحمد سعود علي الشهري
عبدالستار عبدالرحمن علي عجاجناصر عبد العزيز ناصر القطاميصالح عبدالله صالح السريع

سعد سالم دحيم القحطانيفيصل حامد سنان السلميسعد فالح خميس الملعبي
عمار عبدالله عبدالعزيز السليمانبخيت محمد علي الصقورصالح عابد عبدالله السهلي
عبدالله احمد حسن االسمريعبدالرحمن طالل حسن باخدلقابراهيم سعيد مهيوب قاسم
بدر ناجي صالح الجهنيمحمد قاسم مونس الرويليمحمد مبيت عامر البارقي
عمار عدنان عبد الرزاق الفتنييحيى عبده يحيى عواجيمروان جابر علي المولد

مصعب عبدالرحمن معتوق سمارنبدر عبدالله عبدالعزيز السعيدانعبدالله احمد علي الغامدي
سالم حسين سالم آل سالمصالح حمد صالح الجائععامر علي مبارك الجعيدي

محمد محيسن هليل المعلويأحمد حميد أحمد الغامديمبارك سليمان مزروع الصيعري
وليد محمد هاشم البلوشيمحمد محمود محمد ادريسايسعد محمد ناصر ال مسفر

محمد سعد محمد آل السريحهعبدالله موسى حسن المالكيابراهيم محمد عميش عسيري
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انور احمد عبده الحسنيماجد عبداللطيف حسن بوبسيطرائد شجعي صالح المطيري
فهد عبدالعزيز عبدالرحمن النعيمزاهر محمد الخالد سريحينىمحمد زامل جميل قمصاني
عوض عمر عوض بابقيمشعل نافع فاطم المطيريفازع هالل محمد المطيري
فهد فيحان جمران الحربينايف سعيد احمد ال حمدانبدر مزيد محمد المطيري
عبدالرحمن ساهر فاضل العنزيزكي شاهر عبد الحميد الصعيديهادي مريع علي سباحي

نايف حامد دغيليب السهليعاطف عبدالعزيز عمر الجهنيفهد الفي مرداس المطيري
محسن جابر محسن آل تميمغازي عواض محماس الحارثيعامر فهد صياح العنزي
عبدالله علي عطيه العامريعبدالله عيسى رباح الحربيسامي أحمد سعيد بارحيم

عبدالعزيز ناصر محمد الموزانداود سليمان مزيد العتيبيمحمد شلوان محمد السهيمي
أحمد عوض مسفر الوادعيحسن عبد الله ابراهيم فرعوننبيل حمزة محمد قيصران
حسن عدنان احمد بابطينبندر عارف حسن زغيلهتركي محسن زياد العتيبي

أنور محمد ابراهيم الفرسانيماجد ناصر عويضه الرويليراكان عبده سعيد غالب
عالء فيصل محمد بيوميمحمد ابراهيم محمد الزبنعناد سائر محمد المطيري
محمد علي محمد العرفجييزيد عبدالله محمد الهنديعاطف مكي حمدان خيايا

راجح مهدي محمد الجنيبيصالح حسين محمد اليزيديعبداالله علي حلبوب ضامري
ناصر ابراهيم محمد الربيعانمرعي احمد عوض ال دغيسمحمد يحي محمد القحطاني

طارق محمد عيظه البيضاني الزهرانيسلمان سعود سنان العتيبيفايز غالم نبي فايز محمد
حمد فهد احمد القبسانيأحمد ماجد أديب عنتابيعبدالله صالح حسن بابطين

محمد عبدالعزيز محمد بن عقيفمحمد سعد وازع البقميمحمد ماجد مطلق البقمي
عمر فايز عمر بارشيدمتعب هداب عبدالعزيز الهدابسالم رحيب سمري الحربي
حسن عبد الله علي ال حسنياسر احمد عوض المالكييحيى محمد مانع آل زمانان

ضاري مساعد فهد الدوسريمحمد شالح شليويح الحربيسلطان محمد حمدان الغامدي
محمد عزيز راجح السليميمحمد بنيان محمد الشطيريعبدالمجيد عبدالله علي الربيعي

ابراهيم حسن ابراهيم الغشيانعبدالرحمن حميد مشبب ال سرارتركي حسين محمد المصري
سيف عبدالله غرم الله الغامديايمن مصلح عبدرب النبي االحمديسامي عقيل علي الزهراني

عبدالوهاب احمد محمد عسولمحمد خالد عبدالله القثاميعبدالله محمد عبدالله محبوب
طارق سعييد سعيد الغامديبدر نوار منير الرويسرائد سعد سعدي الزهراني
عبدالله محمد عتيق المالكيرأفت عبدالله عبدالوهاب فرانظافر سالم صالح الشهري
عبدالرحمن حامد محمد الحارثيباسم غازي فيصل باشاسعد مفلح احمد آل صقر

حازم سليمان محمد المقبلعبدالحفيظ مخيضير فايز الحربيدخيل راشد دخيل القحطاني
عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الشهريصالح احمد فتاح الغامديهتان محمد اسلم الزهيري

ياسر محمد صالح افندياحمد سليم محمد الجهنيفيصل عواد سلمان العطوي
ياسر جمال عبدالرحمن أبوشالماجد محمد مبارك ال دجمهعطاالله عبدالله عطاءالله المحمدي

مبارك علي محمد القحطانيمحمد احمد سعيد عسيريحسام ابراهيم محمد الحماد
عبدالرحمن صالح سالم بامطرفعثمان محمد عثمان الزهرانيتركي عبدالعال غانم الحربي

محمد عبدالله علي الراشديعبدالله يحيى عبدالله آل يحيىاسامه عبدالعزيز عبدالله بن جليل
محمد علي دهيران العتيبيبسام محمد راشد المشدقمنصور محارب ناصر العتيبي

مهدي عبدالهادي مهدي الجهنيمحمد زيد خديش ال الحارثأحمد علوي صالح بامخرمة
حسن حسين محمد قنويسليمان حسين صالح المسعودابراهيم عبدالله محمد الزهراني

حمد علي حمد الياسيعبدالرحمن عبدالعزيز صباح الخرعانمروان عبدالله زارع السيد
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ابراهيم جبريل ابراهيم حكمياحمد علي عامر العربيعكرمة ابراهيم محمد مدني
محمد ابراهيم محمد الغامدياحمد حمود حمد البلويعبدالرحمن فيصل راجي الصاعدي

علي صالح محمد ال الهنديمحمد أحمد عبدالله الرحمهتركي زيد محمد خميس
ماجد علي محمد آل حشرمحمد جمال محمد بروقعبدالرحمن صالح محمد الوابل

وليد عبدالله عبدالعزيز المزيرعيماجد علي سعيد الزهرانيمحمد حامد محمد الكشي
أحمد هادي هامل آل الحارثبسام عثمان أحمد اليمانيمحمد عويض عائض السلمي

سلطان منصور سعد القرنيعلي حمود هالل السهيمياحمد بطاح جزاع العنزي
حمدان عابد حمدان الصعيديعبد الله عزيز عبد الله العتيبيبندر عبدالله راشد المساعد
أيمن سعيد أحمد الغامديفيصل سليمان محمد الوهيبيفايز صالح فايز الدوسري
ريان ابراهيم سعد الغريبيعبدالله مصطفى عبدالله قمصانييحيى غالب محمد قاضي

سعد ابراهيم سعد بن شويعثامر حمد صالح الحربيمحمد غويزي حشيش المحمدي
محمد عقيل محمد الكريديسسلطان فالح عبدالرحمن الهاجريماجد سعيد محمد ال معبر

وجدي نعيم أحمد سيدعلي عبدالله علي الغامديعطيه علي محمد المهندس
عبدالرحمن توفيق عبدالعزيز البووشلعبدالجبار ابراهيم عبدالله المليفيخالد عمر محمد العفيف

فؤاد محمد سالم الغامديرائد فهد عبدالرحمن الطعيميحمد علي عائض ال الحارث
وليد عبدالله يحي الغامديبندر أحمد غرم الله الغامديفهد أحمد عبدالرحمن لبد

ناصر موسم دخيل السلميبدر صالح فرحان القرنيعبدالله محمد حسين الجهوري
بندر أحمد سعد آل ابراهيمثامر عبدالله عبدالرحمن القحطانيأحمد حسين معيض االحمدي

سلطان عبدالرحمن عبدالعزيز الحسينعلي محمد صالح العريانيهشام ابراهيم عبيدالله القحطاني
مشعل نويفع عبد المعين المطيريعاصم محمد أبكر عمرمحمد حسين حسن ال ذيبان

علي عبدالله عتيق الزهرانيزايد عجاب الحميدى السبيعىعبدالهادي شرف هادي آل شرف
خالد سليمان علي الرثيعبدر مشرف علي الشهريعماد صالح هاشم شعيب

مروان عبدالواحد عطيان الرفاعيفرج حسين عيد المطرفيمحمد عبدالعزيز عبدالله المهيدب
حسن عبدالله مشبب السبيعيمانع مسيفر علي المجنونيمحمد مستور سعيد ال عايش

ياسر علي مبرك السحيميممدوح فهد سعد العتيبيابراهيم حمد زيد الخنين
حمد رابح محمد المطيريطلب نحو طلب الراشدوليد غالي هنيدي الصبحي

نواف عبدالله منور المطيريصالح مانع قصان الياميعبدالله عبدالعزيز محمد يحيا
نايف عطيه هياس الزهرانيمحمد علي عثمان الزهرانيعبدالله صالح عبدالرحمن الدوك

محمد ابراهيم عبدالرحمن اليحياءسعد سعيد مرزوق الدوسريفيصل محمد فالح الحربي
بندر خالد حسين المنصوريأنور محمد يحيى شبيليمسلط محمد نعيس العتيبي

زاهر علي زاهر االسمريعبدالرحمن علي بخيت الزهرانيمحمد سفر مدشوش العلياني
سامي ملفي صالح المالكيسالم غازي فيصل العنزياسامة محمد عبدالله السلمي

ياسر ثامر صعيقر الحماديعالء محمد عباس نحلهحامد علي حامد الغامدي
سلطان صقر عبدالرحمن المطيريعبدالعزيز حسن خميس العمرينواف عبدالله سعد الدهينه
محمد عبدالله محمد المديميغتركي بداح ماضي العتيبييوسف علي مسفر العتيبي

عبدالله نوار عيد البقميجمال سالم سليمان البلويعبدالعزيز محمد عبدالعزيز العنزي
سامي سليمان مريزيق الصاعديمعتز عبدالله مساعد يسلمموسى زيد بخيت العروي الجهني
عبدالرحمن محمد معيض القرنيخالد علي حسن االسمريعبدالعزيز فياض عزوز الشمري

رامي عبدالله صدقة نصر الدينتركي سالم ابراهيم السويداءمحمد صالح عبدالله الحربي
علي محمد علي عسيريخالد عماد معتوق مجلدسعود سائر خزام الروقي
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شادي زارع عبدالعزيز البلويأمين الفي لويفي الخيبرياحمد عبدالشكور عبدالوهاب يونس
عبدالله احمد عبدالله الحصانياسين عمر محمد المقعديعلي مانع علي االسمري

محمد مستور عياضه البقيليعبدالله فهد عبدالله القحطانيمحمد احمد محمد الزهراني
سعد محمد سعد الشتارعبدالعزيز سعيد مسفر المالكيمحمد سالم محمد الدغدوغ

عادل احمد عبد الحميد الصعيديجهاد ابراهيم صادق العقبيحازم سعيد محمد علي بوقس
سالم محمد مصطفى صرصارابراهيم سليمان محمد الخطافوليد خالد سعد الفريح

ابراهيم فهيد محمد النوفلعويض بجاد بجاد البقميفيصل أحمد محمد باهيثم
منور نايف منور المطيريمحمد أحمد حسين عليعلي عبده علي الصامطي

عبدالمجيد عبيد عبدالمعين الذرويمحمد عبدالعزيز محمد الجبيريسعود سعد مسعود الميلبي
نايف خالد منصور سالمينحسين علي صالح ال شرمههالل عايض حامد الربيعي
أحمد عطيه محمد الثقفيمنصور شباب بدر الحربيحسين محمد حمد الشريف

فهد محمد بحيص عميرخالد سعد عبدالله الثاريعلوي حسين علوي العطاس
يحي سعيد محمد االحمريفهد عبدالرحمن محمد العريفيحسن علي علي البركاتي

عبدالمجيد صويلح مسفر السواطنايف عوض علي الشهرانيسامر غازي شتيان العصالني
فيصل سعيد عبدالعزيز هناعبدالمجيد ذعار شريده الرشيديفايز عبدالله غيثان العمري

عبدالعزيز عبدالله محمد النورسعيد عبدالله سعيد بن سنهمحمد ايمن محمد قزاز
بندر مريف خمسان الرشيديرياض ابراهيم محمد السيدصالح أحمد عمر باقازي

عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن ابوالخيورصابر مبروك جميل القثامياسل جميل محمود مغربي
ريان عبدالعزيز سعيد الفاروقيعبدالله فهد راشد المسامحمناحي ناجم عبد الله الحكيم
صابر سعود عبدالمحسن الحارثيعلي مانع حمد ال سليماناشرف علي محمد الغامدي

علي محمد أحمد السرويعبداالله سعود محمد بن جاسرماهر محمود حسن زيني
ياسر سليم عويض الرشيدينابت اسماعيل محمد زيلعنايف عبدالمحسن عبدالرحمن الكريديس

بدر مغرم سعيد الغامديوليد محمد أحمد القريضيعبدالله محمد عائض القرني
فيصل عيضه فواز الحارثيمتعب محمد عبدالمحسن الدخيلناصر حزام العبيد االكلبي
عبدالرحمن بلغيث محمد الشيخيشويط سعد ناهض البقميشهاب حسن يحيى مديفن
ابراهيم زاهر معتوق الثقفيعدنان خميس جمعه خانصالح احمد حامد الجهني

ناصر سليمان حمد الثبيتيماجد محمد احمد مباركجمعان عايض سعد البقمي
ريان عبدالعزيز سالم عليفيصل حسن سالم احمد يحيمنصور سعد رزيق المغامسي
عبدالله نايف صالح الجوفيسلطان مسفر دغيم القرشيهاشم سرور كردفان الجيزاني
فهد جمعان فهد الدوسرياحسان امين احسان امامعبدالله عبيد مذحل العصيمي

نجيب حسن أحمد عبدلييحيى عبدالله يحيى سحاريفهد خلف عقال السلمي
عبدالله احمد محمد الصيادسالم سلطان سالم العمريمانع حمد علي زحيفة

محمد عبدالعزيز عبدالغفور عبداللهمحمد عايض علي ال عايضحمدان علي جمعان الغامدي
ظافر مهدي ظافر آل حارثطالل رداد رده اليزيديمحمد أحمد عوض علوه

عبدالعزيز عبدالله رشيد الهزانيعبدالرحمن موسى عوض الحربيسعد عبدالرحمن علي ال ظاهر
مقرن صالح عايش العنزيمحمد سالم هندي الصاعديسعد محمد مرزوق القحطانى

دليل حمد دليل الدوسرياحمد رياض خليل الدريمليبدر سليمان عبدالرحمن الرميح
سلمان عبيد وهق العتيبيسعود محمد جمعان الخثعميعبدالله فهد سيبان السلمي

حيدر عائض معيض ال عمرانعبدالعزيز مفضي محمد العنزيعبدالله علي عبدالله الشمراني
احمد محمد علي الغامديوليد يوسف سليم االحمدي الحربيابراهيم سالم بداح السفري
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رائد منصر صالح الصقريرائد عبدالعزيز عبيدالله الشعيبيمنصور علي مبارك الدوسري
وائل عبدالمحسن عطيةالله اللقمانيعبيد دسمان فايع السبيعيابراهيم علي حمد آل قريشه
سلطان عبدالله جبار البقميخالد مرزوق عياد الرفاعي الجهنيخالد احمد صالح الزهراني

عبدالله محمد صالح العمريهاني طالل ابراهيم شيخعايض عبدالله محمد الجهمي
عبدالله سعد ناصر آل بوغبرانعبدالله فيصل عوض الحربيصومان محمد علي ال الحارث

طالل صالح سليمان الصبحىعبدالعليم صبحي جبر السلمينايف فهد محمد الطريمان
عمر راضي جود الله الرحيلياسامه محمد اسماعيل حاجييحيى علي علي حريصي

ريان محمد مهيوب الوادعىمحمد فيصل محمد الحبرديمحمد سعد عبدالله االسمري
محمد احمد سليم السريحيمحسن مقبول محسن الشريفشافي محمد هادي اليامي

محمد سالم سلمان العميريعمر محمد ربيع الغامديناصر جعيثن جهز البدراني
طالل نوار محسن العتيبيفايز فوزان عطالله الجعيدوليد ابراهيم صالح المقبل

نايف مهدي حيدر حسنمحمد عبدالله محمد المالكيفهد احمد محمد الغنام
تركي أحمد عبد الرحيم النمريعبدالله علي عمر العامريعبدالرحمن محمد سعيد الزهراني

يحيى حسن يحيى خواجيفواز عبدالله محمد زينولفهد سالم عمر باودود
أحمد محمد نعيم عليعبدالله سعود سعيد المطيريعبدالرحيم شليل عقيل المطيري

عبدالعزيز ساعد محمد المالكيوليد احمد محمد سعدايمن حسن حسين المحضار
حسن غالب حسن باخشوينرامي محمد أبو اليمن محمد خياطهادي سالم علي ال ذيبان
اسامه صالح سعيد زهرانيمنصور رابح محمد الميمونياحمد حميد محمد اليوبي

مفلح علي مفلح القحطانيخالد ثياب صالح العتيبيعبدالمجيد عبدالرحمن خليفه الرويس
حسن سراج حسن المالكيمسفر عيظه محمد الصيعريمشاري ناصر عبدالله الحميضي

عبدالله احمد عبدالله محروسسعيد علي محمد الشهريفواز عبدالله فواز ال موسى
يوسف فهد عبدالعالي السلميمحمد منصور حمد السبيعيابراهيم محمد ابوبكر الجيالني

جهران سعيد قايد صالحمظاهر وجيه عبدالله آل هانيأحمد أبراهيم أحمد اللعبون
سعود فهد عبدالعزيز العماريمحمد حمزه محمد السيدعلي محمد علي المشعل

فهد خالد رفاع العتيبيياسر وصل محمد المحياويتركي سعود سعد السلمي
منصور احمد ساعد المالكيأحمد عبدالعزيز محمد القحيزهاشم عطيه سالم المطرفي

وليد ملفي محمد العتيبيصالح احمد سعيد الزهرانيعبدالعزيز صالح محمد العمري
عادل حيدر حسين دكنانحسن غيثان علي الشهريسعود سعد عبدالرحمن الفرحان

حمد مبارك محسن القحطانيعلي حسن يحي ضائحيباني زيد باني السديري
هادي جابر حمير آل ذيبانموسى مصلح حاسن السالميمعيض حسن سعد القرني

سلطان صقر دخيل الله المطيريعايض علي عايض ال نصارعبدالله محمد عبدالله ال الحارث
عبدالله سعيد علي القحطانيمحمد عبدالله محمد الدلقانابراهيم عمر عبدالله العميره
سليمان سعد محمد بن عبيدعبداالله عبدالعزيز محمد فتنيعبدالله حسين زميع الزبداني
عاصم محمد محمد عقديسامي صالح محمد ال مسعدابراهيم أحمد صالح الزهراني

خالد دوسري مريع العسيريناصر عايض غفير القرنيعلي ناصر صالح لسلومي
رائد محمد علي الغامديمحمد عماد محمد عطارفهد تركي عائض حسون

حسن طالل حسن اناجريهعمر على احمد ابوالخيرسالم عبدالمحسن مناحي ال مسعود
محمد منصور صالح الياميعبدالمعين حسين عليان الحربيعبدالله مسلم سالم الشمري
علي ربيع محمد عاتيعادل خلف حمدان الحربيمحمد سعود عبدالله النجم

سلطان نجر هالل العتيبيرائد عبدالمعطي محي الدين السليمانيماجد ناصر معيض ال سليم
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سيف مبروك سعد ال حمسل الياميسويلم عايد نامي الشمريماجد عبدالله علي مقبول
أحمد عويد عوده المحياويرياض عتيق جارالله المولدحمزة معيض عايض القثامي

ابراهيم أحمد ابراهيم الشيخيعوضه مستور عوضه المالكيماجد علي حسان المعبدي
عبدالرحمن أحمد محمد الزهرانيعبدالعزيز تركي ناصر الهزانيعلي ناجع صالح ال زبيد

ناصر محسن ناصر لسلومعبدالله صالح ضيف الله العتيبيسعد محمد عبدالله القحطاني
فهد محمد عبدالرحمن الدوسريأيمن عبدالسالم عبدالقادر بخاريعلي محمد سلطان البسامي
حسن محمد علي جوهريمحمد أحمد ساعد الغامديفواز علي عائض المنجومي

ضحوي غنيم جحيش الظفيريتامر عبداالله محمود عزبعبدالله دخيل الله خلف العلياني
علي صالح مسفر المالكيماجد سعود صالح العيديمحمد علي علي عباس عبدالله

فيصل محمد حمد القحطانيعيسى مقبل عبيد المطيريمتعب جبر مذعف الشمراني
سطام مناور عامر المطيريصالح أحمد عطيه الزهرانيرياض صالح عبدالرحمن الخليفي
سعود عبدالله عبداللطيف صباغفهيد عبدالله سالم العرجانيفادي سعود عبدالعزيز السليماني

سالم محمد صالح آل زمانانعبدالله فرحان ظافر القحطانيعبدالله صالح ابراهيم القاسم
عبدالعزيز عبدالله سعيد الشهرانيعبدالله محمد ابراهيم العريانيعمار عادل ابراهيم حلواني

عبدالرحمن عبدالقادر عبدالرحمن بابقيصالح حسن عبدالله الزهرانيعادل عطية غرم المالكي
احمد موسى علي الزهرانيمهران سعيد قايد صالححسن فيصل حسن الشريف

محمد عبدالسالم محمد بكربندر فريج عتيق البلويجابر علي جابر منجحي
احمد عبدالله محمد آل الشريفيعبداللطيف عوض سعيد المطيريناصر فايز فضاء ال عوضه

يحي جابر جبران المالكيعبدالله هادي محمد القحطانيباسم طاهر علي الربيعي
عمر أحمد علي عسيريمحمد جابر مقبول الزنبحيمحمد براك سعيد الجهني

عادل طويلع مطلق المسعوديصالح خالد تناضب القثاميعبدالله عوض عبدالله الزهراني
ناصر محمد علي ال الحارثسفر عبدالله سفر الدوسريحسن علي حسن الناشري

حمد عايض حمد ال قنفذرائد عبدالهادي غويفل المطيريموسم صويلح موسم المطيري
عبدالله نجر بخيت العتيبيعالء علي عبدالله العدوانيعمر سمير حماده جابر

غالي مفرح صنيتان العتيبيحاتم سعيد عبدالله بافرطمحمد علي جابر القحطاني
ايمن سراج الدين احمد جاكرتاريان محمد احمد مكي عبيدمحمد صالح مصلح المعبدي

صالح محمد علي العمريمهند مصطفى محمد الفقيهعواض الحق عواض العتيبي
سعد ناصر سعد ال ماضيمهند محمد هاني عبدالقادر أنيسعبدالصمد ابراهيم عبيسي االمير

محمد علي مصلح ال فروانحسن محمد حسن القحطانيعادل سعود رويبح السلمي
حمدي محمد حمدي القرشيباسم منير عمر سبيهبندر حامد حضيض المطيري

عبدالله محمد زارع العمريمحمد علي سعيان ال ذيبانمحمد صالح فهد الخليفي
وسام عماد يوسف مظهرهادي فالح خليف الحربيعبدالله محمد ديدي العنزي
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الرسينبيل زهير محمد رهبينيغانم فهاد محمد القحطاني

عبدالله علي عبدالله الشهرانيفهد حامد سفر السحيمينادر عائض بعسوس الكثيري
فيصل محمد صالح الشمرانيابراهيم محمد حلوش الجعونيسطام نايف محمد آل عامر

سلطان محمد بجاد العصيميبندر جازي غازي الخضيريعلي مرزوق حسين ال صليع
ظافر علي حسن ال مديبغسامر ابراهيم مسلم االحيويمسفر حسن عبدالوهاب القحطاني

احمد عامر احمد عبداللهعبدالله معتوق داود ماقولهمجدي حامد رميثان اللهيبي
فرحان خلف رمضان العنزيصالح رشيد عبدالعزيز العمروصادق عبدالله علي العويشي

منذر زهير عبدالعزيز ابوالعالمشعل فنيس محمد ال سعييدعبدالرحمن محمد معدي ال معدي
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نايف انس صادق ابوعربعبداالله علي مهدي ال سليمانمحمد مدهش جريس المدهش
سامي يحي محمد هاديمساعد عبدالله سعد الحبسيعبدالعزيز فهد عبدالرحمن الهزاني

عبدالله حمد حسن ال سالمصالح عبدالله صالح الغامديسعيد سعد علي الزهراني
سليمان مقعد عبيد العتيبيفواز عايض سفر العصيميحاتم منصور ناصر البنيان

زياد عبدالله محمد المحلبديياسر محمد عبدالله الشهريمشهور نامي حمد الوذيناني
أحمد عادل محمد منصورماجد براهيم عبدالرحمن الدغيشمحميد حويمد حامد البالدي

سلمان مطر منيع الله العضيانيعبدالله سالم سعيد الزهرانيمسلم حسين محسن الجحدلي
صالح علي حمد اليامييحيى ابراهيم محمد آل زيدحسام سراج حسن بكر

علي عبدالله عبدالهادي الحمربدر عبدالله جارالله الشمريفهد راشد سميحان الحربي
حازم معتوق منيع الله المحمادىمحمد علي قداح العسليفالح علي عبدالرحمن القحطاني

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز بن ناهضمحمد عامر بنيه العتيبيمتعب عبدالله سعد الزيد
علي هاشم علي الهاشمسعيد ضافي سعيد آل وحيدخالد منصور علي عسيري

جبران علي محسن القحطانيفهد يحي حسن مباركيرواد أحمد محمد بخاري
أحمد صالح محمد بن رشودعبدالعزيز محمد علي االحمدحمد علي عبدالله العيسى

علي سعيد معيض القحطانيعبدالله محمد علي القرنيعبدالله ناصر حسين ال الحارث
ممدوح سالم حشيم السلميمحمد مصلح محمد العصالنيمحمد هادي علي ال قريع

عبدالله محمد مصلح ال عباسبدر حميد عبدالله القحطانياسماعيل داود قاسم ابراهيم
عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العبيريدجمال عمر حسن باخشوينعبدالرحيم مفرح محمد العمري

ناصر عبداللطيف محمد المناعمتعب عطالله محمد الفارسينواف بادي دميخان العتيبي
نبيل عبدالقادر عبدالحي رفهفايز علي عثمان الغامديبسام جمال عيسى خلوفة

متعب قالط سفر العوفيطارق عطيةالله سليمان السلميعلي عبدالله علي الفصيلي
مجري مطر جبر العتيبيعبداالله فريد حسين مرسيفارس عطاالله نحاي المطيري

مشعل منصور سليمان المبركعبدالله عبدالعزيز عبدالله الفراجسامي عمر سالم باجابر
عبدالحميد عبدالله محمد الحارثيسليمان عبدالفتاح سليمان الغفارىسعيد محمد محمد العامري

احمد عبدالرحمن حسين الرميمسعيد مسرع مسفر الوادعيعبداالله محمد عبدالرحمن السماعيل
باسل محمد حسين العولقيعبد الله مرثع محمد الدوسريسلطان علي عبدالله الشهري

احمد علي سعيد االسمريراجح مطر سعدي الزهرانيفهد مساعد علي الغامدي
يحيى حسين راجح الحارثحمد محمد حمد ال شريةهاشم عبدالله سليمان الهوساوي

عبدالله شاكر عبدالله القحطانيجابر عبد الله عوض الرشيديفالح عويد حزام السبيعي
عبدالعزيز محسن أحمد جميعهايمن عبدالوهاب محمد ابوملحهوائل محمد صغير مقبل

ابراهيم أحمد على أحمدحسين عبدالرحمن علي الشيخنواف سعيد محمد بوجير
أنس محمد ناصر الجعواننافع عاطي صاطي القثاميمحمد عبدالله فوزان الزهراني

أحمد يوسف حسين خزاعيسلطان رأفت عبدالله حلوانيتركي رجاءالله راجي الصاعدي
عبدالعزيز عابد حامد الصبحيمحمد جابر مسعود السعيديهاني جمعه مبارك الجهني

عبد الله محمد ناصر العليانيمحمد شعالن بالج العتيبيعمار محمد عاصم عبد الهادي الحايك
فهد ابراهيم سعد القحطانيسلطان عبدالله ظافر الشهريسعود حميد شليان الحربي

عبدالله محمد علي ال عديناناحمد نعمة الله محمد التركستانينادر نبيل عطية السيد
فهد محارب فهاد الحربيعماد سعيد حسن الزهرانيصالح قدري صالح ال مشرف
غازي عيد محمد البقميعوض محمد عوض الشهريمحمد عبدالله أحمد عسيري

ثابت مطلع عزيم السلميسعد عبدالرحمن علي الشهرانيحسن علي محمد حوذان عسيري
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عبدالرحمن حسن ظافر العمريأحمد عبدالله علي السهيميعارف كامل عارف المعبدي
سعود عبدالله كليب الحربيماجد محمد سالم ال بسامسالم علي سالم القرني

سطام فؤاد أحمد ينبعاويبدر عجاب صنيتان الدغيلبينايف طالب عبدالعزيز الجبرتي
خالد محمد سالم الفوازعبدالله محمد علي الشيخخالد مذكر سعد الرويس

حسام عبدالله حمد الوايليحسن مبارك سعد الدوسريطالل ناصر حسين القحطاني
علي محمد علي شراحيليصغير مبروك صغير ال رزقعارف عائض سويعد الحربي
عبدالرحمن حمد عبدالرحمن الخميسرجاالله عابد طالع المعبديعايض محمد عايض القرني

ياسر أحمد محمد أبوزهيروليد صالح محمد التميميعبدالله احمد محمد الزهراني
ابراهيم علي محمد ياميعاصم عبدالعزيز علي العرفعيد علي عيد الميلبي

رائد مشل مقبل الشمريعبدالله عبدالمحسن عبدالله العوادجويبر وارد جويبر العتيبي
محمد عواض هالل المطيريوليد عبدالمعطي علي الرداديهتان محمود جميل خان

بدر حسن ناصر الياميبجاش حمود محمد الهاجرىفهد فريح عبدالله الشمري
منيف مقبول محمد البقميمرعي احمد مرعي االسمريبندر عبدالعزيز محمد السالم

سعد سعيد شاهر االحمريفهد هالل ابراهيم الجهنيمحمد احمد محمد فقيهي
عبدالله حسن محمد الشهرانيمحمود هاني محمود بكرعماد عبدالله عبدالغني اشي

نبراس عبد العزيز سالم باخريبةماجد عبدالمحسن صالح الغامديسعد محمد عبدالرحمن الفوزان
سعد مناحي نويحي الشيبانيمحمد مريع علي عسيريعبدالرحمن فرحه سعد الغامدي

فؤاد ياسين احمد الصباحأحمد ابراهيم أحمد حادينايف عبدالله ضبعان السلمي
خالد سعيد سعد الحارثيناصر عبود احمد بامنصورابراهيم محمد حمزة يونس

عوض حسن مانع الشهريماجد محمد زاهد على سردارامين احمد عبدالرحمن الشيخي
عبدالقادر عطيه علي الزهرانيعبدالله ابوبكر محمد زكريالحسين احمد علي الشهري

مؤيد عادل سلمان المروانيأحمد صديق حسين لبانكمال عبد الرحمن أمين آخون
فرج عبدالله ناصر القحطانيماجد عبدالله عمر منديلياحمد المي كامل الظفيري

عاصم سعيد عون الغامديعبدالمجيد صالح حمد المزيدفارس ناصر هادي ال صالح
علي حسين علي القحطانيرجاء زايد حامد العتيبيعبيد سند محمد الدوسري

ماجد طالل علي الشمرانيمحمد علي شايع القوزيحاتم وهيب حسن بصيل
توفيق أحمد عبده دالكعبدالله ديسان شافي العنزيبدر عبدالرحمن محمد بن دخيل

أحمد أمين عبدالرحمن الجفريأنور علي محمد مباركينايف سعيد محمد ال عريج
نعيم عبد الرحمن عبد الرحيم الشيخعبداللطيف محمد فطيم الحربيمحمد عبدالله ناصرآل صبحان

راكان سمير محمود رحيمييحيى محمد علي ال معتقأحمد عمر سالم باصريح
سعد عبدالله سعد الغامديمحسن علي محسن مجرشينائف محمد عبدالله الشهري

معتز جمال علي سنبلأنمار عبدالرحيم صدقة االنصاريعبدالمحسن حسين محسن الشريف
عبداالله عبدالله عبدالعزيز الطويلعبدالهادي مسعود فهيد الحجوريمحمد فهد سعود العيد

احمد محمد علي الغامديثامر عبدالله فيحان العتيبيهاني سليمان احمد المعيوف
محمد عارف سعيد آل مصافحابراهيم محمد ابراهيم العوادأنس بدر عبدالله باهويني

مشاري مقبل مفلح العنزيصالح محمد طاهر يونسمحمد سمير محمدجميل محمود
عبد العزيز محمد حامد الصاعديرائد عادل يحي االهدلحمد راشد حمد العيد

عبدالله أمين عبدالرحمن الجفريعبدالرحمن عبدالله رشيد الحربيمحمود ضيف الله عزيز السلمي
محمد علي محمد الفقيهفايز عتيق مجحش الحرازيامين سالم احمد الصبحي

عبدالمحسن محمد طلق العتيبيحسام ناصر محمدسعيد الظاهريابراهيم حافظ برهان بخاري
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محمد مهدي سعيد بارحمةهادي سالم محمد آل ذيبانعبدالله محمد علي الغامدي
سعيد صادق سعيد محروسفيصل عبدالله عيسى الرضيانحسن عبدالله احمد فقيه

محسن محمد صالح الخاطرفهيد عبدالله عبيد الزعبيمانع منيف عبدالله االكلبي
رشاد محمد صغير سعدعبدالرحمن حامد محمد المطيريسعيد جبران سعيد القحطاني

احمد عمر سالم الرضياسالم اسامه السيد عبداللطيفدرويش هاشم عبيد المحديني
سلطان عيد عبدالله الشمريمحمد علي مضيخر الزهرانيياسر علي ناصر الخليوي

متعب نايف عبدالله القحطانيناصر عبدالله سالم الوادعيمحمد سعد فرحان ال سلمان
عبدالرحمن صالح عبدالمطلب أبوطالبمحمد حصيبان سحم العتيبيعيسى زيلعي عيسى عثمان
مرزوق احمد سعيد الزهرانيفهد سليمان عوض الفقيهعبدالله سالم علي الصيعري

ابراهيم عبدالوهاب عبدالقادر العمودياحمد نبيل شحات خطيبنواف عطاءالله جحيش اللقماني الحربي
سليمان عبدالله سليمان الطرباقبدر خالد سعيد البكريسعد عبدالله على السبيعى
مشعل فالح حمدان الغامديحسام أمين جميل منصوريحسين جبران أحمد العتمه

ناصر صالح محمد العمريسامي عبدالله سعيد المالكيطراد مرزوق طاهر الزايدي
هتان حسن محمد بخاريفاضل سعيد عواض المالكيبدر محمد عبدالعزيز أبونيان

ملفى سعد ضرمان السبيعىعبدالعزيز سعود عبدالعزيز البدراحمد محمد عايد الحربي
وائل احمد سالم العالسيسعيد صالح محمد الحارثيمتعب محمد جابر الفهادي

سعيد عبدالله محمد طلقيعبدالعزيز عبدالله محمد القاسمحمد مسفر حمد اللواء المري
احمد محمدالياس محمدابراهيم محمداسماعيلسلطان عبدالله ابراهيم السليمانمعاذ عبدالرحمن علي الدعيج

جار الله محمد جار الله الدوسريسعد صالح ظافر القحطانيعمر عزيز عمر السلمي
صالح احمد صالح الميمانابراهيم عبد الرحمن علي جمعهسعود سالم حسين ال لبيد

نواف أحمد محمد المدنيزياد جبريل حمد عاتيعبدالرحمن سعد عبدالله الغامدي
عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الشنبهفيصل مذكر ذاكر الرويسوليد تركي سلطان الجودي
محمد أحمد يحي فالحبدر مسعود حميد الحربياحمد محمد ناصر الحوطي

عبدالله طالل محفوظ باسهلنايف حمد صالح الزويهريمحمد عبداللطيف عبدالعزيز العبداللطيف
وجدي سلطان وجدي عليصالح سعيد فيصل ال سيفبدر ناصر عبدالله اللبلي

سعد عوض عبدالله القرنيمحمد سالم محمد الصيعريمهدي صالح مهدي بالشرم
عبدالرحمن نصرالله الطيار الجعفريمحمود محمد مشعان السلميخالد فهد محمد المرحوم
عائد صعفق صويط العنزيحسن مروعي احمد عطيفيصنداح وليد ندا الزيادي

عادل مهنا صالح االحمديرويف نحو مساهر العنزيفيصل سعد نمشان القرني
ابراهيم علي ابراهيم القرنيعلي سمير سند العلويزياد حمادي حميد البشري

طارق سليمان ناصر الحميدعاصم عبدالله سعيد الزهرانيابراهيم ناصر ابراهيم الهويشل
سامي بوبكر عبدالله باصقر العموديباسم عبيدالله على الصبحيعبدالله علي سعيد الغامدي

عبد الله سليم محمد العمريبندر محسن عطالله المطيريبندر عيد مبارك الصبحي
عادل علي صالح القبالنابراهيم محمد عوض الذيابي الرشيديمحمد عبدالله سعيد ظافر االحمري

محمود محسن محمد خليفةنادر عبدالحميد عبد العزيز خانشبنان غصن عبدالله السبيعي
محمد عيظه سعد البديديبدر صالح علي القفاريايمن محمد سالم التويم

عبدالعزيز سويلم رشيد العتيبيعبدالله علي احمد المكرميعبدااللة سعود محمد العمري
سلطان محمد عطيه الطياريمحمد علي سعد القرنيحامد علي مسفر العلياني

عبدالجليل امين ناجي سلطانسلطان حسن صالح الصوابعوض جبري عوض الله المعبدي
نايف مروان احمد كنداسهحاتم جعفر محمد المعيرفيابراهيم حمد براهيم القسومي
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احمد عبدالوهاب سعيد المالكيمفرح شعبان محمد الشهابيعبدالملك فريحان حمود المثيب
عبدالله حسين محمد الحويطيعلي محمد سعيد درععبدالله عبدالمحسن مطلق الحميدي

شاكر محمد حمد الضحوكنايف فيحان سعود العتيبيطالب علي محمد بن طالب
بدر عبدالله بجاد الحربيماجد يوسف سعيد الزهرانيشاجع مانع علي ال سليم
طلعت طارق محمد غزاويعالء عمر عبدالجليل اولياء السيدنظمي محمد أحمد شافعي

ابراهيم عبد المكرم عبد المعين السلميمحمد مقيم حمود السبيعيسهيل محمد عبدالرحيم الخوتاني
زياد محمد صالح المحسنحازم غرم الله سعد الغامديعلي صالح علي آل ذيبان
ضيف الله نايف حجرف العتيبيعلي مساعد احمد الزهرانيجابر شعبان محمد معيض

ماجد خالد سليمان الوشميفواز فوزان عطاالله الجعيدفيصل ضيف الله حنس الدهاسي
صالح عبدالله صالح بازيدانفراس عادل حسن حكيمتركي سليم مسيلم المحياوي

هاني مهنا أحمد الخزاعينائف محمد غانم ال سالمعبدالله مصلح غميص القارحي
محمد عبدالرحمن فهد المطيريعوض أحمد علي القحطانيناصر عبدالله سعد العليمي
هاشم خالد جعفر الصايغخضران سعيد عبدالله الزهرانىريان صالح عبدالمعين فته

عطاالله خالد خلف العجميمحمد يحيى محمد ال جحيفعبدالله محمد حسن الشهري
سعيد مهدي سعيد المدنعبدالعزيز صالح علي الدخيلعبدالله محمد فايز الشهري
عبدالهادي ظافر سعيد الرافعيفهد فالح فهد العجميمنصور نواف معال العتيبي

رائد محمد مبارك الرشودعوض الله عايض احمد السلمىسعود محمد ابراهيم الشبيبي
منصور عبدالعزيز محمد الخميسمحمد سعيد علي الزهرانيعابد عطية مرزوق السلمي

مشارى محمد سعيد السالمىعاصم عمر احمد باداودتركي سعيد علي ال سليم
نايف زيدان قطيم العتيبيعقيل محمد عقيل الجميلخالد عطية علي العيسان

وليد غالب راشد العمريعبدالعزيز مرزوق سعدي السلميصالح عبدالله معيض الزهراني
احمد عبدالكريم محمد الثقفيناصر علي ناصر الدخيلفهد محمد ابراهيم الغثيمي

معن محمد زين العابدين السقافوائل ناجي جابر عبدالتوابعالء مهنا صالح البشيري االحمدي
نايف خلف محمد المصيريحمود علي نافع الشهريفهد محمد عبود باقيس

ماجد سعيد حسن القرنيأنور أحمد معيض الغامديسطام أبراهيم صالح المالكي
عبدالله هادي يحيى ال زبرخالد سالم حسن القحطانيسعيد محمد مبارك الدوسري

علوش سعيد عبدالرحمن البيشيبندر علي محمد جربفهد سعد مسعد الحربي
فيصل عجاج سائر العنزيمحمد محمود حسان فوزي الصفديعبدالله صالح عبدالله القفيدي

عبدالرحمن سعيد علي الغامديهادي غنام علي العجميعبدالمجيد سعيد مطرف المالكي
حازم عدنان علي قستيسعد سعيد سعد القحطانيعبدالرحمن عايد حميد العنزي

توحيد محمد نواوي فلمبانجابر حسين جبران شراحيليفادي رافت محمود عبدالعال
عمر سعيد سعد الغامديمحمد عبدالله عبدالرحمن المحيسنياحمد عبدالعزيز محمد بن جديد

سالم عفتان سالم الدوسريمحسن قشعان محسن السبيعيياسر عبداللطيف قائد أحمد
احمد عبدالوهاب احمد رمضانىعادل محمد أحمد عقيلييوسف محمد سعيد الغامدي
عبدالله شامي ابراهيم الخالديياسر ظاهر مطيران الجهنيمحمد حمد بريكان المطيري

سلطان محمد سطان حجرفعيسى نماس عبدالرحمن السبيعيعمرو عبداللطيف حسين الهاشمي
عبداالله محمد عبدالرحمن مصطفي الشنقيطيعطا الله صقر خالدمحمد جزاء مطلق الدوسري

عبدالرحمن سيدي احمد ولدديداهطالل سعيد عويض العتيبيأحمد محمد المعتز بالله  الشمعة
عالء زايد علي المطيريعبدالعزيز منصور عبدالوهاب المنصوريخالد عبدالله احمد الصيعري

هادي حمد هادي الجعيديفايز سالم علي الغامديطاهر محمد جان نعمة الله اندجاني
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نايف حمدان محمد الفارسيوليد يوسف ابراهيم الصميتاحمد عبدالحميد ناصر البركاتي
عبدالله سويد سحل العنزيسعيد أحمد محمد المعشيعبدالرحمن حامد حميد البنقه

محمد خالد عبدالرحمن بن عقيلمحمد عبدالله سعيد االسمريطالل علي ابراهيم فوده
عبدالله عبيد صالح الحربيمحمد ابراهيم يحيى باشاجبر أبراهيم صقر السياري

عادل مصلح دخيل المالكيعيسى سعيد ناير السلميطه فوزي عبدالهادي زمزمي
فهد ثابت علي الريميأحمد عبدالله أحمد الخضيريعبدالله خلف الله معيوف المالكي

سلمان احمد حامد الصياديحسام عبدالله عمر طيبصالح خالد صالح باز
فيصل شايع عبدالرحمن الشهرانيالبراء محمد عبد الفتاح الشيميسعود محمد سعد العمري
عبدالرحمن ابراهيم حمزه الخيبريعبدالله احمد علي القحطانيياسر علي محمد العامري

نواف حمد دغريري حدادعاكف معتوق عتيق الله الجديبيفيصل عبدالله حمد الفيصل
سلطان تريحيب سليمان الحربيسلطان جابر ناجي المريسالم محمد احمد باحسن

عبدالرحيم حمود غرمان الشهريعبدالله محمد صالح الشهريعطية صالح صالح الزهراني
فاضل عبيد عبد الله الثبيتيمحمد هادي مسفر آل رزقمشاري عبدالله بريت الشمري
عبدالله محمد يحي اليوسففهد محمد ربيعان الربيعانمحمود بركة عبدالنافع الزنبقي

نواف فهد بادي الشيبانيأحمد معال دغيليب المورعيعبدالهادي محمد عبدالهادي آل سليم
علي خضران عطيه المالكيمهند سعد محمد ال جلبانهتان محمد عوض االحمدي

مفرج مسلم مفرج السبيعياياد علي عبدالله الشريفمحمد فواز يوسف جان
محمد صالح عبدالله الغيثاراحمد درمان معيض آل سليمفواز عبدالله عويض العتيبي
عبدالله شالش شالش العجميعبدالعزيز عميره عماير المرعشيحسن سليمان حسن الجهني

خالد فهد محمد العسافاحمد عطاالله جبير الحجوريأمير موسى اسعد سحاري
مازن محمد ابوالخير الخياطيحي عبدالله حسين سهيلعبدالرحمن مهدي محمد القحطاني

سلطان عبدالعزيز عبدالرحمن بن معمرمحمد سمير محمد نور سليمانيمنصور نايف محمد الشمري
سالم بدر مرفوع الشمريرمزي سعيد احمد الغامديبسام طالل محمد عبدالمحسن

خليل ابراهيم سالم الحربيراشد محمد سليمان الشبرمياحمد جابر عليان الشمراني
محمد صالح محمد رفادة البلويتركي جابر محمد مدخليفايز دعلوج سحمي القحطاني

عبدالله محمد عبدالغفور صالحسلمان صالح محمد الخزيمهايس جبر مفرح العباس
حسام محمد رضا عصمتمتعب أحمد حسن الزبيديراضي عوض راضي المطيري
منصور علي عثمان الغامديناصر خالد ناصر الحميديعبدالله محمد صالح الحازمي

محمد عبدالعزيز سعد القنيعيفيصل علي سعيد الشهرانيمحمد غالب صالح العتيبي
محمد محسن محمد خليفةاحمد حمود عبدالله العبيالنطه محمود عباس قاري
عبدالقادر محمد عبدالقادر فلمبانغسان عبدلله اسحاق ديوانمحمد مهدي أحمد سعد

عبده عبدالله عبده جعبورعادل عثمان محمد الشنقيطيصالح محمد سعيد الغامدي
محمد عبد الغني محمد حبالمشبب محمد سعيد حطابأحمد ابراهيم عبدالله الربيش

هشام سلطان عبدالله السعدونعبدالرحمن رزيق بالهيد السلميأحمد غازي عبد الكريم الزعبي
اسامه ابراهيم حمود شويعصالح محمد صالح الزبيديهيثم ابراهيم منيع الحبالني
ريان محمد يوسف شربتليعبدالمجيد محمد عبدالله الحمادشاكر أحمد هيازع الشهري
بندر سعد محمد الداودمحمد على محمد السبيعىسلطان ناصر علي القزالن
ابراهيم سليمان محمد الخرجيحسن محمد سعيد ال حامدراشد علي راشد االحمري
علي مفرح علي القحطانيسرحان عبدالله سرحان البقميفهد سالم مبارك الطوياوي

فارس طالل جميل يغمورمحمد عيسى محمد الزهرانيعواد ضحوي عواد الحربي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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اإلدارة العامة

العلوم اإلدارية

رامي جابر عايض أسمريفيصل خالد صالح السابلفراس محمد عبدالله فارسي
خلف االسود غازي الشمريتركي طلعت صالح التركيسالم عوض محي ال جميح

بندر عزوز عقله كسابمسفر احمد منصور الوادعيمحمد ابراهيم مسلم السميري
ايمن عبدالقادر محمد مغربيحسن احمد علي مدينيعبدالمجيد محمد أسلم عبدالخالق
حمود ابراهيم سليمان النانيهعبدالله فرحان سليمان الخالدي

احمد رجاء شقير العتيبيحماد مجري فرج القحطانيثامر حسن علي قواص
يزيد وليد عوض الشهريأحمد علي أحمد عسيريأحمد غنام غنام الغنام

محمد حسن احمد الزهرانيسليمان محمد احمد الربعيعويض عتيق الله عويض المطيري
زايد أحمد زايد آل زايدنصيب مبطي نصيب البحيريخالد أبكر محمد عقيلي

ياسر عبدالقادر داوود داوودمحمد عبدالرحمن احمد الصعبعبدالمجيد عبدالله علي االحمري
عبدالله عمر سليمان القثميهاني فهد محمود حلوانيعبدالله سالم يوسف المحمدي
وائل محمد مثني ابوطالبعبدالغني سعيد داخل السلميخالد نورس مصطفى الشنواني

عبدالمجيد صالح محمد عبداللهمنصور جابر عبد المانع الفهاديفارس حسن صالح القحطاني
علي احمد عبدالله الزهرانيعبدالعزيز موسى عبدالله الزهرانينبيل علي عبيدالله الصبحي

سالم عبدالله سالم الغريبأحمد محمد محمد زيلعبشار فهد مشني الثقفي
عالء عالي معوض الجدعانيعباس علي خليفه السبعبندر سعود عوض المالكي

عبدالرحمن محمد ظافر الدوسريهاني عبدالغفار الصادق القايديماهر عبدالحميد راضي المرواني
ناصر مناور نوران الرشيديعلي حسن عبدالغني البشري الحربيمازن فيصل عبدالرزاق نعمت خان

عبدالرحمن حامد مطهر العاموديخالد سعيد حنس العتيبيصالح عبدالله سعيد بن اسحاق
سلطان علي محمد القحطانيجاسر نائف مفلح السبيعيعثمان عبدالرحمن عثمان العبره

بندر خالد صديق الجيزانيعمر سالم محمد الصاعدي  الحربيسلطان محمد محمد اشي
ابراهيم حسن سهل مدخليخالد محمد ظافر الشهريأحمد فؤاد أحمد اليماني

سليمان دخيل سليمان الدخيلعلي هادي علي آل فهدعبدالرحمن عبدالله بنيه الحازمي
محمد مانع محمد ال منجمهاني سالم محمد باسهلعبدالله سعد عبدالله السبيعي

فهد راشد حسن ال فهيدمحمد صالح حمزه الجهنيمسعود عبدالعزيز نجم الدين المكي
خالد عبدالعزيز عبدالرحمن جنبيمحمد مسفر سالم الصقورمحمد معيض حمدان الحارثي

حمد راكان مفرح ال جعفرعبود يحيى حسين ال نصيباحمد عبدالعزيز معتوق الشريف
ابراهيم فهد ابراهيم الهذيلصالح محمد صالح الياميعبدالله عبدالكريم محمد الجودي

سلمان دخيل الله أحمد المالكيمحمد سعيد ناصر االسمريعلي عادل عبدالله شلبي
مفرح عبدالله مفرح القحطانيمحمد علوان محمد عسيريالياس عبد المجيد عبد الحميد تركستاني

فايز محمد عبدالحميد الصعيديعبدالله محمد عبدالمطلوب الجهنيعبدالله أحمد عبدالله العمودي
راشد زايد خرصان ال زمانانعبدالرحمن احمد سعيد بن عفيفسعيد حسن مسفر القحطاني
يوسف خالد حسن الدين منديليعلي يحيى عبدالله ال الحارثهيثم علوي محمدنور كتبي
خالد سعيد مبارك الغامدياحسن سلطان احسن منيفطاهر عبدالله علي عبدالله

اسم الخريج
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العلوم اإلدارية

سعود سالم عثمان الغامديصالح عمر صالح الميمونيفهد عبداللطيف عبدالرزاق العبدالكريم
فايز حمد مبارك الياميضيف الله حسن علي الشهريمحمد حسن علي المرتضى

عاطي عطية شمان السلميابراهيم عبدالرحمن محمد الفضلعبدالرحمن مشبب علي الشهري
محمد بادي صالح البربوشيعبدالرحمن محمد مساعد ال عدينانفارس عبدالله محمد القحطاني

تركي احمد سعيد بن عفيفعلي عون علي القرنيمصطفى عبدالله مصطفى الصافي
محمد عبدالوهاب علي السنوسيمروان عبدالرحمن عمر عبدالدائممحمد مانع جابر ال نصيب

فيصل مفرح مسعود المالكيعايض عوض مبروك الحارثيعائض محمد احمد العرياني
سلطان عباد عابد الحمرانيخالد سالم عبدالله بامحرزمحمد سلطان احسن منيف

محمد دخيل الله سالم الهدبانيرائد صالح صالح عجالنخالد عطيةالله محمدعلي الزبالي
سعيد دغلوب عمير الجدعانيهاني على يحى الحازميراكان محمد عبدالرحمن الصقعبي

امجد خالد عبدالرحمن العموديحسن أحمد ضيف الله الشهريعبدالحميد علي محمد الزنبقي
عبدالخالق علي محمد المزجاجيبخيت سعيد محمد الزهرانيمحمد سعد محمد الرحيمي
عبدالرحيم محمد عبدالله كنوانمار ضياءالدين محمد كرديمحمد عصام اسعد عيسى
عبدالملك سالم احمد المالكيفهد محمد احمد باشيبهسعيد حامد سعيد المالكي

هاني غازي دهير الجعيدمحمد احمد عبد الله ال عواضأحمد خليل ابراهيم السليماني
علي محمد زاهر الربعيصالح احمد سعد االحمريايمن عباس مسلم التركستاني

حميد حمدان محمد الصبحياصيل فهد عبدالله باحكيممحمد سالم محمد المري
مهند عبدالوهاب محمد االنصاريفتح الدين حمود محمد حمودأسامه سليم نافع الحربي

عمار يوسف عبدالحميد جاهامحمد دخيل الله حج الله المطيريفهد كامل نعمت الله اندجاني
باسم سعيد عبدالوهاب أحمدفضاء ابراهيم محمد لنقاحامد خليل احمد ابوجامع

هتان عبدالعزيز محمد شاهمحمد عادل عبدالله سمسممحمد احمد محمد الجحدلي
محمد موسي أحمد المالكيمنصور عبدالله سلمان المجحمممدوح علي سعد الكناني
بندر خضير عبدالرحمن الشهريفهد خضر سعيد الليليعلي محمد علي عسيري
عطيه احمد عبدالله الزهرانيسعييد حسين حمد الياميحمد جبيل نويعم السلمي

بندر عوض معيض الزهرانيسعود ظافر صالح الوعلهفهد رزيق مرزوق العويضي
اسماعيل ابراهيم خليل محمدمحمد جمعان يحي الزهرانيماجد عبدالله عبدالرحمن الصبحي الحربي

محمد عبد الوهاب حسن أشمونيردود رده محمد المالكيأمين رضا قربان مراد
راشد حمزة احمد العمريماجد سالم سليم الرفاعيسلطان عبدالعزيز محمد الغنيم

محمد حمد حمدان الدوسريعواض سعد معتاد السلميعمرو طه زيني رمبو
عبدالله مشبب عبدالله آل عوضهأنس عبد العزيز مصطفى سفوراحمد عبدالله احمد الشريف

تركي فيصل حسين المحضارمحمد يوسف محمد يوسفسالم علي سالم الزهراني
احمد عبد الرحمن عبدالله الغامديعبدالله محمد أحمد ال رمانعلي محمد محسن عقيلي
كايد هالل عويلي الحربيعلي مبارك أحمد الزهرانيبندر شليل عقيل المطيري

وجدي محمد معتوق شابوعبدالرحمن راقي وارد العتيبيطارق علي عبدالرحمن الزهراني
عبدالله خالد عوض باعامرموسى يحيى حسن حامظيعالء تيسير علي أيوب

حسن عطية الله محمد علي الزباليصالح بخيت صالح الحرازيعبداالله سالم عبدالله منيف
عمرو حسن عبدالرحمن الخطيبأحمد عبدالرحمن عبدالله الغامديمعاذ ماجد علي عليمي

عبدالله كامل جبريل فياضفارس متعب عايش البقمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية
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احمد محمد يحيى عسيريمتعب فيحان مناحي الروقيمحمد مسعد زيدان المطيري
يحيى عيسى يحيى الرزينيسعود ناصر عبدالهادي العمريعوض ظافر محمد القحطاني

عبدالله حسين محمد ال ضاعنموسى عبيدالله عبدالرحمن العلونيابراهيم محمد سعد ال معوض
حسن محمد حسن عسيريعبداالله خاتم عميش المطيريناصر سالم حسن ال رواس

سعود محمد كميخ النداححسن علي منسي الغامديسلطان حسين صالح المالكي
حسن محمد احمد الشهريسليمان مرشد مصلح الحربيذياب علي مناحي العتيبي
محسن أحمد مهدي آل خنجفصليح محيا منيع العمريسعد محمد سعيد ال طالع

حسام الدين عبدالله محمد احمدسمير رشيد صالح أبوربعه السهليمهدي هادي علي آل شريه
عبدالله ناصر عبدالله السبيعيسعد منصور سعد بن حميدمنصور صالح يحيى عوضه
منصور علي عبدالله الحارثيأحمد علي أحمد القرنيفهد غرم الله عقيل الغامدي

فهيد مسفر ضيف الله المطيريتركي محمد محمد دغريريخالد محمد عبود الروقي
علي حسن حمد ال همامعلي سرحان وصل العتيبيعبدالله علي حسن الفيفي
محمد خضر ناشي الفهميعادل مصطفى ضيف الله الغامديجميل محمد كريدم السهلي

نايف عبدالرحمن صالح القايديثامر فالح صالح الحربيعبدالله محمد سعيد السرحاني
سعيد علي هادي بن معيضعبدالله فالح مرزوق العلويياسر احمد عبدالحميد الرفاعي

طارق عبدالله عبدالكريم الكريمأسماعيل حسين عبدالله ال جاللهخالد علي احمد الزهراني
موسى يحي علي ابو غبرهنجم مسحل بن جابر السلميجميح محمد رميح القحطاني

عبدالكريم سعد محمد العمريعبدالرحمن دخيل عايض السلميأحمد عبدالله عبدالهادي الغامدي
خالد رشيد رباح الرحيليمحمد أحمد محمد ال عقيلضيف الله مبروك عواض العتيبي

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العمريعبدالرحمن عبدالله موسى النفيعيعناد مرسي صغير السلمي
أحمد عبدالله حميد الزهرانيمنصور ناصر دابان الجوديتركي عبدالكريم حويشان العنزي

عقالء دخيل الله عقالء الشمريقبالن علي محمد القحطانيعبدالله مكني راضي السبيعي
عبدالرحمن خضر علي الزهرانيسعود عبدالعزيز احمد فالتههشام محمد بدري مالكي
عبدالعزيز علي يحيى آل هاديعبدالرحمن عبدالله علي الزهرانيمحمد علي مانع آل رزق

ناصر احمد سالمين بن محفوظسعد عبدالله محمد آل حمدانسعود عجير محمد المعاوي
مطير عبدالله مطير الزهرانيمنصور احمد عمر الناشريفيصل فهد محسن المغير
مسفر محمد مسفر ال رزقمحمد عبيد ناصر الطويرقىمحمد حمد ظافر الماس

علي ناصر صالح ال شريةسعد متلع ماضي القحطانيمحمد مطلق عيد الحربي
فيصل سعود صالح الزهرانيابراهيم ناصر جارالله الدغيشممحمد الشريف فيصل سلطان البركاتي

عصام محمد عبدالله كابليمهنا علي محمد السهليأحمد ناصر منصور الحسيني
سعيد بخيت عوض الزهرانيابراهيم محمد احمد الزهرانيعبدالعزيز حسن محمد حمدي

وليد عامر سلطان الشيخمهدي محمد مهدي ال حشيشابراهيم حمد مبارك اليامي
حسن محمد يحيى آل سعيدهاني سالم سلمان المجيرشيحسن محسن علي الزويد
عبدالله علي محمد قريشةاحمد عبدالرحمن سعيد الزهرانيسعد محمد سعيد اليزيدي

سعد سعيد حامد الهالليسامي سالم هالل الجابريسعد محمد مسعود القرشي
صالح هادي علي ال عباسفواز محمد محمد حقويعبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الشنيفي

عبدالمحسن نائف محمد العتيبيعبدالرحيم صالح نعمان انديجانيمتعب راجي رجيان القثامي
فهد وصل الله بطي المطيريأحمد سعيد أحمد العمريمحمد عفتان عبدالرحمن القحطاني

عبدالسالم غرمان محمد الشهريخالد سعد فاهد النوفلمنصور  مرعي بن علي آل عايض القحطاني
يوسف عبده عبدالله االسمريحمد صالح هادي الياميعبدالله محمد علي والبي
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االجتماع والخدمة االجتماعية

عبدالعزيز سعد علي العمريهويدي حمود فالح الراشدتركي مسعود علي االسمري
ماجد عثمان جابر حكميصالح مهدي صالح ال بليهفواز محمد دغيم الزغيبي

موسى ابراهيم حسن الحرتوميمنصور محمد أحمد الدعمهسعدي سليمان نفاع السلمي
علي سالم محمد ال سالمفيصل صالح بسيس الغامديخالد محمد فالح الحربي

سلطان حامد محمد اليوبيعلي هادي حمد الحبابيموسى ياسين احمد الحربي
محمد صالح فضي المباركحمد صالح محمد ال مطاردعائض احمد عايض المجادعه
هاني معيض عبدالله الزهرانيداوود محمد مطارد الياميهيثم مغامس محمد المغامس

محمد تركي محمد المكرميسالم عبدالله سالم ال عباسمحسن أحمد أحمد القرني
عبدالرحمن علي عايد البلويعبدالله علي محمد عسيريمحمد غرم الله عقيل الغامدي
مسفر معيض عبدالله القحطانيمحمد مسفر ابراهيم الشمرانيمحمد مناور رشاد السحيمي

علي مفلح علي الشهرانيسعد صالل سعد العتيبيسعد سعيد ثابت االحمري
عبدالله علي محمد الخيريعلي صالح مصبح الغامدياحمد محمد احمد البارقي

عبدالله شائع عوض القحطانيعويد دالل عويد الرشيديمريع سعيد علي القحطاني
حمد علي دشن القحطانيعبدالله مسعود محمد الشهرانياحمد علي محمد ال غبار

فهد محمد عبدالله الشهرانيسالم علي عبدالله ال مناعمحياء علي محياء اليوسي
عبدالله على محمد الشهريعبيد مرعي سعد االحمريعبدالله سنان علي االسمري

ياسر محمد نومان الدهامسعود عيضه رده الجميعيحسن ابوبكر خليل الزيلعي
صالح خلف عتيق الله الجابري الحربيعبدالله نامس محمد العيسيوليد محمد عبدالله الشهراني

محمد عائض غصاب االكلبيعواض دخيل عايض السلميمعال علي احمد الحربي
اسماعيل مهدي صالح الربيعياحمد عقيل ماهل النجاريمحمد عبدالله معيش الوعيلي

راضي عايض عوض السلميجابر جبير رده العيسيعبدالله مبارك عيد الجهني
ثامر محمد فعاسا القحطانيمحمد عبد الله علي ال حسنناصر مسفر سعيد الغامدي

سالم فارع تعيب السلميصالح عبدالله علي زيلعيسعيد حسن موسى الزهراني
محمد شعيل عوض السلميقاسم هالل بجاد العتيبيابراهيم ناصر عايض القحطاني

وليد عامر حسن عبثانمحمد ظافر حتات القحطانيمتعب معيض رداد المالكي
عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الطيارعبدالله دلي سعود الشمريسعد عايض محمد الخذامي
منصور مرزوق محمد الدعجانيفواز سعود دخيل الله الخزاعيحسن علي محمد الزهراني
علي عوض عاطي الفارسيراكان سامي جبارة االحمديمحمد مفرح يحي القاضي

هادي عبدالله رويس ال منصورخالد عبيد عبدالرحمن الحربيفراج عبدالله مكدي السبيعي
ثنيان زيد ذعار آل ثنيان السعديخالد بطي رجاءالله المطيريمبارك بطي عبدالله القحطاني

عبدالرحمن معيض علي القحطانيمحمد ابراهيم محمد الثنيانسعد راشد خلف الحربي
سلمان حسن يحى الريثيفهد حسن حسين الشريفاحمد محمد حسين جعفري

على حسين شويل المحامضمحمد عبدالله محمد القحطانيفواز عبدالله عتيبي المالكي
بندر علي أحمد العمريعبدالله عبدالهادي عبدالله الجرويأحمد جابر عبدالله الشمراني
عبدالرحمن صنات صنت العتيبيحسن ابراهيم أحمد عسيريصالح هادي صالح ال مطارد

عبدالوهاب يحي مريع ال قزالنعلي يحيى عبدالرحمن القحطانيماجد سعد فحيم المحمدي
طارق عوض عبدالله القحطانيعبدالله مهدي وهيطان االكلبيعبدالعزيز عبدالله معتق الحالفي

علي سعد علي  مفتاح ال زيادجبران هادي صالح القحطانيممدوح حسين عطية الهاشمي االمير
حسن محمد حسن عطيففهد جبران سعد الشهرانيمحمد ضيف الله محمد الحربي

احمد علي حمزة الغامديهتان اسعد احمد خانعبدالهادي دغش عايض القحطاني
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خالد رشيد سعد العوفينايف فهيد مسلط المطيريسمير مرزوق رده الخديدي
محمد محسن خربوش السبيعيعبدالله صالح علي الزهرانيمحمد  منصور أبن أحمد ال  غراب

يوسف علي محمد البيشيعبدالله كيشان رده المالكيأمين صالح علي الغامدي
هادي محمد حسن المحامضسعد حسن محمد ال درهمأحمد عيسى أحمد عسيري
محمد سالم عبدالله المصعبيامين مرزوق عبدالله القرشيحسن محمد الرمالن اليامي

يوسف ابراهيم محمد مناخهسامي سلمان سالم الصاعديمبروك محمد مفتاح الصيعري
سعيد أحمد غظوان االحمريسعود عايض شعيفان السلميمحمد سعد سعود الرشيدي

عبدالله محسن عبدالله القحطانيعبدالله سالم محمد الوحشيفواز عبدالله عون الهاجري
مريديع علي مريديع القحطانىخلف عبدالله عايض العليانيسراج عيضه عيسى المالكي
علي محمد هادي الشعيبيعادل خلف حمود العديليعلي خالد عبدالله الدوسري
محمد مبارك دخيل الغامديفايز شديد منسي الشمريابراهيم حجاج حجيج الهجلة

هشام علي منصور أبوطالبخالد ختام قليل العمريماجد علي محمد الموينع
مصطفى غالي غانم الصاعديابراهيم عبدالله عبدالعزيز المونساحمد عيضه سليم العتيبي

محمد أحمد عطية الفقيهفايز اعميش ناجع المطيريمحمد عبد الله عوض الرشيدي
رائد مساعد أحمد الثبيتيسعيد ناصر ظافر الشهرانيعلي سالم وبران ال كليب

سعيد حمدان راضي الغامديسعيد يحي مضواح القحطانيمحمد ابراهيم محمد اليوسف
عصام صالح احمد الغامديالحسن علي مهدي ال زمانانعثمان عمر عبدالله عسيري

سعود عبدالعزيز علي المواشمحمود بن عبدالعزيز بن سعد عبدالحافظعبدالكريم محمد سعيد ال عايض
فواز معال علي الخالديعبدالله سليمان حمد الغفيصمحمد توشان احمد العيسي

سعد علي سليمان الصاعديناصر فراج عبدالله السبيعيجابر حمد يحيي اليامي
أحمد سعيد عطية الزهرانيحسن عبدالله محمد مضواحغازي عياد غازي المطيري
عبدالله سعيد عبدالله الشهرانيعبدالقادر عبدالله حسن عسيريظافر فرحان فايز آل عساف
محمد احمد علي المالكيخالد عبدالله محمد الراشديسعيد سالم محمد الزهراني
حسن علي امحمد عسيريمشهور جزاع مزعل الرويليعامر حسن محمد الشهري
مخلد عقل عقيل السلميعلي سفر مناحي القحطانييحي عبدالله علي ال شايع

ماجد عواد مثنى الفزيناصر عبدالله ياسين الشهريأحمد علي عبدالله الزهراني
علي يحيى عايل خلوفهعبدالله عبدالرحمن مانع االسمرياحمد علي محمد الربعي
علي هادي مهدي آل فطيحمحمد سعيد فاهد بني عليجميل ذايد طالل الشمري

معتوق حسن زعبان المالكيتركي عطاء جمعان الجالويمشعل حمد عيضه ال ابراهيم
فهد عويض راشد المطيريعامر معضد سويد العجميمسفر محمد مسفر ال صبحان

بندر متروك مصنت الدلبحيراشد سعيد عبداللة القحطانيعبدالعزيز مسفر ناجي ال الحارث
فراج فرزع محمد الحارثيفهيد داخل فهيد السبيعيحسين يحي عبدالله ال سالم

عمر أحمد درويش العمريعبدالعزيز خلف ضيف الله الجعيدعبدالله علي محمد آل فايع القحطاني
محمد صالح ابراهيم الزهرانياحمد هادي محمد االسلمياحمد مرجي طليفيح الرشيدي
حاتم ظافر محمد القرنيمحمد مفلح سعد القحطانيتركي مشيحب حامد الحربي

عبدالله عايض حسن القحطانيتركي ناصر دشن القحطانيعلي سالم علي الغشام
سلطان أحمد محمد حميد الجهنيعطاء فالح جالل السرحانيعمر احمد حسين الصمداني
احمد نداء فروخ العنزيبدر طاهر نعمان انديجانيمسفر مبارك سعد الحارثي

محمد أحمد عائض أل شهيعبدالله جبران سعد الشهرانيسالم منور عويتق المطيري
راجح سعيد هيف االكلبيمحمد مانع محمد آل جوادعبدالله فراج فريج الحجيلي
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فراج محمد مقبل المنيعيراشد حمد محمد آل شريةعبدالله صالح مرعي الشهري
خضر عبده على الله الشهريخليل سعد عبد الرحيم المالكيعبدالرحمن عوض سعيد الشهري

سلطان متعب عبدالعالي المطيريعبدالعزيز سفر يحيى المالكيمحمد يحيى شوعي مغوري
عبدالله محسن يحيى آل ناصرخالد ناصر محمد الشهريجميل زويد أحمد الربيعي

محمد خالد طلق العتيبيفيصل الفي مناور العطيفيعبد الحكيم دخيل الله عمر الزبالي
حمد سعيد نافل الحارثيسعود عويض زيدان العتيبيمحيا مشعل لويح العتيبي

تركي محمد علي عسيريسعد عبدالله محيا العتيبيسعيد عبد الله سعيد الغامدي
حمد صالح فرج بالعبيدعائض عبدالله مبارك القحطانيخالد يحيى علي عسيري
يحي محمد حسين عطيفمناحي مصيبيح شعيفان الدوسريمشعل زياد نفال العتيبي

محمد سعد مرشود العتيبيمشعل سعدي سعد الحربيناصر محمد مهدي ال صالح
مهند علي حمود النويصرحسين مهدي علي ال زمانانعبدالله قبالن بجاد القحطاني

حسين عامر مهدي ال سالممحمد عبدالله مساعد ال بديعمحمد عبد الرووف محمد اللبان
حسن خلف الله احمد المالكينايف محمد حسين الغامديمبارك فائز صالح عمران

بدر حمدان مويس المطيريسعيد عايض علي ال مسفرماجد سعد عبدالرحمن الخالدي
مهدي علي ثعيل االكلبيعبيدالله بطي شداد البالديعبدالرحمن مبارك عبدالله الشهراني

بندر عبدالله يحي آل مسعودسلطان سعود مسعود القرشيخلوفه احمد خلوفه االحمري
ناصر فواز هياف الهاجريمهند يوسف محمد الخضيرأحمد مفلح سعد القحطاني
بطي حسن حباب القحطانيسالم هادي مانع اليامياحمد عطية احمد آل-هزاع
نهار عقيل دبي الشمريأحمد رشيد ميان الرشيديراشد قبالن سعيد آل رشيد

عبد الله راشد مفرح الزهرانيمشاري علي سعد الحربيعبدالله جهز سحلي العتيبي
مفرح عويض عياده الجهنينايف منير هليل العصيميحمزه عبدالله حمزه ابوخديجه

مروان سعد سعيد الزنبقيفهيم عطية الله زيد الحربيأحمد مبروك جامل الجميعي
خالد محمد عسكر العنزيسالم سعد مطر العتيبيعلي محمد عيد الجهني

عبدالله عبدالعزيز عبدالله العريفيعبدالعزيز مفرح محمد عسيريعباس بالود غزاي العتيبي
اسامه محمد عبدالرحمن المينيغانم خضير باخت السلميمبارك سالم محمد العمري

سلطان مناجا صنهات العتيبيبدر حمد عبدالعزيز الحمادأحمد مريشيد رشيد العتيبي
مسفر عبدالله مقبول الحارثياحمد حسن محسن االميرأحمد مهدلي محمد الناشري

علي محمد مطر الغامديرضوان زهير مصطفى سمنوديعبدالله محمد حسن ال مقبول
عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الفوزاناحمد سالم عواد الشمريصالح مبارك فرج بالعبيد

عبدالرحمن حمود حامد البالديمهنا حامد عايش الحربييحيى علي ظافر ال الحارث
خالد علي خليف الشمريعلي عبيد مقيليب الحالفيوافي ناجي صالح الحارث
خالد محمد محمد الغفيليشعالن ابراهيم عقيل الشمريعلي احمد سعيد الغامدي

عبدالعزيز عبدالله محمد العليانيعبداللطيف عبدالله عبداللطيف العويسمساعد فهد عوض الحربي
عيسى مفرح سياف السبيعيعبدالله مبروك عبيان الرشيديمحمد فريح حمد الحازمي
فيصل مانع عبدالرحمن الشهريحسن محمد ابراهيم السهيمييوسف علي محمد عجيبي

عبداالله مصلح براز المطيريسعيد سالم زايد العمريمرضي جمعان عبدالرحمن الساعدي
عبدالله حسن سيف الشهرانيصابر محمد حسن المنتشريعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحافي
عبدالعزيز معيض عايض اللقمانيماجد محارب عبدالرحمن المحاربنواف عيسى مفرح القطني العسيري

عبدالله غرم الله عبدالله الزهرانيعبدالعزيز محمد جبهان الحربيخالد مفلح سعود المعاوي
عبدالرحمن عماش مبارك القحطانيابراهيم علي شار ال عامر عسيريفهد ماجد دحيم العتيبي
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التاريخ

الدراسات اإلسالمية

جمعان عيضه عوض العليانيعلي يحي علي الزهرانينايف جميعان سالمه الجهنى
متعب جزاء مشخص الحسينيمحمد علي محمد االحمريطالل محسن عبدالله الغامدي

بدر مفرح منيف العتيبيياسر ناصر شقا العتيبيبدر مقبل غزاي الرويثي الحربي
فراج فهد فراج الفراجصالح محمد صالح الشهرانيعبدالعزيز مهلي محيالن العنزي

حمد مبارك محمد الوادعيسعيد محمد عايض االحمريأحمد علي محمد آل خلبان
خالد عبدالله علي الزهرانياحمد عمر دحيم العتيبيمحمد أحمد حسن هزازي

فايز صالح علي بالحارثخالد ابراهيم فايع سنيضاوي الفي عيد العصيمي
عبد العزيز فالح مبارك القحطانيعبدالرحمن عائض عابد الجهنيعبدالله احمد حسن الحيانى
ماجد عبدالله حريميص الحربيعبدالعزيز ضيف الله خليفة السلميعبدالله شبنان احمد القرني

فائز عائض عوض السفيانيعبدالجواد مرجع علي السلوميناصر ابراهيم هادي القحطاني
نواف هليل مطلق العنزيابراهيم عبدالله محمد الشمرانيفهد عبدالرحمن رمزي الغامدي

عاهد عمر سعيد باريانعبدالمحسن عمير عمران الحربيسلمان جروان حكيم المالكي
فهد سالم سعيد القحطانيسامي عبدالله محمد السيففيصل ناصر سعود آل زيد

عليان محمد عبدالرحمن الخضيرخالد ابراهيم محمد بكمانيعوض سالمه محمد العنزي
سعيد مبارك زاهم السميرييحيي ابراهيم زاهر ال الخريصيعبدالله نافل محمد العصيمي

تركي محمد حمدي السحاليمحمد رضا محمد الربعييوسف محمد هالل العتيبي
سامي دخيل الله سعيد المالكيتوفيق صالح مزبن المقاطي العتيبيبندر دخيل الله دخيل المطيري

عيسى عبدالله مهدي الخريصعبد الله محمد عبدالوهاب الشهريعلي عبدالرحمن عبدالله الشهراني
محمد فهد قاسم دخيل اللهعيسى عطيةالله خاتم السلميعيد عبدالهادي مقحص القحطاني

محمد صالح فايز القليشناصر صاحي نحيالن الشمريبندر محسن خربوش الشيباني
سلمان فهد عبدالله بن هويشلبشر علي يحيى القحطانيعادل علي يماني المالكي

خالد محمد احمد الزهراني

مطلق نائف وليد بن شويهعبدالمجيد محمد عبدالله الميمونيابراهيم هادي ابراهيم الشيخي
تركي شويط مرزح السبيعيحسن احمد حامد القرنيماجد صالح أحمد الزهراني
مرزوق عيد زايد المطيريعبدالله ناصر عبدالله المطوعيوسف محمد احمد الصبحي
احمد عبدالله علي الزهرانيناصر شديد جارالله القحطانيعابد مياح سعيد الحسناني

سهيل سليمان خالد الحربييحيى احمد احمد قحلموسى محمد احمد الصبحي
علي فهيد دليم الحربيمحمد شتيوي عوض العنزيسعيد الحسين محمد المهداوي

محمد درهوم مرزوق الحربيمقرن مسعد عشيش المطيريجابر نافع محمد الهاللي
علي موسى قاسم عسيس
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الدراسات اإلسالمية

ابراهيم عمر خضر القرشيصالح عويلي عالي المعبديعبدالحميد محسن أحمد المحضار
سالم عمر سالم مخاشنمحمد احمد عطيه المحماديمحمد عايض محيميد العتيبي
محمد عايض حمدان الشهريمحمد علي مرعي الهجينيمتعب ضافر غرامة العمري
محمد عبدالله محمد العموديحسن محمد عبيد الزبيديموسى أحمد محمد آل مهجر

خالد أحمد بروجي الزبيديعبده احمد محمد عسيريماجد علي حامد الحارثي
عبدالله محمد ناصر حمرانطاهر راشد سليم الرحيليعايض علي عايض ال حمران

احمد عبدالله احمد الشهريعبدالله سالم بليعس العتيبيخالد خضر بدوي الحارثي
صالح احمد سالم باجابريحي منصور مفرح مدخليعبدالله سحمي هادي العامري
اشرف حمدان محمد الصواطمحمد معيض عايض الربيعيمحمد مسعود دشن القحطاني

سعدالله سعيد عبدالله الزهرانيمحمد عيسى مرعي القحطانياحمد ناصر محمد زقاف
محمد أحمد سعيد الشهريسعد بالل سعيد الزهرانيعبدالعزيز علي محمد الشهري

رعد عبدالرحمن ابراهيم الشهيليمحمد حمدان قريان السلميأحمد حمد مسند البذيلى
هاني سليم سالم النمريهادي محمد هادي ال يزيد عسيريعبد الرحمن صالح شبوب القرني

خالد شائق سليم الحارثيبيشان حسن محسن العرجانيعبدالرحمن عبيد عبدالرحمن الحربي
محمد عبيد جابر آل حجلعابد زويد مفلح القرشيفهد محمد يوسف الزهراني

حسن ربيح صالح العماريتركى حمود فهد السويقىعبدالله محمد محمد عريشي
ابراهيم بالش محمد معشيمحمد مبارك محمد ال فهادعوض مشعف عوض المغيرى العتيبى

علي مهدلي علي الشيخيعايض راجح حضيرم الجنيبيصالح عطيه حسين الزهراني
عواض علي سعيد ال جبرتركي عبده عبده حمديعيضه عطيه مصلح الحارثي

عبدالله فيصل علي الحربيسلمان هادي علي المالكيعبدالرحمن مناحي سعد السبيعي
تركي سليمان سالم الزرقيفهد جازي سليم الحربيعطية هالل عبدالله الزهراني

ناير مرضي مفرج الجهنيعبدالله علي عبدالرحمن الراجحيبندر مستور مسوي المسعودي الهذلي
عبدالله حسين محسن الحربيصالح محمد صالح الغامديعلي محمد عائض عسيري
عبد الله حسن حسين كامليأحمد صقير صقر المطيرياحمد عبدالله محمد حكمي

بندر سعود سليمان الجهنيعبدالله يحيى علي ابو الخيرأحمد حاسن حسين الحارثي
فالح راكان محمد القحطانيسعيد صالح ال مفتاح القحطانيصالح عايد سليمان الجهني

صالح احمد حمير القحطانيوائل عبد الرحمن رداد الجابريأبراهيم زين طراش الشهري
عبدالعزيز مرزوق عويض المطيريحمد هادي مهدي ال فطيحسعيد بسيس مزهر الشمراني
حاتم رجاء الله معيوض البراقهاشم سالم علي الجابريعارف علي محمد االسمري

سعيد عبدالله علي الغامديسعيد علي حامد الحارثيعبدالله عايض سالمه الصاعدي
محمد علي سلمان الخثعميحمد راشد محمد القحطانيسلطان حسن أحمد مذكور

ظافر عبدالله محمد الشهرانيمبارك سعيد حسن ال كنادماجد أحمد محمد قنده
علي عبدالوهاب عبدالله الشهريعبدالعزيز علي دخيل الله القرشيسالم سفر عوض الحسيني
محمد عمير سعيد ال هبشانعبد العزيز محمد فهد ابونيانحسن علي سالم البركاتي

فيصل سعد عبدالله النواشمحمد صالح معيوف الشالحيابراهيم سعيد مبروك المتحمي
حسن علي حسن الفاهميسلطان غازي غالب العتيبيمريع حسين سفر القحطاني

فواز حمدان ابراهيم البلويعبدالرحمن جازع عوض الروابيخالد محمد علي عسيري
عيد أحمد علي العسكريسعيد علي سعيد ال معلويظافر جارالله مهدي القحطاني
عطاالله عنية الله عويد المحماديعزاز حبيب حبيبالله السلميفايز عبداللة عوضة االحمري

فيصل مسلط مناحي البقميمحمد عبدالعزيز ابراهيم البشرابراهيم عبدالرحمن عبدالله الضويحي
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الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

علي محمد علي الشهرياحمد عمر عالي الصبحيسعيد أحمد علي الزهراني
محمد عبيد عوض الهتانيحمد عبد الكريم عبدالله القرزعيبندر محمد عبد العزيز العجالين

محمد يحي مساعد آل قيس

علي محمد علي القرنيحافظ علي علي محزريتوفيق جمعان عايض السلمي
خالد جميل صالح العتيبيايمن عبدالرحيم شهوان الظاهريسالم محمد حمد اليامي
عبدالله راشد سعد الشهريجمال عبدالرحمن حسين الجميعيبدر مسعد سعد السلمي

عبدالكريم فارع طنف الجعيدعبدالله محمد علي الشهرانيمحمد حسن محمد القرني
سعيد علي محمد الجميري الشهرياحمد حسين علي الشيخيناصر عائض علي الغامدي
احمد ابراهيم محمد شربيبعبدالله نوار ناصر البقميخالد عيسي محمد الزهراني

طالل صابر نافع المطرفيأحمد عبدالله هويدي العتيبيماجد دهام خلف العنزي
عدنان عويجه مبارك السلميناصر يحيي عايض االحمريماجد عبدالله دغيلب القرشي
صالح مطلق محمد العصيميبدر مقعد رثوان القحطانيصالح ابراهيم محمد مجرشي

احمد علي احمد دغريريمحمد علي سعيد القحطانيمزيد حسن علي هزازي
فالح خلف فالح الدوسريخلف عواض عوض الله الثبيتيعبدالله محمد زارب القحطاني
عبدالرحمن محمد غديف العليانيشفاق فهد مرزوق الحربياحمد عبيدالله محمد القريقري

علي خلف معيش المحماديخالد عبدالله ابراهيم الغامديعوض مبارك عبدالله ابن صقر
عبدالله راشد هميل الحارثيمنصور عابد عبيد الصبحياحمد ضيف الله محمد الزهراني

زياد عايد عوض الشمريعبدالكريم عبدالعزيز عمر الثماليمحمد حسن احمدالدين زربان
عمر راشد عمار المطيريعبدالله غازي مطلق العتيبيمحمد شجاع جابر الروقي العتيبي

وسيم سعيد عبدالله بكرسعيد مبارك سعيد سالمساير خليفه برام المطيري
فواز عبدالله سعد السبيعيفهد حسين محمد القحطانيعلي حسن أحمد الزهراني

بدر شاهر تركي العتيبيحسن احمد سعيد القرنييحيى عتيق يحيى الزهراني
سلمان سالم عياش السنانيناصر بندر لفاء العتيبيبلقاسم محمد سعيد القرني

بدر سالم علي الشهريعبدالله محمد علي عسيريصقر عواض عبدالجبار السلمي
ماجد عبدالله محمود الجهنيهاشم علي مسعود الغامدينايف حميد حمدي السلمي

عبدالرحمن عبدالله جمعان الروقياحمد محمد ابراهيم العسيريعبدالعزيز سند عيد العلوني
مهدي علي محمد علويمحسن يحي عبدة حكمياحمد خضير مبارك الفارسي

شاكر راجح محمد المهداويحسن عبده حسن عمرحسن علي معتوق نحاس
محسن راشد محسن الغامديعبدالعزيز ابراهيم عبيد الحسانيتركى عبيد مرزوق الرشيدى

براك بركي براك العصيميمسفر مشبب محمد ال غبارفهد علي عواد الشمري
مشعل جبران شيمي السلميعبدالله عبدالعزيز علي الخليويفهد عبدالله سعيد الدوسري

نايف عبدالرحمن احمد الزهرانيطارق مصلح راضى الروقىعبدالرحمن عيسى عبدالرحمن العيسى
علي عبدالله منصور الشيخيشادي دخيل الله دخيل السفيانيسامر حمد بريك القرشي

عبداالله عبد المنعم معضد السلميمحمد عبد الله على الشيخىابراهيم عبدي مرزوق الرشيدي
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اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

طارق سعيد عبد الله الغامديعبدالمجيد سليمان جميل الرفاعيسليمان مسلم مراضي المطيري
أسامة أيمن عبد الله حابسمحمد حسن عبدالرحمن الشهريعبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز بخاري

بشير هديسان الخنيني الشمريياسر خميس بنيان الحربيمحمد وصل الله عائض السويهري
فايز جريبيع ناجم الحربيعباس عبدالقادر محمد الطائفيعبيد محمد عبيد الخيري

محمد عبدالله منير السبيعيقاسم محمد حسن سحاريفريد عبدالله فاتن القرشي
فهد صالح عتيق الحربيرائد معيض ضيف الله المطيريعبدالله أحمد عبدالله الدنيش
ثامر عايض علي القرنيمانع عبدالله صالح آل بشرعبدالله فوزي حسين كردي

مسفر سعد احمد الزهرانيسالم محمد عبدالله القحطانيمحمد عبيدالله محمد المنتشري
مسفر سعيد عبدالرحمن القحطانيعبدالرحمن علي عليان الحربيعبدالعزيز صالح سلطان الصبحي

عادل عبيدالله عبدالله القريقريحسن عبيد عواض الخماشفهد عيفان دهيران المطيري
فيصل عبدالله مدني بنجابيسعود محمد كليب الشعالنعبدالله جمعان محمد المالكى
عبدالعزيز يحيى سعيد الزهرانيخالد سعيد عبدالله نصيرابراهيم علي ابراهيم عسيري

عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الشهرياحمد عبداللة احمد الزهرانيفهد فالح دهيس المطيري
فواز عمر معيش الحجيماجد يوسف عطية االميرنايف سعود عبود العتيبي
عبدالرحمن حسن عبدالرحمن داودحسن سعيد حسن الغامديتركي محمد عيد المحمدي

خالد لفاء نافع السلميمحمد عبداله محمد عنقاويعبدالسالم رويبح غازي السلمي
هادي يحي حسن كريريسعد سعيد عوض القرنيابراهيم خلف صالح السليمي الحربي

محمد راشد عبدالله القحطانيعبد العزيز بركات مبروك العمريناصر مطير ناصر البلوي

عبدالرحيم بن علي بن حسن الزهرانيجابر محفوظ حسين الطلحيمسلي مسعود دشن ال مانع
نايف حاسن بن حسين الجدعانيمشعل سعود يوسف الشريفعمر الحسن ابراهيم العلوي
هادي محمد معيض الغوازيالحسين ناصر محمد عسيريبندر علي عبدالله الشهري

عبدالرحمن احمد محمد معافاحسان احمد علي الغامدييوسف محمد دباج الزهراني
خالد تركي محمد الفهيداحمد سعد عيضة المالكيبندر فهد جميل السلمي

محمد راشد هليل العتيبيفهد حمد سودان الشدادي الحارثيعبد الله ظافر محمد الشهراني
حسام سالم حامد الغامديمحمد عبدالرحمن خضر القرشيمبروك علي عمر المزيني
شرقي عبدربه معتوق المزينيعاصم عبدالرحمن محمد بانافعحسين مسعود علي اليامي

بندر مفلح معتوق الكبكبيعادل هاشم سليم الشريفصالح الدين محمد عبد الله أحمد
سعد محمد فاضل القرنيعامر محمد هادي ال موسىجابر احمد ابو سلجم عسيري
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اسماعيل عبدالرحمن أحمد بهكليمرتضى حسين محمد العليابراهيم عبدالله احمد المرشد
عبدالعزيز محمد عبدالله العييدمعتز منصور احمد الحربيمحمد مقبل عبدالله الحربي
خالد محمد حسن محمد رزيقراضي عائض عبدالله آل عبداللهعبدالله علي حسن الغامدي
علي علي غرمان الشهريعبدالله حمد علي ال منصورعادل سعد عتيق الزهراني

علي عبدالرزاق صالح الزهرانيعابد عياف محمد الحميديسلطان شائم الحميدي العنزي
سعيد مبارك سعيد ال مداوييحيى أحمد حمد عاتيمحمد عمر عامر السفياني
سعيد عطوان سعيد الزهرانيعماد عبدالله هالل الفارسيطارق عيد عطيه الرفاعي

سامي غيثان عبدالله آل شعيبحسن علي عيسى باطلعايض شايع فالح القحطاني
خالد عيد مطلق الجهنيفرج عبدالله بركي الجدعانيمحمد صالح خلف الزهراني

بندر حامد عبدالحميد الجهنيسلطان موسى علي عسيريخضير علي خضير الزهراني
سعيد ناصر محمد الشهرانيمحمد علي حنبص ال مسليفايز عيد علي العنزي

تركي ناصر محمد االسمريسيف وازع سيف القحطانيسلطان مشخص عمر ضعيف
عبدالله سفر علي ال سرحعلي عبدالله مسفر الغامديعادل عايض سفر السلمي
محمد حضرم تميم الدوسريمحمد احمد علي عسيريبندر غرم الله سعد الثقفي

ابراهيم رده صالح الذبيانيحامد أحمد رده السالميابراهيم عبدالهادي ابراهيم الشهري
هالل معيض عواض الحارثيابراهيم صالح محمد ال خريممحمد ناصر علي الشريف
عبدالله جويبر جابر الصعيدي الحربيعبدالعزيز عاتق عبدالحميد الحربيسعد فريخ نمشان الحالفي

سعيد حسن محمد حمديمحمد احمد احمد هزازيناصر سعيد مفلح القحطاني
محمود غالب محمد عبدهفالح ظافر محمد الشهرانيمحمد صالح حسن الحارثي
عادل سعيد مسفر ال جعرةعلي عبدالله محمد فروانعلي احمد عبدالله عسيري

سعد سعيد علي آل فرحاننواف محمدعيد حميد ابوعوفوائل منصور الحسن أبوطالب
هادي صويع محمد القحطانيسلطان علي حمد حكميمحمد شبالن عبدالله آل شفلوت

سالم عتقه بخيت الجهنيمسفر مسيفر بريك الصواطاحمد عبدالله محمد القاضي
فيصل عزيز جريبيع الرداديبدر محمد سعد صقيرانمحمد عوض عوض القحطاني
على محمد على الشهريخبتي عبدالله سعد الحالفيعبدالرحمن سعيد ظافر العمري

علي سعيد علي الشهرانيحسن عبدالله عبدالرحمن الشهريابراهيم علي علي غماري
عبدالله عتيق ضيف الله المطيريعلي محمد يحيى الزهرانيرامي عمر ابراهيم الخوتاني

سامي علي سعد القرنيسلطان عتيق عبد الله العتيبيصالح محمد ظافر العمري
محمد حزام علي القحطانيمشاري مسفر محمد العرامعيسى طاهر عيسى المالكي
مشعل علوش سحاب الغناميمنصور مبارك غيث الجهنيبندر عسير محمد الشهري
بندر عليوي ضحوي العنزيمحمد فواز صالح المالكيعلي احمد محمد االسمري

محمد سالم مساعد الشهريبدر سعد الفي الحربيسعيد عيسى علي الزهراني
عبدالرحمن عيدروس احمد البارناصر محمد حسن عميرةمساعد مداوي سعد ال سعيد
عواد سعدي محياء الشمرينايف احمد محمد المالكيحمد مهدي محمد ال بوزبدة

عبدالله احمد محمد عسيريفواز الفي سرحان الحربيفهد سعد ملحان العنزي
حسن عبد الواحد مفرح سلمانفهد عبدالله مبروك الشويميفيصل عبدالله محمد القاضي

عبدالله على عبدالرحمن الشمرانيسعد عبدالله احمد ال فهيرراشد فالح سالم القحطاني
عجالن حمد عبدالله العجالنمحمد عايض حسن الحربيفهد ناصر عائض القرني

مهند محمد احمد بصنويعادل سلطان حمدان المطيريحاتم عيسى حسين جعفري
جارالله عايد جارالله العنزيأحمد ضيف الله موسى الزهرانيفهد عبدالرحمن محمد العتيبي
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

نايف سعد عايد العنزيعبيدالله رداد عبيدالله المعافيعبدالرزاق مفرح حسين الزهراني
فايز شجاع مترك العتيبيتركي عبدالله ناصر آل ثنيانصالح عليثه مصلح الكشي
عوض محمد علي الكديسيابراهيم ياسين علي حسنفهد قاسي فضاء السبيعي
عيسى ناصر محمد بحريناصر حمد حمود القحطانيفهد عايض حسن السبيعي
احمد جزاء احمد الجحدليناصر عبدالله سعد العوفانيشائع سعد محمد المغيدي

االدهم نايض عوض الرشيديأبراهيم عواض مناور الرشيديعبدالمجيد ناصر عبدالرحمن الزغيبي
أحمد غازي عون الشريفسمير وحيد سمير الكيكيفهيد عتقان عويتق المطيرى

سلطان يحي محمد ال غانمعمر محمد حسن بريقعادل فايز سالم المطيري
مناع عبدالهادي منيع الله السلميناصر حمود دخيل الدوسريسلطان سعد جارالنبي المالكي

سعد سعيد عبدالهادي القحطانيعبدالله حمد علي السريععبدالله عبدربه مبارك الزهراني
فهد عبدالله محمد الجبرمحمد سعيد علي االسمريعلي عبد الله علي المالكي
عبدالعزيز محمد عبده آل الصيودفواز محمد احمد برقتجميل سعدي فرح المطيري

يحيى حسين عمر حكميأحمد هالل مجيد الفهميهاني محمود محمد علي الشطيري
عامر ظاهر علي االسمريسعيد محمد معتق الشهرانيياسر محمد مخرب الزهراني
محمد علي محمد ال ميليدمحمد سعد جلوي السبيعيعبدالله سعيد احمد الغامدي
فيصل سليم سند المطيريمناحي مطلق عبدالله السبيعيعايض خالد هالل الحميداني

محمد بلخير هجار الزهرانيظافر علي ظافر الشهريخالد سعد سعيد الغامدي
محسن محمد مسفر القحطانيفهد جمعان عبدالله الحارثيربيع عبدالله عبدالرحمن الربيعي

ممدوح محمد عبدالرحيم القرشيسلطان سليمان علي بن مالكفهد سالم عبدالله بني بشير
طاهر حبيان سالم العمريوافي علي خشير االكلبيعلي محمد علي الجرودي

خالد مزيد محمد العتيبيشداد راشد راشد الهاجريمعتز محمد حامد الغشمري
مصعب احمد ابراهيم الحجيريمرزوق زعال عويد الشمرياحمد هاشم احمد الزهراني
محمد عبدالله مطيع الله اللحيانيعبدالله عايض علي آل ظالمعامر جميل محمد عريف
بسام محمد سليمان القريعمحمد عبدالله سعيد الزهرانينايف كريم حسن القعيري

عادل أحمد موسى آل مشافيتركي غازي محمد العتيبيمحمد عبدالخالق جمعان الغامدي
سمير معتق خضير الرشيديسلطان سالم علي الشمرانيوليد مسفر صالل المالكي

عبدالله مسفر صالل المالكيسفر عوض مصلح العتيبيعلي سعيد علي بهران
مشعل صالح هاجد المطيرييحيى مغرم عاطف الشهريمبارك جريبه صالح الصيعري

نايف محمد خضران الزباليسلطان محمد مقبل الجهني
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زكي مرزوق محمد الفضليحسن محمد محمد الشهريسلطان سعد محمد الفوزاني
احمد محمد حسن الزبيديعوض عبدالعزيز عوض عبدالجوادابراهيم علي حسن الرمضان

ماهر عبدالهادي سالم بارباعمحمد طرجم هاضل العتيبيأكرم نورالدين حسن عبدالرحيم
عبدالله صالح سعيد الزهرانيهشام فاضل اسعد صنقورةفهد حمود محمد الحربي

محمد عبدالله شرف الشريفمحمد سعيد علي العمريمحمد عبدالله علي بايحيى
عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن الحربيحمد نبيل حمد المسعدمحمد عبدالله حمود الشهراني
محمد عبدالله مبارك النطاش القحطانيمحمد مهل عازي العنزيممدوح حامد سلطان الحارثي

بندر عبدالله سالم الكربيعلي محمد عبدالرحمن بافقيهمحمد رجاء عياده العنزي
راشد فهيد راشد السبيعيناصر عبدالله سعيد العمريمكي احمد محمد عطوي

سليمان علي سليمان الشهريصقر محمد محمد الشهرييوسف عبدالله ناصر الشبيلي
سمير مجيديع محمد الصحفيماجد علي مسفر الغامديعبدالعزيز مانع محمد االحمري

وسيم علي حسن سالمعادل محمد حسن االسمريهاني أحمد علي الغامدي
احمد محمد احمد بادغيشعبدالعزيز سعدي محمد الحربيماجد عبدالله عبدالرحمن الشهري

سمير صالح مسفر السياليعبدالرزاق حسين حاسن المالكيمنصور سعيد فيصل الشهري
منصور عبدالرحمن عيضه الزهرانيغانم خميس تركي الثبيتيأحمد سعد بركي المسعودي
هشام صالح حسين طيببندر سعد مبارك االحمديمحمد احمد محمد زهراني

فهد عواض فائز القرشيأمجد لطيف عبدالحاكم أبومنصورمشعل مشعان محارب الشيباني
عبدالله سعيد محمد االحمرييحيى عيسى علي مشيخيعبدالرحمن محسن احمد العداوي

سامي صالح عبدالله العليانيخليل عطيه الله دخيل الله الحربيمحمد هادي علي ال عقيل
منصور أحمد محمد عيضهعلي حسن علي الزهرانيسعد محمد عفيصان ال الحارث

ابراهيم محمد احمد خرميقاسم عبدالله مال محمود بخاريمروان محمد حمدي الرفاعي
حامد عطيه حامد الحارثيعبدالله جمعان سعيد الغامديفهد عبدالله محمد الصقور

بدر عبدالله علي عدوسمحمد يحيى طالع الفيفيصالح ابو بكر صالح الجيالني
عالء علي أحمد عبدالمانعمشاري ماجد ناصر القحطانيسعد علي سعد الغامدي

منير عبدالعزيز حسن الحبرتيعبدالله سعيد ناشر السلميمحمد عيد حامد الصبيحي
سامي عبدالرحمن عبدالله السيفوائل سعيد عيد المالكيمسفر محمد مسفر الزهراني

عبد الله محمد علي آل دعيرمحمد سعيد بلقاسم القرنيمتعب عبدالعزيز ناصر بن جديد
بكر عبدالله محمد العطاسمشاري ابراهيم عبدالعزيز الحامدعبده اسماعيل عبده راشد

فوزي سعد عبدالله البدنةمحمد سعد محمد البراكبدر عبدالمجيد محمد البشري
تركي سليم علي الحارثيعبدالله محمد عبدالله الجبرمحمد علي عبدالله ال قريشة

فيصل موسى صالح الزهرانيجمعان محمد صالح الزهرانينايف صالح عبدالرحمن العبرة
فايز تركي رجاالله الثبيتيظافر شبيب فراج السبيعيياسر سعد عبدالرحيم الكريدمي

ياسر سعيد احمد الزهرانيابراهيم علي محمد العرفجي عسيريعبدالكريم علي عبدالرحمن الرشيدان
بدر محمد صلبي الحربينواف نايف ضاوي العتيبيفيصل مقعد قعيد المسعودي
محمد ابراهيم يحي حكميعلي محمد عبدالله عسيريمنصور علي احمد المالكي

نايف سعيد سفر الشهرانيخالد عبدالعزيز عبدالرحمن بن هويملمجدي شجاع عطالله المطيري
أيمن محمد عبدالله الغامديفيصل هادي عمار المطيريعامر محمد علي عسيري
احمد مداوى احمد االحمرىعادل دخيل الله ضيف الله القرشيعمر خلف عوده الحبيشي

أحمد صالح عبدالعزيز البطحيرضوان زين العابدين عبداألله صحرهعبدالله حميدان سليم اللهيبي
سلطان عون مشيلح الغالبيوليد فهد سعد المشعبيمحمد حسين سليمان بيطار
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سعيد خميس مفلح المالكيسعيد عايض عبدالله الشهرانيجميل محمد مسفر القحطاني
عبدالله علي مريع قحطانيخالد عبدالرحمن سعد المقبلمشعل صالح علي ال جليدان
محمد احمد محمد عطويعبدالله محمد عبدالعزيز السويلمسلطان محمد عبدالله االكلبي
عطية حسن عطية العيسياحمد امان سعيد عبداللهمحمد صالح ناصر النويصر

عمار أحمد علي هنديههيثم صالح هاشم شعيبفهد زبن حسين العتيبي
مشرف عبدالله سعد الشهريسمير سنوسي محمد المدنيعبدالعزيز عبدالله علي الشهراني

عبدالرحمن ماطر ابراهيم الشمريصالح احمد علي الزبيديمحمد دخيل الله دخيل المطرفي
احمد عبدالله احمد الغامديطارق محمد صالح الجفريفهد حسن حسين الحجي

محمد سعبد مشبب االحمريعبدالعزيز ماجد ناصر القحطانيفيصل مسحل محمد العصيمي
بندر خالد ضيف الله النفيعيعبدالرحمن عبدالله ابراهيم الزهرانيعبدالعزيز احمد غازي الشهري

عبدالله مرعي شار العسيريعبد الله سلطان عوض الله العتيبياحمد محمد حلوش الجعوني
ربيع عبدالعزيز حسن الربيعانيعبدالرحمن علي ضيف مغربيفهد صالح فهد الدوسري

فهد مسفر عوض المالكيعلي عبدالمحسن حذيفة المزموميحسن ناصر مناع العسيري
علي عبدالهادي علي القحطانيعلي يحي بن مشبب عسيريعواض واصل مسيفر القرشي

احمد عبدرب النبي جارالنبي المالكيعبدالله شافي علي الحارثيمروان مثيب منيع المطيري
فيصل سعود حضاض السلميخالد سعود حمدان الرويسعلي عوض عبدالله القحطاني

محمد عزي سعيد الهالليماجد احمد مزهر الزهرانيفراج مقبل ناصر العتيبي
عبداالله عبيد حنيتم الشمرانيعبدالمجيد ابراهيم عبدالله المسندناصر هادي معيض القحطاني

خالد فهد ناصر الغشيانحسن احمد محمد العمريعمر صالح الدين عبدالغفور امانات
محمد على أحمد عسيريتركي عبدالرشيد عبدالرحمن بخاريعابد فالح نفيع المطيري

فهد عبداللطيف جارالله المالكيسعود حزيم نهار العبيويابراهيم علي حسن القرشي
خالد صالح سعيد آل منصورعمر بريك خلف السلميعبدالرحمن احمد هادي بن رشيد
عبدالكريم ناصر منصر ال منصورناجي صالح عطيه المالكيعبدالمجيد جاسر ناصر الجاسر

عبدالقادر حسن سعيد الزهرانيفهد سلطان سعيد العجرفيعبدالوهاب عبدالله عون القرني
عايد سليم حمدان اللهيبىعبدالله معيتق أحمد الرميثيعبداللطيف حمزه احمد العلواني العمري

فيصل فوزي علي سالمهخالد علي عبدالله الزهرانياسامه محمد حسن نحاس
فيصل سعيد علي الغامديماجد علي احمد المالكيحسن شايع حسن الدوسري
محمد عبدالهادي عايد الصبحيأحمد عوض الله غوينم المطيريخالد محمد عبدالله الصنيتان

ناصر فيحان ناصر العتيبيجبران ابراهيم هادي حكميطالل حامد شامان العتيبي
هاشم صالح هاشم شعيبسعد حسين حاسن الحارثيمروان محمد حسن غنيم

خالد تركي عويد القحطانيسعيد ابراهيم بسان الزهرانيسلطان عواض عبدالله الوذيناني
صالح عبدالله محمد العريفيسلطان ضيف الله عائض الحربيعبدالله مفرح يحي الريثي

محمد عبد الله حسين االلمعيمهدي صالح محمد الغباريسلطان طالع مبروك السلمي
احمد سعد احمد الغامديتركي عبدالعزيز محمد الجمازعادل سالم عبدالله الزهراني

عبدالعزيز سعد ناصر بن شاهينعبدالله فايز محمد االسمريسعود علي دليم االحمري
عبدالله احمد عبدالله البارقيعادل ظافر محمد القرنيمحمد بخيت محمد الزهراني

طالل احمد محمد الغامديمحمد أحمد عبدالله البريكانعبدالعزيز عبدالله محمد ال الحق
عبدالرحمن شحاذ فاطم المطيريمحسن حمد علي عداويخالد حماد حميد الحربي

رائد علي مدين الغامديمحمد عبيد عبدالله المغربياحمد محمد احمد الزبيدي
سلمان صالح عبيد الحارثيعالء علي عمر باحطابعبدربه رجب عبدربه الزهراني
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احمد ابراهيم عبدالله الزيدفواز سالم الفي الراشديعبدالعزيز علي سعد االحمدي
فيصل مرزوق مبروك عليانصالح محمد أحمد العمريفالح بجاد عليان المطيري
نايف علي جابر القحطانيمحمد عيد جزاع العنزيسعيد سعد سالم آل الشيخ

عبدالهادي عمير احمد السفريمحمد احمد مصلح الحربيعبدالله علي عبدالله السهيمي
حمود مفرح حسين الزهرانيسعيد محمد عبود عضيباحمد رشيد تركي الرشيدي

سعيد صالح عبدالله الزهرانيحسين علي احمد الهيليفهد صالح احمد الغامدي
ماجد احمد عبدالله القرنيراضي عاطي عبدالغني الصحفيعايض فيحان عايض الغامدي

ثامر ابراهيم محمد الزهرانيمشعل علي عيضه الحارثيعبدالرحمن علي محمد القحطاني
الحسين عبدالغني عيد الزهرانيسليمان ابراهيم سليمان العريفييحي رضي محمد الجعوني

عمرو فوزي علي سالمهعلي عبدالله عبدالوهاب المتحميعبدالرحمن راشد بخيتان الجهني
أحمد عمير احمد السفري الحربيفهد مجري شليل العتيبيذيب سعد محمد القحطاني

بدر مسفر عطاالله العتيبيمحمد حسن محمد معاجينيمحمد خميس غريب رعيدي
ماجد ابراهيم حميد الحربيحسن حمود محمد العامريفيصل مرزوق رفاعي العتيبي

حازم هايف دهيس الدلبحيناصر محمد ناصر السعيدوهيب محمد سالم الحجاجي
صالح سعيد حسين المالكىمجاهد عبدالله عبدالعزيز النويصرسمير محمد علي الغرام

ياسر نفيع غالي السلميعبدالله علي زارب ال عبدالرحمنثامر عبدالكافي مقبول مقبول
عبدالعليم حامد فازع الحربياحمد فارس احمد الغامديبندر شائع خيران العلياني

مهدي سالم حمد ال شريةمحمد عبدالرحمن محمد المنيصيرمحمد مصطفى محمد جيزاوي
حسين موسى علي مغفوريعلي صالح الدين عبدالغفور أماناتمحمد سالم سالمه اليوبي
عطيه العجي محمد النعيريمحمد أحمد عبدالله الشهريمفرح فهد غانم السبيعي

سلطان صالح علي القرنيمحمد علي محمد ال مساعدنائف محمد غالب القحطاني
مشعل طفيالن بركي السلميمتعب جبر عبدالجبار السلمينايف حيالن بن بدر بن لبده

محمد عبدالرحمن الحق العتيبيعلي عبدالله علي حبانفيصل مسفر مرزوق العتيبي
حميد حامد حميد السلميبندر ابراهيم محمد الصبيانيبدر عبدالله فرج الردادي

ماجد عبدالله عبدالقهار فلمبانعبدالمجيد قاسم عبدرب الصفي الشميريعبداللة محمد شريف العامري
فواز محمد صالح الغامديمحمد فرج عوده السفريهادي محمد صالح ال زمانان

انور عيد عواد السلميعبدالله ضيف الله حربى الغويرىفايز حسن فايز الشمراني
خالد صالح أمين رجبعبدالعزيز حسين حاسن المالكيأمجد غرم مزهر العسبلي

فهد محمد حامد الحارثيسعود جمال عبدالله خانيوسف عيد سعيد الصاعدي
عبدالملك ضيف الله صالح الزهرانيحميد عباد محمد المطيريعلي عبدالله مشعل الحارثي

سعد خليوي عبدالله الشلويعجالن عبدالله محمد الشهريتركي سليمان ابراهيم الصبي
خالد مساعد رشيد الرشيدفريد صالح سعود المرينواف مسفر عائض الحارثي
ياسر حسن أحمد أبوهبشهيزيد ابراهيم محمد بن شاهينسعود صالح عطية المالكي

صمعان محماس راشد ال عامرمتعب محمد جبران القحطانينايف سعيد حسين القحطاني
سامر عبدالعزيز احمد بوشهفواز عبادي حسن خياطعبيد حميدي محمد المالكي
علي عوض علي الشهرينادر حميد عبدالله الحربيمازن عبدالله علي الغامدي
أدهم منصور مهنا اليحيويعبدالله سعيدان باني العتيبيسعد رحيم ثويني المطيري

عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن السلمانعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الشايعأبراهيم سعد سعيد آل أبو ظهر
مصلح رشدان هليل العتيبيانور محمد علي الحربيابراهيم علي محمد الشمراني

عبدالله علي عتيبي الزهرانيطالل زبن حسين العتيبياحمد صالح محمد الشرفي
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عبدالرحمن عايض علي ال ثوابموسى عبدالعالي غالي الصاعدياحمد سعيد هدية العمري
سامى سعيد محمد الغامدىعلي حسن احمد شعبيأحمد زبار أحمد المالكي
عبدالعزيز شعالن عبدالله القرنيظافر عبدالله ناصر الشهرانييحيى حسن علي القيسي

سلطان نافع سليمان الدهاسيعمر احمد سعيد ابوسعيدمحمد عبيد ظافر القحطاني
صالح علي أحمد الكثيريعبدالله مطلق معيوف الحصينيعبدالله فايز محمد الشبيلي
عبدالله محمد عبد ربه باخريبهمنصور عطيه محمد اليوبيمحمد ابراهيم محمد الفهيد

نواف محمد مرعي القحطانيسعود عبدالله أحمد المالكيسلطان فرحان الحق الوائلي عسيري
علي عامر احمد االسمريسمران صالح شباب ال هجلهصابر عبدالله عبدالمعين جابر

تركي محمد سعيد باداودهيازع هادي هيازع البارقيسعود محمد سعود الشهري
نائف سعيد سراج المالكياسماعيل احمد احمد ال مرظمهعبدالله صالح معيض العتيبي
مراد شاكر محمد المغربيمحمد مشبب سعد االحمريطارق سعيد مسعود الغامدي

ابراهيم عبدالله ابراهيم الفايزياسر خلف محمد الطويرقيأحمد سعد محمد العمري
ناجي احمد ناجي الهماميعزيز احمد خليفه العنزيمسفر عبد الله ملهي العرجاني

منصور أحمد عبدالله المنصوريعلي سعيد احمد ال صالحخالد عبدالله عايض الشلوي
خليل عزيزالله عبدالعزيز السلميأحمد مشبب سعد االحمريناصر غازي ثعلي النفيعي
حسين مبارك حمدان ال مخلصرامي محمد علي المقاطيناصر علي احمد الزبيدي
عبدالله صالح علي الغامديسعود عبدالعزيز عبدالله قرنفلةفارس عيد الحق العتيبي

ناصر محمد عتيق السلمينواف حسين حمدان السلميعلي ناصر سعيد القحطاني
ابراهيم سفر سالم الغامدينواف احمد خالف الغفاريبندر علي محمد الديلمي

احمد سعد مبارك االحمديرياض سالم محمد القرنيأحمد عطاالله علي الجابري
محمد علي احمد المالكيسعود عوضه سفر البقمياحمد عمر احمد الشريف

محمد علي محمد عبدالجواد عالمجابر محمد معيض الزهرانيمحمد يسلم محمد بن سويدان
عبدالرحمن عبدالله عبده الشيخيبدر داخل دخيل اللهيبيعبدالرحمن علي احمد الزهراني

يحيى عبدالرحمن عائض الشبرقينايف فالح نفاع السلميماجد دخيل الله سعيد المالكي
يونس سعيد عيد الغامديمحمد ناصر محمد السبيعيماجد محمد سعيد الميموني

ماجد نايف ضيف الله التومعلي سعيد عيسى الزهرانيمحمد ابراهيم مشلول الربعي
حامد عطيه مرزوق السلميهالل عبيدالله حامد العلونيعصام خضير محمد عوده

سلطان سعيد محمد ال عبيدعمر زهير عمر ازهرسالم محمد مهدي ال مهري
صالح عاضة محمد الحارثيعمار ياسر محمد افتابعبدالله سالم محمد العابسي
خالد محمد عايض آل صعبرايد مسفر سفر الثبيتيضاوي زعير ضاوي البقمي

محمد عبدالله مسعد الحارثيخالد ابراهيم دوخي الحارثيبشير نواف دليم الحربي
فايز سعد دخيل الله الحارثياحمد محمد صغير محمد مغفوريعبدالله عبدالعزيز علي البقعاوي

زامل عائض سعد بني حويزأحمد جبران هادي حكمينواف عبده خالد الحارثي
محمد عايض مسعد الشهريمؤيد عوض الله ساطي السلميصالح جمعان محمد القرني

حسين محسن ظافر ال بحريسليمان عبدالرحمن سليمان العمرانهزاع ظافر عبدالله أبو طواري
عبدالله مشعل سويلم العتيبيعايش مستور يعيش الفهميناصر عبدالرحمن صالح بن مسيند

مساعد علي عبدالله القحطانيأحمد محمد عبدالله معالعلي عبدالقادر محمد زهراني
زياد صالح علي الوادعيبدر عطية يماني المالكيفهد محمد حسن الزهراني

مقحم سلطان عبدالله السبيعيفواز حسين طاهر زيلعمنصور سويلم سالم المالكي
بندر خالد عبدالرحمن المهناءماجد امبارك منسي العتيبيمحمد طالل عبدالرزاق زغبي
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مصطفى حسن محمد باعارمهاحمد محمد فارس الجميلصالح عالء الدين صالح صالح
ناصر بجد دغيليب العتيبييوسف حسن ابراهيم خليل الزبيدييوسف احمد غرامه االحمري

هاني مستور عثمان الحارثيباسم ناحي سليمان السلميمطلق سرور مطلق العتيبي
معاذ عبدالرحمن عوض المغذويعليان حسن سالم الزهرانيحسين علي محمد لسلوم

رياض علي عبدالرحمن الشهريماجد داخل مسعد المطيريعواد قاسم عبيد عامر
أحمد عبد الكريم محمد حبيب العباسيعبدالرحمن رازق حميد السلمياحمد عيسى احمد عسيري

أحمد عبدالعزيز ابراهيم العجالنعلي عائض سعيد القحطانيمحمد سعيد مسعود الغامدي
سامي سالم مشهور العمريمحمد علي ابراهيم العليابراهيم علي محمد مصطفى

شادي محمد يسلم باجهمومعبد الله معيض عبدالله العصيميمحمد مسفر دوس لسلوم
عبدالله علي سعييد القحطانيحماد صالح عيظه الحبسيعبدالله سعيد عبدالله االحمري
قاسم عبدالحميد حمدان الرفاعيعلي محمد أحمد عسيرينايف خالد محمد صالح المالكي

مقعد سعود فارس البيشيفهد محمد عبدالله الصنيتانتركي فهد عثمان الزهراني
عصام ساطي فليح القثاميفهد عبدالله مشبب الشهرانيسامي علي ضبيعان الجهني

أحمد علي أحمد القرنيمنير سلطان مسلط البقميعلى حسن محمد الناشرى
هيثم ابراهيم عبدالله ابوالعالعبدالرحمن احمد حسن الحربيعقاب ساعد مسعود العتيبي

بدر ابراهيم عثمان الزهرانيسعيد عبده مقبل محمديحيى حسين يحيى عطيف
عادل محمد صدقة خياطعادل منيس ظافر الشهريعبدالوهاب عبدالله محمد حزام

بندر جمال عبدالله خاننايف علي ابراهيم القعودعماد محمد سليمان الشريف
عبدالعزيز سعد عبدالرحمن الشهريفواز نامي سالم السلميسعيد مرزوق منصر لسلوم
ياسر عبدالله محيسن الزايدىوائل مرعي مبارك االسمريمحمد سالم محمد الربيعي

نبيل علي محمد العويرضيسعيد محمد عزيز الغامديعبدالمحسن خالد صالح الظاهري
ايهاب علي يحي مستريحشاهر قليل زاهر المجنونيعبدالحميد سلمي هويدي السلمي

مشعل حمدي حميد الصاعديجميل محمد محمد محياعبدالله محمد عبدالله السهلي
زبن عائض سعيد الحارثيبدر بازع هالل العتيبيناصر محمد شري المقاطي

عبدالله ماهر نظمي الدردنجيسلطان عاتق جودالله الحربيعامر علي أحمد ال زايد
سعد منيس عبدالله الشهرانيمشبب حسين علي القحطانيرباح غازي عليان السلمي

سعيد عطية محمد العمريعبدالله صالح عبدالله الشرمانعائض حميدان عايض السبيعي
علي محمد سعيد طليععادل محمد سعيد الشهرانيمهدي علي حسين ال فطيح

فيصل عبدالعزيز سعيد الغامديتوفيق أحمد محمد زرينصالح صالح ماضي الشريف
سويحل أحمد علي العمريعبدالرحمن خلوفه سعيد ال حمادأسامة عبدالله عليان المولد
عبدالله عاطف عبدالله الشهريعبدالله موسى محمد التايهيتركي حمود ذياب الرشيدي
سالم فالح سالم الحربيأحمد يوسف أحمد باكدمباسل عطيه سعيد الزهراني

ماجد عبدالله عبيد ال حمودصالح علي سعيد الغامديهتان ابراهيم عبدالله بوبسيط
ماجد محمد ناصر الدوسريمحيل عوض حسن المالكيابراهيم محمد يحي الخالدي
عبدالله سالم عبدالله العرجانيزيد محمد زيد النجديفهد ظافر صالح ال مهري

خالد مشعل نائف الحثلينطارق نفيع احمد الصبحيفارس محمد ظافر القحطاني
صالح محمد عباس احمدرعد عبدالعزيز حسين ابوالعالمحمد علي صالح ال سدران
نايف حسين بطان السلميماجد أحمد مصطفى مستنطقمانع مهدي حمد ال جمهور
سعيد احمد جارالله الغامديناصر مشعل ناصر البليدانصالح محمد احمد عبدالقادر

مسعود علي جابر ال مخلصعبدالله محمد عبدالله ال عمر القحطانيعبدالرحمن ابراهيم ناصر الراشد
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سيف منير مبارك العتيبيعبدالفتاح فايع احمد عسيريعبدالرحمن طالع مفرح االسمري
حسام سالم صمان الغامديبدر خالد بداي السهليمحمود حسن محمد الشهري

يحيى احمد محمد الزهرانيصميد أحمد علي الزهرانيسعيد محمد سعيد الدريس الدوسري
احمد عويد طارش الظفيريعبداللطيف جابر علي المولدعلي محمد سعيد الغامدي

ايالف عمر يحى اليمانياسامة عثمان عبدالله بنتنمحمد حضيض مباريك السلمي
عبدالعزيز نبيل عبدالمنعم حمودهبندر فالح مبرد الحميدانيفواز خالد رشاش العتيبي

ياسر محمد عتيق البالديعبدالعزيز محمد عبدالرحمن الشهريسمير يوسف محمد مبارك
عبدالله محمد عبدالله الصنيتانمنصور مطلق هالل المقاطيعبدالرحمن عمر مبارك بانخر

سلطان سعيد محمد بلكممساعد صالح مطير الزهرانيمحمد حمدان ظافر العامري
راشد سعد مشاري االسمريعلي محمد عبدالله الشهرانيعبدالسالم علي ابراهيم الحربي

خالد هديبان عبدالرحمن الحربيتركي محمد تركي التركيطاهر يحي محمدطاهر لمفون
ريان حسين محمد الشيخجابر مرزوق حسين لسلومعبدالله سالم فايز الشهراني

عبدالله احمد نمي المالكيمطلق مخلد مطلق المرزوقيعبداالله بن بندر بن مشاري ال سعود
حزام راكان خالد ابن حثلينبسام محمد صالح الغامديمحمد عبدالله دخيل السالم

عبدالرحمن صالح عبدالعزيز بن مفرجعبدالعزيز محمد شالح العتيبيمحمد ابراهيم عبدالقادر ابوشال
عبدالله سعود سعد العتيبينافع ضيف الله راشد الحربيعبدالرحمن حسن عبدالرحمن باراس

سياف ظافر محمد الشهرانيعلي عطية الله علي الراشديعتيق احمد عتيق الجهني
حسن عيضة محسن الحذيفيمشعل فراج معجب السبيعيعبدالله سعد طالب المري

أيمن الفي مسلم اللهيبييحي سعيد صالح الزهرانيناصر عايض مانع الحارثي
أديب عبدالله مساعد الشريفمقبول سهيل مقبول مغفوريفهد عواد محمد القبساني
ممدوح دعيج مدعج العتيبينايف زيد سعدالله العتيبيسعود صالح علي الغامدي

عبدالله زيد سليم الرويثيفريد محمد خلف الغامديشريف مجدي أنور الهريدي
منصور صالح عوض الرشيديماجد علي محمد لسلوممحمد عبدالعزيز محمد المبخوت

فهد مساعد علي آل مساعدفالح محمل كميهان الجهميسعيد محمد علي ال معيض
ثواب هائف فراج السبيعيعلي عمر مريح العجالنينايف سعيد حمد اليامي

بدر جهز هذال العتيبيسعد شايع مشبب القحطانيشاكر مشرع عبدالله البقمي
قليل احمد عمر الزبيديمحمد دخيل سعد الشمريماطر عبدالله عبده حمدي
نضال فتح الدين احمد مقبولخالد أحمد مبارك السحمانمتعب يحي عبده شريفي

ريان حمدان خلف البالديمتعب سعيد شيبان زهرانيمعمر عمير منصور الروقي
عماد حسن عتيق الحجيليمحمد عمر محمد الزغيبيمشعل صالح محمد الناصر

عبدالرحمن عبدالعزيز سليمان السويلممرزوق متعب عائض ابوسبيحهعواض عايض نامي المالكي
عمرو مشهور جميل براشيمنيع مانع منيع القارحيسالم مسلم لويفي الهبك

فهد ممدوح نواف الشمريسعد ثالب حضيض المعبديجبر عامر راضي الحربي
أحمد عيظة بخيت المالكيماجد عقيل سميح الدلبحيعبدالرحمن علي سعيد القرني
مشاري سفر عوض المطيريعبدالمجيد جبر سليمان المطرفيادريس حمود سويلم البقعاوي
بدر عبدالرحمن بدر السبيعيحسن عبدالعزيز محمد البارقيعايض سعيد عايض االسمري

فواز فنيطل بطي العتيبيخلف هوصان عويد العتيبيخالد غشام مسفر العتيبي
فايز شبنان فايز الشهرانيعبدالرحمن عبدالله محمد الموسىسالم سعيد فايز الشهراني

علي عائض علي آل ثوابعبدالله صالح عبدالله الزهرانيباسل االدهم عبد العزيز العنزي
ابوطالب علي ابوطالب العمريفهد عتيق قائد السلميمازن عبدالله محمد حمزة
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نايف ناصر صالح المبيريكمحمد ابراهيم محمد السواجيرضوان عبدالله كمال خان
عبدالغني عبدالله محمد الحجيريسامي تركي فارس البارقيمنصور محمد جريد آل جريد
سعد عبدالرحمن سعد الدوسريمبارك سفر سعيد الشهرانيفيصل حمود شريد المطيري

ثامر مدالله محمد البلويخالد محمد ناصر البقميحاتم عدنان عمر بابكير
طارق نفيع غالي السلميمحمد مرعي محمد العمريايمن حسن موسى الزهراني

سعدون طوير ساعد الفهميزيد ابراهيم احمد الكبسيعبدالمجيد عبدالله عبدالكريم الناصر
عادل حسن محمد عسيريياسين محمد عبدالقادر العدنيعبدالرحمن عبدالعزيز مشيوط المعبدي

يوسف سراي ربيعان الشمرياحمد عطية فرج الزهرانيفهد محمد فهد الرشيد
سلطان حسين مسفر القحطانيعلي حامد احمد الغامديعبدالعزيز عتيق الله سليم السلمي

ناصر صالح عامر الصيعريبركه سعيد بركه المطيريحامد مفرح عبدالله الشهراني
هشام علي محمد الزهرانيعبداالله شرار عبيد العتيبيفيصل عبدالرحمن محمد الرشيد

ذعار هايف عبيد السبيعيسعيد سعد متعب اليزيدىعبدالعزيز محمد حسن شاهر
بندر بن صالح بن موسى المالكيصقر علي عبدالله الغامديأحمد حسن عبدالله ال نويهض

سعد عبدالعزيز محمد بن طالبسامي صالح عبداللطيف الحربيمحمد عيد محمد الغامدي
حامد مساعد عبدالله الزهرانياحمد عبدالعزيز محمد العجالنيماطر يحي سعد الشمراني

وليد علي مطلق القاسمناصر سيف مطلق القساميفهد عبداللطيف عبدالعزيز العبداللطيف
سعيد سلطان محمد آل مشنيتركي عبدالله محمد ال حامدهشام عبدالعزيز سعيد الحقباني

باسم حامد محمد الشمريمحمد علي احمد الشمرانيبدر عطية الله عاطي العلياني السلمي
حسين ابراهيم محمد سنديحسين ظافر ظافر آل نومهتركي مرضي ناصر الدوسري

عبدالله محمود عبدالله يوسفمحمد عبدالعزيز مسعود الحربياحمد فريد حسن مشرف
عبد الرحمن سليم عمير الترجميعبد الرحمن سالم صالح الصيعريفواز عايد نفاع العوفي

معيض محمد سعيد الزهرانيعلي سهيل مقبول مغفوريضيف الله عايض ضيف الله الحارثي
نايف راكان عبيد العصيميعلي سعيد صالح الغامديثامر عبدالرحمن بشير الجهني
غانم مشبب محمد آل محمدحسين محفوظ علي الفقيهحسين محمد حسين ال ساكب

ابراهيم سالم سعيد الغامديمحمد حسين عبدالله الشهرانيمحمد راشد مسفر آل لعوج
سعيد مسفر محمد العمريفالح عايض فهيد السبيعيمحمد عبدالرحمن محمد الرشيد

علي محمد عبدالرحمن مظفرعلي سالم ناصر السريعيمحمد راشد محمد الكثيري
مشاري رباح سويلم الحارثيسلطان شاكر عويض السلميعلي عبدالرحمن حمد الشيحان
علي محمد علي الوادعيعبدالرحمن حمود حمدان البلويعبدالله احمد عبدالله الغامدي

حمود مبارك هنيدي البالديعبيد ثويب رشدان المطيريسعد سويلم سليم القرشي
أحمد حسين أحمد العمرانعبدالرحمن ثامر صالح المالكيبشير راجح خلف الذويبي

ماجد عواض عوض الثبيتيطالل قاسي عالي السلميعاطف سهيل ابراهيم القثامي
مشعل عبدالرحمن حسن الحافيفيصل سعود راجح الزهرانيسعود فيصل شايع القحطاني
سلمان احمد عبدالواهاب ال مفرحبداح عبدالله بداح السهليخضر حسن محمد الزهراني

صالح احمد سعيد ال عاطفمزيد مقعد حمود العصيميفيصل عبدالعزيز عبدالله الشريف
ناصر سعد ناصر السبيعيعائض مفرح محمد الجنيبيتركي راشد مقبل الحمالي

عبدالمجيد سعد عبد الله القرنيخالد قطين سعيد العاليغازي عبدالله عبيسان البقمي
عادل مصلح صالح الشريفصالح محمد عبيد الشريفماجد احمد عبدالله الغامدي
عبدالرحمن صالح عبدالعزيز الحسنأحمد رجاء سليمان الحربيحمزة عبدالله عبدالله نوح

علي حسن عبدالله ال موسي الشهريمحمد سعدالله حسين الزهرانيمحمد عبدالله سعد السبيعي
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خالد جمعان رده المالكيبسام علي مريع القحطانيعلي عبدالله محمد الشهري
محمد حسن محمد العمريعلي عيسى علي مسمليابراهيم محمد عبدالله ابوطواري

حمود ضويحي مرداع القحطانيعبد الرحمن حسن عبدالله البارقيمحمد مرشود مرزوق العتيبي
أيمن أحمد صالح زيلعابراهيم راشد عاتق العلويراكان محمد بلغيث حكمي
أحمد صالح أحمد الغامديمحمد علي سعد االحمريمحمد سابر علي االسمري
عقوب منوخ نادر الحميدانيسعد عبيد ملهي العنزيرؤوف علي عمر حمزي
منيف حسن عمر المالكيأحمد عاطف عقيل البارقيأحمد عبدالله احمد فحام

ياسر حبيب رويشد المطيريعبدالله علي عبدالله القحطانييوسف حجاج مذود الشمري
احمد سعيد معدي القحطانيمشعل بادي عريفان اليوبيعبدالله محمد عويض العتيبي

مشعل عمار مسعود الجعيدمحمد ناصر عبد الرحمن الجريسيمحمد جري سعود السعدي
فهد محمد عبدالمحسن الملحمفارس صالح رضيان المعبديثامر عوض حبيب العتيبي
سامي غزاي غازي المطيريسعيد زرعان محمد الزهرانيزياد حسن حامد السفياني

فهد عبدالله محمد السماريهشام رجب هباش المالكيوليد زيد علي المالكي
خالد حسين سعيد الشهرانيفهد عالي علي السواطعادل هايف نايف الحافي

طارق يوسف سعيد صامطيعايض هويدي حاجي العتيبيعبيد علي عبدالله الكثيري
عبدالله سعيد علي ابراهيممهدي علي مهدي الياميبدر حزام شايق الغامدي

عبد الله غصاب سعيد العنزيثامر نبيل حمزه ششهمحمد عمر محمد أبوركبه
عبدالعزيز عيد علي المالكيعلي فهد فهاد السهليمشبب مفرح مشبب ال عبود
عبدالمجيد محمد علي الغامديعبدالله عبيد عطيةالله الحرازيمشعل عايد مسيعيد الحربي
عبدالملك منيع بركة المطيريعبدالله فيصل محمد الزهرانيرياض طلق سليم الحميدي
عباد رابح نامي الصبحيخالد احمد علي الربعيسعود محمد سكات العنزي
عبدالله علي صالح العميرينيمرزوق عامر سعد البيشيجمال مشبب محمد دبشي

محمد عبدالله عايض البيشيعبدالرحمن فالح كليب الحربيعبدالمجيد سعيد عايض الشهراني
توفيق عليثة حامد العمريمحمد بدر مرزوق العتيبيوسام هود محمد شيخ

خالد مذكر صالح الدلبحيراشد يحيى مهدي حكميابراهيم محمد عبدالله الحذني
مازن غزاي ملفي العتيبيعبدالله رمضان عبدالله الطيبعسكر محمد عسكر العنزي
نايف نايض خضران المطيريعبدالعزيز فهد عبدالله المدبلبدر مشهور سالم المنصور

بندر صالح رمضان العنزيمحمد عرفج توهان الحربيمحمد عبدالله حنش الشهري
حسن مسفر علي الشهرياحمد محمد سعدي المالكيعيد رجاء مرزوق الرشيدي
محمد ابراهيم احمد قصاصثامر محمد منور العتيبيمحمد عبدالله حسن الغرابي

ناصر تركي ناصر البركاتيتركي حسن طاهر المالكيعبدالله سعد قعيد العتيبي
محمد معيض رجا الحجيليعلي يحي أحمد آل مريععيد علي عيد القرني

احمد محمد احمد الشهريأشرف عبدالله عمر المقبلعبد العزيز عبد اللطيف عبد العزيز العبداللطيف
سمير محمد مزهر الزهرانيسليمان سفر محمد مزاومسياف محمد مسعود الشهراني

علي يماني مجحود الزهرانيفهد حامد محمد المالكيعطاالله سالم هنيدي العنزي
محمد عبدالعزيز محمد السويلممحمد علي عوض اليوسيعبدالمجيد محمد سعد آل عمر

حسن ابراهيم محمد االسمريمحمد سامي محمد أزهريخلف مذكر متلع المطيري
مرعي عائض نايش الشهرانيسالم موسى ابراهيم الزهرانيبندر سعيد محمد الشهري

عبدالرحمن عبدالكريم جابر المطيريمعتصم مقبول محمد العقيليعبدالرحمن محمد ناصر صالح
سامح ابراهيم مسلم االحيويطارق عبدالله محمد الدهشمحمد ظافر سعد ال محمد الغامدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االتصال واإلعالم

اإلعالم

جميل حسن زكريا أبو سبعةبندر محمد رخيص العنزيبسام عبيد عبدالله المقاطي
أحمد عبد الواحد أحمد جزارخالد محمد عبدالرحمن الحمدانسعيد سعد سعيد العمري

سويد عوض سويد الخالديسعيد ناجي سعيد الغباريعبدالله سعيد أحمد العرياني
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بن عيدعبدالله محمد أحمد السكرانصالح شحات صالح عشماوي
سعيد احمد عمر باحميشانعبدالله علي أحمد الحربيابراهيم خليل ابراهيم العتيبي
عبدالله القوين خالد المطيريطالل منصور عبد العزيز بن نصبانراشد سليمان راشد السبيعي
سعود محمد عجير المعاويعبدالرحمن سعيد رداد المالكيسعد ضيف الله سعد الشريف

منصور عبدالله عابد البشريعبدالله بكرى عبده صميلىعلي محمد خضران الزبالي
جايز علي عايض الجنيبياحمد محمد عبدالله جرجيرصالح عبدالله حسن الحساني
عبدالعزيز سعد عواض الحارثيتركي فيصل دخيل الله العتيبيمرزوق الفي عمر المطيري

محمد خلف مطلق الشيخاحمد غرم الله محزم الغامديجمال عبداالله وصل المهيملي
حسن يوسف حسن دقاقمحمد مثيب محمد المطيريمناحي مشرع قاعد العتيبي
ناصر حماد خيشان البلويصادق جعفر علي الهاشمعمر محمد بن حسن خني

راكان حسن سعد الحربيعمر طالل صالح الطويرقيعماد محمد سعيد علي زيدان
محمد راضي هليبان الحربيعبدالهادى عويض عطالله المطيرىسعد حضيرم علي الحربي

هاشم كمال هاشم صيادسعود عبدالرحمن فايز االحمرينايف سعود محسن الخماش
رشدي محمد جبران معتبيهاشم محمد حمزه الحاتميخالد محمد شفيق سيدنور مينا
وائل سمير عبدالله باجودةمساعد حميد عايد المقاطيعبداللطيف علي حمود الحمود

بندر ناصر مترك القحطانيتميم واصل خلف االحمديعبدالمحسن ابراهيم صالح الجريس
عبدالكريم علي عبدالله الرشيدماجد محمد عيد الزهرانيمحمد حسين محمد الزهراني

ريان محمد سالم المتعبعبدالله سليمان عابد الجهنيصالح عبدالله علي العرفج
ياسر عوض فايز المطيري
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 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

محمد ابراهيم عبد المحسن المحيسنصالح عبدالله علي الزهرانيفهد محمد عيظه الغامدي
سعيد تركي فرج العتيبيعبدالله محمد نور الياس فالتةشادي احمد مقدم عبدالله باخشوين

خالد عبيدالله جهاد العنزيمحمد حمد رجاءالله الظاهريعبدالهادي عبيدالله عبدالرحمن العلوني
لطفي عبدالمحسن محمد الرابغيعمر عبدالله صالح الهذلولابراهيم سعيد صالح العمري

عبدالفتاح أحمد محمدعلي ال زين الدينعمر أحمد عمر العوضسمير عبدالمغني عبدالرحمن الشيخ
عمار سالم صالح الشهريسلمان سعد عبيدالله الحربيمحمود جميل محمود قاضي

هاني احمد معال الصبحيمحمد حمدان حامد الرايقيعبدالله عابد عبدالله الجهني
خالد مقبل دغيليب العوفيوقار لعيق احمد صديقيسلمان يحيى يحيى خبراني
عبدالله فاروق حسن فطانيريان حسن عبيد سنقوفأحمد محمد عبيد السليهبي

عبدالهادي سعد محمد القرنيأحمد عبدالله أحمد الشمرانيفيصل عبدالله يوسف المرزوق
عادل سالمة سليمان االحمديصخر طالل عايض المالكييونس رجا الله حمدان السلمي

رضوان احمد عيظة كربانفهد عبدالعزيز علي الصبحينواف زايد عياضة السلمي
صالح محمد عبد الرحمن التميميطالل سجدي منيع العتيبيسالم محمد سالم زاحم

عبدالعزيز محمد ناصر الزنيتاناحمد سعود عسكر اليعيشجابر صالح محمد المري
محمد علي موسى الفيفيعمر سليمان مسيب اللقمانيغانم حمود عتيبي الزبيدي

سراج طلعت سراج خياطفهد عبدالعزيز عبدالكريم المصباحيابوطالب عبدالله احمد المسعري
محمد علي سعد القحطانيزياد عبدالرحيم محمد السيدعبدالعزيز ابراهيم يحيى الزهراني

على سليمان فوزان الفوزانعبدالله محمد علي عبدالله خليلراجي حسن علي السليماني
مبارك حمود مبارك الدوينيرضاء حامد عبدالله الحميريسلطان عيد سعود المطيري
بندر علي محمد السفريعبدالله محمد عبدالله اليحيىوليد عبدالله علي الزهراني

حمد صالح حمد ال منصوررائد محمد داخل اليوبيعبدالرحمن عيضة عطية الحارثي
علي ابو طالب علي العلويابراهيم خالد ابراهيم الجريويخالد عبدالله أحمد مصري

عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الفايزعبدالعزيز زايد عمر المزينييزيد عبدالرحمن دخيل الجديد
عبدالعزيز عبدالهادي حسين الصعيديعبدالله عبدالرحمن عبدالله الشديوليد حمدي ابراهيم الدوعان

ياسر رشيد مرزوق الصبحيمتعب عايض محمد البالديعبدالعزيز عبيد معيلي النعماني
محمد حسن امين النظيفبندر معال جميل الحازميمحمد حميد هديهد الوافي

صالح علي عطية الزهرانياحمد عبدالمجيد عبدالله البقشيمنصور محمد يوسف سيفين
سلمان ابراهيم عبدالله الشعبيالوليد تركي عبدالله االحمريمازن حامد عائض الصمداني

ياسر محمد يحي مستريحاحمد محمد عبدالرحمن الزهرةعثمان علي عبدالله عثمان فالته
وهيب حمد سرحان المحمديمحمد علي أحمد الصماديممدوح حاسن حسين الجدعاني

عبدالله أحمد علي الغامديعادل صياح محمد الجهنيمحمد مبارك علي العسيري
عساف ناصر سعد القحطانيعبدالعزيز علي جروان القحطانيمانع صالح هادي اليامي
محمد حميد رجاح القريقريحمد احمد خلف الحربيسهيل احمد سعد اليماني
فيصل عايض مبرك المطيريريان محمد عبود بارياننادر عبده محمد الشهري

ناصر محمد ناصر عجيمانجاسر محمد جاسر الدوسريعبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن النفيسة
مشاري مشعل عرميط المعبديعلي سليمان صالح الشمريعبدالرحمن عبدالله سليمان الغرير

محمد حمد ناصر ال قزالنعبدالله صالح احمد عسكولنايف فهد سعود الحشر
تركي مديني احمد النهاريعبدالرحمن صويلح صالح الثبيتيريان عبده اسحاق مال

عماد محمد أحمد حجرسامح اسامة السيد عبداللطيفعلي عوض سعيد باقارش
وسيم محمد زارع سيدعبدالله سليمان سعيد الحربيسعيد سعد سعييد المالكي
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محمد عبدالله محمد العمرينايف متعب براك البقميأيمن عبدالواحد نواوي جنبي
فراس سليمان داود غنيممحمد معتوق سالم الشريفاحمد عبدالله مصلح السهيمي

بسام عائض احمد الجوفيبندر محمد عثمان العموديحسام حمدان عطالله السريحي
عبدالله محمد عبدالله المنبهيكمال خليل محمد حسينمحمد محسن عيدروس الحامد

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز الضيافسحمي عبدالله راشد السبيعيعبدالعزيز فهد سعد الداوود
نادر حسن محمد اينم فلمبانعبدالمحسن مرزوق دليم المطيريعبدالله علي محمد الزهراني
يوسف سعد سلمي المطيريحسن محيسن فراج الصبحيعبدالله سنيد حمد المطيري
خالد حمود حامد المحياويأحمد يحي أحمد حظهتركي نايف تركي الرويس
عزام عبد الله أحمد حيدرةعبدالله سعد مريع آل مريدهشام محمد عبدالله التويم
حمد عبدالعزيز حمد المسلمخالد الشريف زامل الحق آل زيدبندر عطاالله بندر الحافي
سامي محيسن فراج الصبحييحيى زاهر يحيى الفيفيسمير سافر رزيق الحربي

بندر حامد سليمان المحماديعبدالرحمن سعيد محمد المالكيياسر عبدالمعين عبدالله سراج
أحمد ماجد سعد الدوسريعبدالله مسفر محمد القرنيميثم عبدالله عبدالله آل مسكين

سهاج خالد مطلق الربيعانهتان محمد علي احمداحمد عمر ابراهيم الصاعدي
محمد عبداللطيف جميل بن عابدنايف حضاض سمار المطيريمهند محمد حسن حسن

صالح محمد عمر العاموديمصلح غازي شجاع العتيبيصالح ناصر صالح المري
طارق موسى حامد المزروعيمسرع محمد حسن المسرديمحمد ضيف الله سالم الزهراني

عثمان سعيد عبدالله الحازميعلي صالح حسين قحطانيعبدالله ابراهيم حمد الخراع
راكان محمد خالد امين اشيمشعل عبدالله عبدالرحمن الغامديجالل حمد سرحان المحمدي

الحسن خالد الحسن البركاتي الشريفمناحي محمد مناحي السبيعيرمزي أحمد هديهد الوافي
سلطان علي علي سالميعبدالمجيد ابراهيم عبدالله التركيبدر غرمان عبدالله الشهري
ابراهيم يوسف عبدالرحيم الغامديمحمد حمد محمد االحمديطارق عبدالله محمد بخاري

تامر محمد صالح عبد الحميد فيرقعبدالله عاتق محمدسعيد الغانميعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزهراني
عبدالله خالد عمر االهدلعبدالله محمد عبدالرحمن الشمرانيمحمد أحمد محمد عرفة حلواني

عالء محمد مولي سالمة اللهيزيد راشد ابراهيم الهويشلمحمد عبدالله محمد باعامر
ماجد عواد محيسن الجهنيغازي محمد حسن محمد غازي عنقاويعمار يوسف سيف الحازمي

سعد صالح سعد الهزانيضيف الله شجاع ضيف الله المطيريماجد عبدالله عطاالله النزاوي
ملفي علي سعد ال صالح الوادعيسعد عبدالله مبارك الدوسريواصل سعيد واصل الصاطي
مازن عبده أحمد كردمحسن محمد احمد ال محمدسالم عبدالله محمد صباحي
سطام سعيد علي السليمانيمحمد دخيل جريد العلونيبدر ناجي سليمان العلوني

محمد فيصل محمد نسيبعبدالهادي احمد محمد النهاريمحمد حسن عيدروس عتين
عماد عبدالرحمن عوده المطرفياياد عبدالرحمن امين نجم الدينزياد بخيت عون الله الحرشني

يحيى علي هادي هزازيهتان جميل حمد الصعيديفيصل عبدالواحد فيصل خرصان
عصام حسن عبدالله الدليجانمرتضى حبيب علي الجنبياياد حسن حمزة الهوساوي

هادي علي عبده حكميبندر مشبب مانع القحطانيرائد عبدالدائم سعيدان المطيري
فيصل محمد رفيع الجهنيحسن محمود حسن الجحدليبدر علي ناصر الشهراني

احمد علي احمد ربوعيعبدالرحمن سليم جزاء الجهنيهاني عبدالرحمن عبدالعزيز النفجان
ريان محمد عايش الحربينايف خالد مطلق العتيبيعبدالله حامد سعيد الحربي

سعود محمد سالم زاحمرائد عبدالله عبدالقادر الجهنيفهد بخيت ناصر الحربي
عبد الله صالح خفير القرنيمحمد اسامه مصطفى الفردوسبندر سلطان برجس العتيبي
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أحمد مطلق سلطان المطيريصدام احمد سيف نعمانعبدالله دغيم راشد الخالدي
احمد عبدالله محمد الخطابيهشام صدقه محمد الجهنيمساعد جريس عامر الدوسري

ثامر علي محمد ابودنقرسلطان فهد عبدالله المزعلموسى علي موسى الغامدي
عبداالله سالم عبدالله بن محفوظمحمد سعيد علي الشهرانيمحمد احمد جابر الغامدي

باسم مجدي عبدالعزيز باعكضهعبدالمجيد مسفر حميدي آل عبودمقرن شديد ضيف الله المطيري
عصام محمد احمد عواجيحماد غانم سليمان الحجوريحسين علي حسين الفتوح

حسن احمد محمد العمريعمر أحمد صالح المانععمار سعد عبدالرحمن الشمراني
عبدالله مقبول حسين الحارثيوائل عادل علي باقاسيسامي راشد مبروك الميلبي الجهني

فهد علي مهدي الغامديفيصل عطيه فيصل العتيبيمشعل سعيد شرار العصيمي
عبدالعزبز عثمان صالح الخلفبدر سلطان حمد السلطاننايف ضيف الله قزعان الحمادي

فهد مسفر احمد الزهرانيسعد عبدالله فهد التويميعلي احمد علي الزهراني
بدر عبدالعزيز عبدالله البازمحمد أحمد سعيد صويلحاحمد عويض مجزي البيضاني

سعد علي ميس الغامديخالد دهيسان مرزوق السبيعيصالح محمد عبدالعزيز الشنيفي
مسلط كهف فرج السبيعيسالم حميدان حمدي العمريابراهيم حمدان فرحه الغامدي

عبدالكريم حمد عبدالكريم الخنيفرحازم مرزوق سعد العوفييحيى عبيد زيدي القرني
نواف فالح عامق العنزيعبدالكريم سعيد غرم الله العمريعطيةالله مسعد سعدي الجدعاني

محمد سالم سعيد القحطانىعدنان محمد عيد المنجوميعماد فهد حماد الغريبي
محمد بن فايع بن يحي المزاح االلمعيعبداالله علي حميد السيدياسر مانع محمد الدوسري

فيصل جمعه طرقي العنزيعبدالقادر عبدالمجيد محمد صديقعادل أحمد سعد القرني
ظافر سعيد مانع الشهرانيحسن علي حسن الحازميأنس خميس عوض الحدري

حسين عبدالله محمد النوخاني عسيريعالء علي محمد نور الفتنيابراهيم غريب ابراهيم غريب
محمد حسين علي الميدانأحمد محمد حامد الحماديطالل خلف بركي العصيمي

عايد سعود شعيفان السبيعيمحمد راشد عبدالهادي الدوسريعلي حسين فواز شوالن
يوسف علي حسن ابوشقارهعلي جمعان ردة الصبحيمحمد مهدي عبدالله القرني

مصطفى الفي سعود الجهنيتركي محداء سعود الجشابوطالب يحي مديني ابوطالب
وهيب حمدان حميدان الزنبقيابراهيم عبدالعزيز ابراهيم العقيلعصام عبدالعزيز ابراهيم السليم

أحمد عبد الله صالح الهذلولناجي ظافر حبصان اليامياحمد سالم خضران المالكي
عبدالرحمن زامل فحس الحربيعبدالله حزام عبدالله القحطانييوسف عبدالعزيز عبدالحفيظ الصبحي

عصام محمد علي الرحيليعدنان حسن سراج رواسسعيد عبدالله صالح ال لوفه
عبدالله مطر عبيدان المطيريفايز مهدي احمد عبيدسامي محمد احمد الكبيري

نواف ناصر ابراهيم النشميعبدالعزيز عوضه حسن الزهرانيمشاري قاسم حسن محسني
جمعان يحيى جمعان الزهرانيوائل علي مبارك بادغيشعلي مسرع حسن القحطاني

شادي عبد الله عبدالرحمن خسيفانعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن  العتيبيهاني سعد سعيد المولد
محمد حسن محمد غزاويعبدالرحمن حسن محمد الغامديصالح عبداللطيف صالح بوسبيت

عبدالله سليمان عبدالله الحمودنواف عبدالعزيز صالح بن داودتركي زمام زمام الخالدي
صالح نفاع عبدالمنجي الرايقيغالب خالد ناصر الشريففاضل علي عقيل الغامدي
عماد محمد سالم ابورحلةعمر محمد يحيى بايحيىخالد صالح مناع العمري

مشاري عبدالله ابراهيم الهويرينيوليد صالح محمد محجوبنايف مسفر أحمد الغامدي
فهد مبارك سالم آل رشيدعبدالله بداح مخلد العتيبيعطاالله ابراهيم عطاالله الزيد

فارس يحيى هادي ال منصورايمن علي عبدالله الكبيرنواف سامي نواف الشمري
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ايمن عبدالرحمن محمد القعيديوسف عبدالله محمد الخراعحسام مهدي سمري الزهراني
احمد سليمان محمد عبيداحمد علي حسين القحطانيباسم عبدالله عليان االحمدي
تركي محمد علي القحطانيعبداللطيف محمد حامد البلويماجد حسين صالح العامودي

ناصر عمار محمد القحطانيثامر عبدالله حمد المحيسنمحمد حمد محمد البيشي
يحي عبدالله يحي الزهرانيتركي عبدالرحمن صالح العماريهاني احمد صالح الغامدي
طالل محمد معيض الزهرانيعبدالمجيد خالد نايف العتيبيابراهيم محمد هادي حكمي

عبدالله احمد حسين هزازيسمير عامر محمد العيليفهد فيصل زين الراجحي
ناصر عبدالله سلمان الخالديمالك عابد عبدالله المطيريسامي عمر سالم باعشر

محمد عبدالله زيدي السهيميمهدي محمد مهدي عليحسام جمال محمد االحمدي
ماجد صالح محمد الصقعبىمسعود نواف مساعد الشريفعبدالرحمن احمد عبد الرحمن العريفي

محمد عيسى محمد التكرونيعبدالواحد حامد زاحم الذرويعبدالله محمد عايد الشمري
عبدالرحمن قاسم يحيى الفيفيابراهيم حسن سني الزبيديمحمد حماد سلطان القرشي

عبدالله معتق عاتق اليوبيسعد ذعار مناحي السبيعيعبيد عبدالله عايض ال يعن الله
حمدي حسن حميد الفارسيمحمد فهد سعود السبيعيعبدالله فيصل حسين الزهراني

حمود عبدالله عبيد المطيريوليد منصور علي الغامديصابر محمد عمر فالته
فالح سرور صالح السلميعبدالله عبدلعزيز عبدالله الشهرانيفهد مفرح عمر السبيعي

فهد نويران صكب الشمريعيد عبدالله رشيد المزموميوسام محمد علي سمرالدين
محمد عبدالعزيز محمد سلوممحمود علي مسفر الياميمحمد معاشي هالل العنزي
محمد علي ناصر العمارييزيد حسن ابوبكر فالتهبندر عواض محمد العوفي

محمد معيبر فهد الخالديمنير زكي محمد باشاعبدالله ابراهيم عابد الشريف
فيصل سحمان سليم الشريفوليد راضي شديد الخالديمحمد بدر محمد السبيعي

سلطان جمال ابراهيم شمسرميح عبدالله رميح الفهميرائد عبدالعزيز عبدالله الحسينان
عبدالله علي يحي الصائغسعيد عبدالرحمن احمد الزهرانيخالد محمد محيميد السواط
تركي حميد عاطي الحمرانيمحمد وازع مثيب الشهرانيحمود مبارك حمود مطران
وليد قاسم محمد الدحيمماهر علي عبيد السلميفايع حزام جعفر القحطاني

زايد رشيد غميض السفيانيحمد خميس وسمي الخالديحسن هاني حسن سندي
عالء عادل محمد زينيأحمد مصطفى صالح مصطفىعبدالملك ابراهيم عبدالعزيز السبيعي

عبدالعزيز محمد عبدالله ال مشيطعبدالعزيز عراك بريت الشمريسالم قاسم سلمان الفيفي
بندر عبد الله صالح القحومماجد جبر جبران الصعيديمحمد حمزة أحمد فلمبان

ابراهيم سعيد عمر بايعشوتمحمد ابراهيم مطلق الرفديفهد محمد بركي الجدعاني
عبدالعزيز علي محمد المالكيمشاري فهد راشد الهزاعمنصور احمد عبد الرحمن العريفي

سعد فهد عبدالله التويميعبدالحميد غازي عبدالعزيز بخشماهر مرزوق حمود السهلي
احمد صالح احمد مليباريعادل سليمان عبدالله الصالحوليد فهد عبدالرحمن المحمود

راضي نابت حمد البلويفهد فيصل وهيب شيخونياسر محمد محمد القحطاني
هاني علي صالح العمريمحمد سعيد حماد المعشيخالد عيسى محمد هوساوي

فارس ابراهيم صالح الدغيمفيصل محمد عبيد الشمريمحمد ابراهيم أحمد يحي
فارس علي سعيد الشمريعبدالهادي حمود عبدالهادي العصيميعلي سعيد علي عرشان

فهد أحمد عمر باقازيسلطان علي علي السراجيماجد سلطان حنش القحطاني
ناصر عبدالرحمن ناصر العنزياحمد دحام خليف الشمريناصر عمر محمد البليهي

علي سعد سعيد المطيريعبدالله حسين صالح العمريعبد العزيز معيض موسى العنزي
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فواز عبدالعزيز ابراهيم الجنوبيزياد عبدالله سعيد الغامديعبدالعزيز حسين فارس الشيخ
اياد حسين عوض الله الحازمييعقوب مسعود يماني العلويعيد عامر سعد القحطاني

يعقوب يوسف بدر المطيريجميل فؤاد جميل فادنعمر ناصر سعيد القحطاني
عبدالرحمن عبدالله محمد السنانسعد سلطان سعد القحطانيعمر أحمد محمد المحمدي
محمد قبالن محمد الدوسريمحمد عبداللطيف محمد السالمهيثم ناصر عبدالله الجفن

فهد صالح علي الزهرانييحيى سعيد عبدالله ال معتقعبدالرحمن صالح شامان البقمي
فهد عبدالرحمن عبيدالله المحمديخالد راشد ناصر الدحامممدوح سعد محمد الهندي
ابراهيم خالد ابراهيم الرشيدعبد الله ناصر هادي الشهرانيطارق عبدالله محمد بالبيد

سامي علي عبدالله الحسينفهد محمد مساعد الزهرانيمبارك جمعان عبيد الشهراني
راكان محمد حسن عقيليعبدالله معيض عبدالله الشهرانيماجد محمد ناجى اليمانى

حسين علي صالح الظاهريسليمان حمد عبدالله العزازاحمد سعيد محمد القحطاني
جازي فهد عبدالله ال قرنينعصام عزالدين أحمد المدنيمحمد ابراهيم عبدالرحمن الدوسري

عبدالله علوش ناصر السبيعيمحمد يحيى محمد القحطانيفراس سعيد محمد العمودي
عبدالمحسن هضيبان خويتم العمريفراس علي مسفر سفالنمبارك مسفر مبارك الدوسري

وافي ابراهيم سعد الحميدمايز عبدالغني محمود الدندشياحمد مصطفى طه خليفة
سيف سلطان علي الزهرانيعصام جبران ابراهيم حيانفيصل عباس عيسى فيومي
صالح عبدالله صالح الجردانفرحان عبدالله فرحان القرنيمحمد احمد عبدالله عسيري

ظافر ناصر ظافر ال العجيهاشم صالح سالم باكلكهصالح سعيد سعد الغامدي
فهد رزيق كليب الرفاعيعبدالرحمن سلطان محمد بن معينعبدالرحمن محمد رضا محمد نور راجخان

فهد يوسف عثمان المحمدخالد محمد احمد باخضيرفراس علي عقيل الغامدي
احمد موفق احمد جريشسلطان فيصل جميل حسنينمفلح عواض خضر العصيمي العتيبي

بسام قائد احمد العامرعمار عبدالمحسن علي السليمانيعبدالرحمن أحمد حسين صمان
سعد علي فايز الشهرانيفالح عبيد عبدالله الدوسريفايز عمار عاطي السفياني

نايف خالد حسين المنصوريفارس نجر فارس البقميمحمد عبدالعزيز عبدالله الطويل
حسن علي ابراهيم عسيريصالح فهد محمد البليهيعبدالله سلمان جمعان الغامدي

غسان عيسى أحمد حكميوليد احمد عبدالله الزهرانيمحمد فهد مشبب القحطاني
فهد علي ابراهيم محمدابراهيم محمد عبدالله مصرينايف خضران علي الزهراني

عبدالله محمد عطيه الحارثيصادق عطيه حسن النخليعبدالعزيز صبري صالح الدوسري
عمار محمد حسين أبوبكر سيتطالل عبدالهادي طليحان الحربيعبدالعزيز زايد جزير الشمري
عبدالله علي حمد الشمريحسين حسن حسين باقيسعبدالمجيد سليمان مساعد عيد
عبدالمحسن احمد حسين الحواجسالم ربيع حسن الجيزانيشارع سحمي عبد الله السبيعي
عبدالرحمن ناهض محسن الشريفسعد أحمد سعد القرنيحسام حسن مردوف باخشوين
محمد علي عبدالرحمن الشهريابراهيم رزيق مرشود الصاعديمحمد جمال عبد الحميد صبري
ناصر غرم عثمان القشيرينواف حامد محمد االزوريمحمد خالد سيف الدين عاشور

محمد مبارك محمد العجميسلطان عبدالله احمد باوزيرعبدالله محمد مسعود حكمي
حسين حسن حسين البيروتيحمد عبدالمحسن حمد السبيعيحمد خالد عبد العزيز الطرير

عمر عبدالغني عمر حلوانيجهز عايد عتقاء الرشيديهشام محمد مقبل النمري
صالح فالح محسن الحربيمحمد أحمد حامد اليوبيتركي عبدالله سالم خشي

عبدالعزيز وهب عبدالعزيز الراجحيماهر غازي بكر بكارمحمد عبدالعزيز عبدالله المنصور
عبداالله حسن ابراهيم القصيبىخالد فيحان سعود العتيبيعماد محمد عبدالحميد التركستاني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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إدارة خدمات صحية ومستشفيات

عبدالمجيد فوزي مبارك القحطانيعلي زاهر سعد العليانيطالل احمد حسن الغامدي
يوسف احمد محمد الغامدي

خالد محمد علي كريدمعبدالرحمن طه عبدالله الهاشمي االميروليد عبدالواحد باني الحربي
عادل سعيد رويجح الحارثيماجد محمد حسن المالكيعيد حامد عيد الشريف

فاضل مسفر يحي المالكيعابد عبدالله عبدالله القرشييحي سمران محمد المرامحي
ظافر جابر محسن القرنيصالح محمد عقال السلومعبدالله ابراهيم محمد زكري

باين سعود باني الحربيخالد عبدالله سعيد غيالنيصالح خضران مسعود الزهراني
عبدالهادي عبد الله سعيد البساميمحمد عبدالله يوسف عسيرياحمد حسن غرم الله المالكي

عايد هالل عبيد الرويليعبدالله صائل مستور الحارثينبيل علي سعيد الشهراني
عماد داخل عايد الخطابينبيل محمد سعيد القرنيعادل مرزوق سليم السهلي
مجدي نايف عويش البشريمجدي فاهد جدعان المطيريمحمد موسى محمد مسرحي

عبدالله محمد عكفي ال شرهان الشهرانيطالل هيال سالم العنزيحمود عبدالعزيز عبدالله النغيمشي
سلطان موسى فايز الحربيحفظي خليل محمد آل الذيبخالد نماي عبدالله السراني

عبدالله محمد موسى المصعديعبدالله عوض دحمان يحيىحسن عبده حسن نجمي
فالح معيض معيوض المسعوديعبدالرحمن مرزوق سليم السهلييحيي عبدالله ثابت االحمري
فهيد حمدان حويري السفيانيعادل عواض عيضة الزايديأحمد عطاالله مبارك السلمي

عبدالله عبدالكريم سالم المالكيرياض عبدالله عبده بركاتأحمد مهنا حماد الخطابي
محمد سعد سعيد الزنبقيسويلم قياض فزاز الرويليرائد عتيق احمد الزهراني
زياد زايد نفال العتيبيسعيد معوضه سالم ال دوسريمستور طفيل منيع السلمي
صالح محمد صالح العمريسامي داخل دخيل الصاعديمحمد سعود علي الحمياني

نايف منير حمدي المقاطيناصر صياح ربيع المحياوياحمد حامد عليان الشيخ
مشعل سعيد رزق حسونهمخلد مبارك رحيل الرشيديعاصم عبدالعزيز عبدالجبار الهندي

طالل مشعل حميد السروانييحيى يحيى علي عكاممحمد منصور محمد الحازمي
سعيد محمد سعيد القرنياحمد الحصاد محمد العنزيخالد صالح عبدالله المجنوني

ابراهيم فضل الله عبدالقيوم بخاريحمود حسن مبغور الناشريعبدالرحمن مبارك سفر الشهراني
نايف عبدالله حسن الزهرانيبدر صيفي عواد المطيريوليد سعد مسعود الهذلي
سالم علي سالم دومانسلطان فهد عيد القحطانينبيل حمد عواد الدبيسي

احمد محمد احمد العماريعبدالله مسعد مرزوق اللحيانيعمر سلمي سويلم المطيري
باسم أحمد سفري الصبحيحمدان سويهر حميد السلميصادق خلف علي السلمي

هاني عبدالخالق احمد الزنبقيعمر عبد الله محمد اسالم الدينتوفيق علي أحمد الزهراني
سلطان سالم مطلق القثامياحمد شليويح مطر العنزيسلطان خليفة محمد الذبياني

جمعان علي علي الحوالي الغامديناجي سالم ناجي الهماميتركي عبدالعزيز سعود القريشي
ساطي مقبول ابراهيم الحارثيهذال عبيد شعاف الذيابيفالح ناصر محمد الشهراني

هاني راشد فرج الثبيتيعبداالله احمد شار ال عمرعبدالله مستور مبارك المحيمدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

كلية االعمال - رابغكلية االعمال - رابغ

171 170



 االعمال - رابغ

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

ماجد علي احمد السليمانيسعيد صالح سالم النهديوليد حسن دهيران اللهيبي
خالد عويض حمدي النفيعي العتيبيسلطان فيصل بكر رزيقجواد محمد عواد بنجي

أحمد سالم حمود السحيميأحمد موسم عوض الله السلميفايز محمد ابوبكر ادم
محمد احمد سعد االحمديعامر محمد عامر البشرييوسف سليمان ابراهيم النفيسي

عبدالهادي علي عبدالهادي  الشهريعبدالله الياس حسن حنفيعبدالله داخل أحمد الخرماني
حميد معتوق احمد الخرمانيخالد عايض مقبل المورقيعبدالعليم معيض مصلح المرعشي

فارس غرم الله حسن المالكيعثمان عبدالله عمر السقافطارق حسن أحمد عربي
نايف حمدي مطر المطيريمحمد علي عبدالله كليبيرائد يوسف عبدالهادي عسيري

محمد عبدالله ظافر الشهرانيعبدالله مرزوق عادي الروقيمحمد نائف جايز الحربي
فهد نافل سعيد الشمرانيابراهيم علي سعيد الغامديجابر حسين منصر اليامي

عادل محمد علي القرنيعلي عبدة محمد الشاعريفيصل عبدالعزيز عبدالرحمن العتيبي
علي سالم حمدان ال مخلصريان طلعت حمزه كرعليالحسين ابراهيم محمد عداوي

عبدالعزيز عبدالغني عمر السفيانيالفي عبدالله عيد العزيزيفهد بدر عبيدان المطيري
عوض سعود عوض المطيريذعار فرج راشد السبيعيمحمد مطر علي العتيبي

حمود سعيد محمد الشمرانيتركي عاتق محمد المعبديمبارك عيفه سعد ال عيفه
جهاد حسن سعد الزهرانيهايل صالح ضبيع الرويلييوسف صالح عايض الخديدي

عبدالله عبدالرحمن حريبيش الثبيتيحمد محمد سليمان ال قائدسالم عبيد عبيسان الزيادي
متعب محمد سعد السريعهادي مسفر صالح لسلوممحيد علي محيد العمري

محمد عبدالله عابد السليمانييحي  سالم بن حمد ال همامعبدالرحمن عبيد مبيريك الحربي
خالد هادي عجيان القحطانيعايض عبدالله عوض المالكيرفاع علي ثواب العتيبي

عبدالله مطلق عاطي اللقمانيفهد الفي عائض الجهنيماجد عتقان عتيق الله السلمي
عبدالله ظافر عوض القرنيعيسى حمدان دخيل الله الحربيسامي علي محمد الغامدي

عبدالرحمن جابر عمير الرداديعبدالرحمن صالح محمد الصقريبندر عابد سعد المطيري
محمد رفيق وارد العمريعواد عوده محمد محيسن االحمديماجد عطاالله رشيد المحياوي
زكي عطيه عبدالله الزهرانيعبدالله محمد حامد الشهريعبدالمجيد سالم سالمه اليوبي

مطيع حسن محمد الراشديمحمد أحمد محمد الزهرانيسامي ضيف الله عبدالعزيز المطيري
علي عبدالله راجح الغامديوليد محمد عامر البشريعبدالعزيز خزيم احمد القرني

جمعان عطيه محمد الزهرانيسعود عبدالرحمن محمد بن طلحةعايش عواد شنير العنزي
نايف شلوه محمود اللهيبي الحربيمرزوق سعد مرزوق المطيريفالح سعيد فالح الدعرمي

نواف حامد محمد المالكيعابد عايض براك القثاميعبدالله صغير ناشي المطيري
يحيى موسى محمد المحموديحازم محمد عوض الثبيتيعبدالله صالح مسفر المالكي
موسى سعيفان مشخص المطيرييحيى أحمد محمد شريفسعد ضيف الله براك العاكور

مانع بهيان مانع القرنيعلي عوض الله عايض الخرمانيعبدالرحمن عثمان عمران الثمالي
خالد محمد فالح الشلويحسام عبدالرحمن مسعد االحمديماجد عبد الله دخيل الله العبيدي

عادل الطرقي ساهي العنزياحمد عمر احمد الشمرانياحمد علي احمد العماري
عبد الله عايد عامر البشريعبدالله حسن عبدالله المالكيمحمد محسن صالح الحارثي

محمد عبدالله عبدالله الطويرقيأحمد محمد صالح محمد كشميريفهد بخيت قاسي اليوبي
وليد خميس بنيان الحربيسعد عبدالله سعد ال هندي االحمريماجد عبدالعزيز محمد بن حسن

محمد سلمان بادي النفيعيمحمد سامي يعقوب قشقريمحسن علي محمد ال منصور
محمد عبدالمحسن سالم الهذليسعيد حماد حسن الجهنيعبدالله احمد عبدالله خبراني
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التسويق

سعيد عوض سعيد آل شائعنايف بنيدر بدر البيضانيسعيد صالح سعد ال مرشان
محمد عويض سويعد المطيريياسر اسحاق علي سراجذياب نائف عبدالله الحربي

عطية جابر صالح المالكيعابد ثواب محمد المطيريفهد عتيبي سعد المالكي
عبدالرحمن سعيد ظافر القحطانيفهد بركه عفنان المطيريمنيع عوضه مفرح الشهري

هادي هالل فرحان المقاطيوليد صالح عبدالله الغامديبدر سعد فالح الجهني
اسماعيل حمدان راجح الشريفعمر محمد عمر الدوسريمشعل عوض معوض المطيري

بدر عبد العزيز دهيمان الدهيمانيحيى محمد محمد دايليمسفر جابر حمير آل ذيبان
طالل حسين خلف صويانغازي محمد نحيطر العنزيعبدالعزيز محمد عبدالرحمن البشري

أحمد عبداللطيف محمد هجرانسعيد عايض سعيد القحطانيعلي ابوبكر علي باعشن
احمد عبدالعزيز ابراهيم الشيبانخالد سعيد علي االحمريعصام سعيد محمد المزروعي

عبدالله سليمان شبيث البلويعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الجعيالنابراهيم حسن حميد الثقفي
محمد سعيد سالم الغامديحمزة أبكر عمر عسونيناصر صالح حسين ال الحارث

عبدالعزيز بادي صالح الحميانيطراد خالد حجاب العتيبيعلي سالم سعيد الغامدي
عبد الله دخيل الله خلف الخثعمييوسف حامد حمدي السلميرعد حسن علي الشريف

ماجد عدنان محمد رقبانياسر عبدالرزاق نقي الحربيمنصور بريك شليويح المحمدي
ناصر هادي ناصر ال بطيصالح ابوبكر علي باعشن

محمد فيصل سيد العاصيأنس علي قلص الغامدياحمد فيصل صالح وزنة
خالد احمد محمد باحيدرةفهد حسين سفران المالكيحسين علي احمد الكاف

محمد خالد عيضه المالكياحمد نافع نفاع السهليسامي بسام محمود الحيط
عبدالعزيز عبدالسميع عبدالغفور عبدالرحيممحمد نفاع شتيوي النعمانيسطام منصور احمد بغدادي

عبدالرحيم محمد سالمين باصليبمحمد ياسر محمد منديلتركي فؤاد صدقة سبحي
عبدالله سفر محمد الثبيتيسعيد سالم عبدالله باقبصسعد عبدالله سعد باوشخه

عمر عثمان محمد العموديعبدالله سالم عبيد باحشوانعلي الحسن سرحان عسيري
محمد حاج عبدالقادر الكثيريحسن أحمد حسن بلكمأحمد أمين عبد الرحيم هزاع

علي عبدالله ظهران أحمد ظهران الغامديياسر يحي شيحان الزهرانييزن أحمد يحيى حلبي
حسام كامل محمد عطيهفؤاد عبدالغني محمد ناجيمعتز اسماعيل علي المرتضى

عبدالله محمد علي القرنيمحمد نور الهدى محمد موسىعبدالله سليمان عبدالله الربيق
عمر محمد الريح السنهوريرائد حسن هاشم عامرأنس حسين عبدالله بن طالب
نائف مصلح رجاالله الرداديحسن علي أحمد الكنانيالوافي محمد سالم القحطاني
حسين فؤاد حسين الصبانعبدالعالي عايض عالي الحرشنيأحمد راجح جارالله المالكي

وائل عبدالله عبده حزامفراس محمد سعيد بافيلخالد عبدالله عبدالله الحريبي
عبدالله حمود نصير الدندنيمصطفى ابراهيم محمد الغامديمنصور محمد علي المقيطيب

تركي راضي مقبل اللهيبيمحمد رضا محمد علي آل خليفهمحمد يحي احمد حظه
عبدالله سعود محمد العريفيمحمد علي عمر مقبولناصر صالح ناصر همام
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الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٥ - ١٤٣٦ هـ

 االعمال - رابغ

التسويق

نايف علي مدعث السهليخالد أحمد عبود باعبدونفهد عبدالله داود احمد
ماجد محمد صالح الجفريمهنى محمد حميد الحليسبدر عبدربه سليم الصاعدي
رشيد علي محي شقيقيعبدالرحمن حسين جابر الفيفيبدر صالح عبدالله ال ساقان

حسن سعد محمد بوفطيمسامي سيداحمد عيسى سيداحمدرامي محمد راشد الحربي
سعود حسن عيضه السالميمحمد الفي مجزع العنزيفيصل محمد يعقوب مير بابا قاسم

ناصر سعيد علي ال مالحمشعل ناصر محمد السكيتبندر محمد سالم الصبحي
هاني احمد حميد الحرشنيسليمان شريف بشارة يوسفاحمد عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله قفه

ماجد عزيز سليم القرشيايمن سالم سفر الشهريعلي يوسف علي خزيفه
ابراهيم احمد مرشود الرفاعيخالد عبدالله حيدرة العوذليمحمد عوض عبدالله حنتوي
سلطان سعود عبدالعزيز الماصقابل مقبل وازن البالديبدر ناصر عبدالعزيز المزيني

عبدالرحمن محمود حسن خشابنايف عبدالله صالح البليهدعبدالعزيز محمد سويد العتيبي
محمد جميل محمد رواسابراهيم عبدالله ابراهيم الحميدصالح جزاء احمد الجهني

عبدالرحمن ابراهيم علي حسينصفوان أحمد صالح الفايقعبدالعزيز حمود محمد ال بدوي
مازن حافظ صالح بن سميدعرمضان عبدالقادر سيد رمضانعلي محمد حسن عبد الله

فيصل علي عبدالله القحطانيعبدالله مصطفى عبدالله العطاسابراهيم عبدالله عبدالعزيز العود
عبدالله محمد خليل ناقرومنصور عبدالله صالح الزاملتركي علي محمد القريني
هتان يحي علي دمدمنواف محمد سنيد الشريفرامي محمد أحمد الحاج

عبدالله عادل محمد باخشوينعبدالله حمد عبدالله المرشدعباس حسن عباس شتيوي
الحسين الحسين علي الحكميعبدالله راشد صالح الصويغحماد عبدالله عبيد المطيري

علي صالح محمد الغامديعبدالله يوسف عبدالكريم شاهينايمن علوان عامر علوان
احمد صالح سعيد لحمرفيصل فهد سليمان الدريبياسامة نصار محمود ستوم

عصام احمد محمد الجحدلياحمد فؤاد نوح البسيطعبدالله محمد عبدالله الخراشي
احمد اشرف صدقي عليريان بخيت حميد الرفاعيرائد مساعد مسفر الزهراني

محمد فهد حسني بافقيهأسامة سعيد أحمد الغامديخالد برجس مقحم بن عصاي
سعيد محمد صالح بامرشداسماعيل حسن علي الشريفراكان محسن صالح باديان

عبدالله موسى رمضان الزهرانيأحمد محمد شرف الشريفاحمد حسن عبدالله ال  زمانان
فراس أحمد راتب دبسيحيى عيد بركات الصبحيرياض نوري صالح شعبان
عبدالله امان سعيد باللعزام سعود عطيه الجهني
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بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

اياد عبدالرحمن عبدالله الجهنيعلي احمد جمعان الزهرانيمحمد عبدالله عبدالجبار جلي
خالد محمد علي باعبداللهاحمد عبدالله هادي القحطانيهشام احمد صالح الغامدي

معتز غازي مصطفى صبرماجد علي عبداللة الهديانيوسف ناصر محمد بن دخيل
عبدالرحمن علي عبدالرحمن الشيخياحمد ظاهر عابد العنزيعبدالله حمد عبدالله الشعالن

بدر محمد عبدالمحسن حريبمهدي يحي محمد العبيديوالء احمد محمود غلمان
عمر هديبان عبدالله المخلفيمحمد يحيى عبدالله المالكيعماد عبدالرحمن يحي منشي

عبدالعزيز مقنع عبدالله الغامديعمر أحمد عمر العريانيأنور سعيد محمد ال مانع
محمد ابراهيم محمد البسيسيعبدالله مبارك سالم عاسلأحمد أنور أحمد صقر

عبدالرحمن احمد محمد القبيعي عسيريتركي فضي شخير الشمريعبدالخالق عايض محمد القحطاني
عبدالعزيز صباح عبدالعزيز الزاملضياء عبد العزيز عابد بخاريسالم علي حمود القرني
عادل علي حمدان ال زايدخليل حمدان معيوف السلمياحمد داود احمد كلنتن

ماجد علي محمد المياحمد عباس احمد المكرميعبدالله محمد يوسف عبدالله
فيصل محمد مسعد العطويبندر عبدالله محمد الحربيمشاري سلمان عبدالمحسن الشيباني

محمد مبارك أحمد القحطانيابراهيم شوعي ابراهيم هزازيخالد خلف سفاح الشمري
أبوبكر حسين عبدالله قاسمخزام محمد علي الشهرانيبندر محمد احمد مقري

مرتضى محمد عباس الميرفارس احمد محمد بابطينغازي سويد عباس العصيمي
مؤيد نشأت محمدسعيد جوهرجيابراهيم عبدالعزيز محمد السلطانأحمد عبدالحميد دخيل الحساوي

أيمن مرزوق حمد االنصاريسلطان محمد عوض الله الرفاعياحمد موسى باشه الغامدي
نداء فهد عبد الله غزوليفراس ابراهيم محمد عطيههاني محمد عبدالله الذيبان

عمرو محمد عمر سنيورخلف عطيش عليان العنزيمحمدعثمان محمدجالل علي سكاني
عبدالله هليل سالم العنزيبدر علي صالح الحربيعصام محمدنور حسين المولد

عبدالعزيز عبدالله علي بن مرزوق  الزبيديبندر حسن علي عابدهاني علي سلمان الرفاعي
عبدالله مرزوق عبدالله الرداديمشعل خالد سعيد النهارياحمد عتيق اللة عاتق الذروي

اياد فليفل عوض الزبيديأحمد شامان مرزوق الروقياحمد ادريس محمد ابوحجر
حاتم محمد سعد الغامديعلي زارب عبدالله القحطانيعبدالرحمن منصور علي بن خميس

علي محمد ابراهيم رياشخالد حسن يحيى مدخليمحمد سعيد احمد الغامدي
عبدالله ابراهيم سليمان اللحيدانعبدالله عبدالرزاق بن علي جمبيعبدالرحمن نبيل محمد غالم
زياد عبدالعزيز محمد الضبيعيعلي ابراهيم محمد القريشفهد عبدالعزيز محمد العمار

فيصل عوض علي الخشرميمحمد ساعد سعد زهرانيطارق زياد علي الغامدي
مهند عصام رجب نصارعبدالرحمن محمد سعيد بن عابدعبدالله فهد حسن الدغيثر

سليمان محمد عواد الجهنيلؤي فريد عبدالحميد بتاويسمير جزاء راشد الحمراني
هيثم هشام زيني رمبوعيضه يحي ضيفالله الزهرانيسعود مخلف سعود العنزي

نادر ابوبكر اسحاق الماليوعبدالمعين مساعد محمد القرنيعبدالحكيم علي يحيى ال النجم
سالم دويل سالمين لرضيناير موسى متروك الذبيانيبندر عبداللطيف عبدالعزيز المانع

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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اسم الخريج
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اإلدارة العامة

محمد عبدالله محمد ال عاديعبدالرحمن محمد أبوبكر باجسيراحمد الحسن محمد خواجي
مسفر سعيد مسفر الغامديعلي حسن محمد الزهرانيمحمد سالم ناجي اليافعي
عبدالله حويط الفي الميلبيمشعل ثواب فايز السبيعينايف محمد عمر بشرف

محمد ابراهيم محمد محرمعبدالمحسن أحمد مشبب عطيفماجد عبدالله مشعان الحربي
عوض معيض سالم المطيريخالد عوض سعيد االحمريعلوي عبدالله احمد العطاس

رامي ابراهيم عبدالوهاب اسماعيلسمير عبدالستار محمد بخاريعبدالله ناصر عبدالله ال وازي
سلطان عبدالعزيز بعاج العتيبيغسان عمرو معاز أبوالجدايلهادي علي أحمد اليامي

احمد عبدالله أحمد القرموشيمحمد عوض محمد االسمريخضر علي جمعان الغامدي
عبدالرحمن حمود محمد العتيبيسلطان احمد عبدالرحمن العمريرياض محمد عبدالعزيز الدريبي

صالح أحمد صالح عطاءاللهحاتم جميل علي السمانفهد علي مفرح الزهراني
عمرو عدنان عبدالله طيبسلطان محمد يحي االحمريمتعب محمد حسن سبعي

فهد مسعود علي ال هباشابراهيم احمد صالح الزهرانيسلطان محمد خميس الرفاعي
عبد الرحمن عائض ثائب المطيريبندر محمد ابراهيم الشريفتركي سعد درع القحطاني

تركي حسين علي ناجيفهد حمد محمد السبيعيمتعب بخيت غانم الزهراني
عائض محمد مكني الحارثيعلي محمد حسين آل ابراهيمناصر ابراهيم احمد النعمي

شادي محمد علي عباسعبدالملك عبدالله مشبب عسيريعبدالقادر كمال محمد بخاري
ابراهيم خالد ابراهيم التويجريزيد عبدالرحمن زيد الزيدرائد زيد محمد العقيلي

فريد سعيد عبدالله باسيفعوض محمد دخيل الله العليانييحي خاتم يحي الزهراني
احمد سالم حمادي السفريمحمد عبدالله خلف الدوسريفهد سعود سعد الحارثي

عبدالعزيز حمدان محمد االحمديعيد مقبل سلطان العتيبيسلطان عبدالله سعيد باجنيد
بندر مسفر عبدالله العسيريمحمد اسماعيل علي حسينخالد نبيل خالد الدوسري
وليد حسن عبدالله المزينوليد محمد عبدالله السفريمحمد جميل ابراهيم بدر

وائل علي صويلح الزباليهاني عبدالله محمد باعقيلابراهيم عبد الله عبد العزيز الحربي
سحيم مسلم حسن ال دويسالمهند ابراهيم يحي آل مطهرمحمد سليمان هادي العسيري

غالم جام جان محمدمازن كامل حسن جانشاهمتعب حسن محمد العزي
دخيل فهاد هتالن الفصامزكي رميزالدين اميرالدين قاضيماجد خلف عياد الحربي

صالح اسماعيل صالح جاللمحمد عبدالله سليمان االنصاريعبدالله عاني عنيت الله الجدعاني
سلطان عيسى عبدالله العبدالرحيمفهد علي جابر شيخفواز أحمد عبدالله العيسى

سلطان فيصل جريبيع الرايقيسامي سليمان سعيد الميلبيعبدالله رزيق مرزوق الصاعدي
مالك محمد سعود الشمريفيصل حمدان هادي ال مخلصفهد محمد عمر جمال الدين خان

احمد محمد عبدالله روبيتومحمد حسين حمزه ابو الحسنمحمد آدم عثمان فالته
نايف حويمد حميدان الخضيرينايف ذعار عايض القحطانيعبدالرحمن محمد عبدالوهاب الشهري

فهد علي غرم الله الزهرانيسعيد محمد سعيد الغامديمحمد عقالء غثوان الشمري
فراس جمال أحمد اسكندرعبدالله محمد وخاضر العتيبيهاني ابراهيم عواض الثبيتي

علي عبدالعلي حسن السليمعمر صالح عمر العموديعلي عطيه سعيد الزهراني
حمد حمدي حميد السلميعبدالله سعيد ضيف الله االحمريعبدالله ناصر مضحي ال مضحي

مسعود مساعد مناجي المسعوديأنور حمد عزام الخالديبدر محمد هديب الهديب
عبدالله سعيد حسين ا ل عجيرمحمد حمد نغيمش الحربيمحمد خالد معتوق سمارن
سالم علي سالم العادهفيحان فضي ضويحي الحربيماجد خالد محمد الغرابي

فهد احمد عبدالله القحطانيعبدالله رعوان راعي المعلويعبدالملك عبداالله عبدالملك كتبي
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عبدالمجيد سعيد عوضه المالكيعبدالرحمن محمد حسين الصبحيعبدالله عويض مجيديع الحربي
عادل غازي حمدان الحارثيسعد محمد ملحم السبيعينائف بريك خلف الشمرانى

فهد فاضل ابن سالم المتعبعباس حمزه عباس شطاعبدالرحمن احمد احمد الشرعبي
هاني محمد عبدالقادر باعشنعيسى احمد عيسى عسيريمحمد عبدالرحمن محمد الزرعي

خالد عبد الله عايض السفريابراهيم محمد عطيه الزهرانيمحسن سعيد مسعود الشريف
مفلح مصلح عبدالله الدوسريفهد هزاع هذال الهزاعصالح علي حسن الزهراني

عادل فالح فالج العنزياحمد عبدالله احمد العولقيعلي فهد علي المعيدي
خالد عبد الله أحمد الغامديمحمد صالح سعيد العمريعلي احمد حامد العيسى

تركي عبدالرحمن بدر العتيبيعبدالهادي محمود عمر بريموعواض محمد عواض الصائغ
تركي عزيز عبود المطيريابراهيم عبدالهادي شائق العمريتركي غربي مناع الشمري

راكان محمد سليمان زهراناسامة حافظ عشيش العويضيماجد محمد حامد اليوبي
طالل ضيف الله خضر النفيعياحمد عبدالله محمد جمعهراشد احمد مطلق الدعيج
هادي محمد صالح أل سويدباسم فريد حسن سمكريفواز سعيد علي المالكي

عبدالله حسن محمد الشهريياسر احمد محمد المهديعبدالله سعيد عيد الحربي
محمد مستور صالح الحارثياحمد عبدالرحمن عبدالله بن شيحهاشرف موسى سالم عبدالواحد

ماجد محمد سالم احمد الجدعانيعبدالله علي محمد العمرينواف سعود ماجد الشيباني
عبدالرحمن عبيدالله على المشعلىخليل ابراهيم مهدي الشمرانيعثمان أحمد محمد عبدالله

احمد رمضان ابكر الجيزانيسعود محمد سعيد المشعليعبدالعزيز سرحان جابر الجهني
محمد فيصل سعد ال دايلصالح محمد أحمد القرنيعلي أحمد محمد المقدي

مجدي محمد علي شبيلياحمد محمد سيدي الدميسيفهد عبد الرحمن محمد العطوي
معتز محمد عبيد ال زمانانسعد محمد خلوفه االسمريمحمد سعود سعد المطيري

سعد سالم علي السهيميعبدالله عطية الله رجاء الفهميعالء عبدالله دخيل الله الجهني
محمد جابر حمد المرياحمد نواف خلف الهباسمحمد متلع طائع المطيري

عبدالعزيز علي جابر عمرأمين يوسف محمد سرولهمحمد علي محمد قب
محمد كجم محمد الشيخيمسعود عايض علي القحطانيياسر جميل عطيت الله الثقفي

سلطان محمد كامل حامد الكبكبيمحمد فهد عبدالله آل فهادماجد عوض علي القحطاني
انس امين محمد قوقنديخالد عبدالرحمن ناجي السلومابراهيم يوسف علي احمد
نواف عيسى عتيق الحازميماجد غالب عوض العتيبيفهد محمد صالح ال سويد

عبدالله بالل غالم قادر بخشناجي طاهر أمين االهدلسعد سيد عمر العمر
سعود محمد حمد ال بوغبارفيصل خالد عبدالرحمن المريرسعود مسفر مطر المطيري
جالل حسن يحيى صلهبياحمد يوسف محمد األزهريطالل طريف عتيق العلوني

صالح عزيز يعن الله العمارييحي محمد مهدي قوزيمحمد عبدالله بليهين القحطاني
اسماعيل يحي محمد االقصمشلواح عوض نامي المطيريبندر نافل عايض الرويثي

ريان مصلح حسن عيونيعبدالرحمن عبدالله جمعان المالكيسميح سامي عبدالجليل بدرون
أنس عبدالله أحمد باحسنمحمد صالح سعيد آل حطشنواف محمد ابراهيم الفيصل

فهد محمد فهد العجميفهد عويض صويان العتيبيعبدالله متعب عبدالله العيسى
عبدالله علي جمعه السويديسعود عبدالله سعود بن مرعبهعبدالعزيز محمد علي الشهري

يحيى فايع محمد ال حسنعمار عصام عمر شعبانسعيد حسن سعيد المنتشري
فواز وسيمان زهيميل المطيريعذال صفوق عظيمان العنزيعماد محمدنور حامد اليوبي
جميل محمد رسالن ابوزيد فلمبانمحمد عادل احمد باحارثياسر حسين محمد الطليلي
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أحمد مصلح عودة االحمديجبار موسى يحيى المصغريوائل عبدالله حسن الشرعبي
محمد عبده حاتم العونيمحمد سهيل جميل فطانيفهد صدقان كلش الظفيري
هزاع عبدالرحيم محمد العامريعلي سعد علي القحطانييحيى احمد يحيى عسيري

علي حسين مينا أبكرموفق مشعان خليوي المطيريمحمد عباد عبدالله الثمالي
رشاد مرضي راضي الشيخفهد سعيد مسعود حسنبندر مبارك محمد ال مسعد

عبدالله بداي عبدالله الحربيصالح مشاري صالح المشاريرامي حسين علي ميمش
غازي عبدالرحمن سعد العمرياحمد محمد سليمان الخضيرياحمد عبدالله أحمد االسمري

هاني احمد عبدالكريم العموديحمد فيحان مطلق العتيبيسلمان ردت الله نغموش المزيني
سعد محمد عبدالله العصيميسلطان عبدالعزيز محمد الشباناتطارق عبدالعزيز متروك الهميمة

رياض مشعل علي الزهرانيعبدالعزيز ابراهيم عبدالله العطيويمعيض احمد سعيد الشهري
عبدالخالق بدر عمار العتيبيعبدالعزيز مصلح محمد الصبحيمحمد يحي مفرح العسيري

عادل حسن راجح المغامسياحمد عبدالله عبدالعزيز الغثبرمحمد علي مانع اليامي
محمد سعييد سعيد الشهرانيداخل نايف مدخل العتيبيعبد الله محمد رده العتيبي
خالد عبدالرحيم رضوان فسفوسسعد محمد عبدالله السياريفيصل صالح عوض العقبي

هاني عمر سالم بامخيرعماد عبد الرحمن محمد خزاماحمد ناصر حسين القحطاني
فهد ابراهيم محمد الجابرعبدالله عايد رداد المالكيمنيف فهيد حنتوش الشمري

حسن فريد حسن الياميعبدالخالق يحيى محمد القرنيفيصل صويلح محمد الصبحي
حسام عطالله حامد الرفاعيفهد عتيق نايف السلميسعيد حسين دبيس القحطاني

معدي محمد هادي ال دعالنعبدالرحمن محمد موسى الحربيفهد صالح منسي العتيبي
ثامر سالم سليمان الحربيعبدالهادي حياء مرزوق البيضانيمحمد بركه مرزوق الرشيدي
ماهر ملفي رشيد الحربينايف سالم عيظه الزهرانيعبدالله سعود معتاد السلمي

مانع محمد حسين ال منيفابراهيم سلمان عوض الله الحربياحمد فرهود حميده بن عشوان
علي حمود علي الظاهريامجد عبدالله سعد الفوازابراهيم حمد عبده ازيبي

مشاري محمد عبدالله الغريبيسعد عبدالرحمن مسفر السبيعيعمر سعيد بروجي الزبيدي
نائف ناصر صالح الغامديفيصل عبدالعزيز احمد الصقراحمد راشد عبده النمري

صخر فايد عتيق السلمينادر محمد عبدالقادر الفرشوطيأحمد عبدالله محمد السبيعي
وائل بركات محمد ابوطالبماجد محمد حسين الجحدليرمزي ريس مرعي بارباع

فارس زيني عبدالله فاضلمحمد سالم احمد الشهريمنيف صنيتان حمد النومسي
سعد علي عبدالرحمن الشهريعادل محمد عبدالله العمرياحمد عامر علي العمري

حاتم عمر محمد بادويسعادل سعيد علي الحمرانيصالح علي حمد آل قريشه
أحمد عبدالعزيز صميع القحطانيمشعل منور اسماعيل الرشيديبندر محمد سعيد المورعي

عادل مساعد ساعد الجدعانيعمر عويضه فضي المحمدييوسف محمد عبدالله المنصوري
طالل عمر سالم الشغدليأنس رزقان حمود العبدليخالد جندب مسفر المالكي
عبدالعزيز عبدالله سعيد الزهرانيتركي مصطفي حسن الشاميحاتم محمد احمد الرديف
سلطان حمد صالح ال حوكاشمحمد جبار علي الريثيفالح مبارك زبن السبيعي

ممدوح عبدالله محمد المالكيخليل جمعان احمد الزهرانيفهد مهدي حزام القحطاني
فيصل مهيوب علي بن عطيةمرزوق محمد ضبان القحطانيمحمد عبدالهادي اسماعيل سرور

عبدالرحمن عبدالله محمد الشمرانيمحمد يحي حسن حداديعبداالله الفي موسى العيسى
جالل محمد صالح عبدليمشعل صيفي رزيق الجابريفهد محمد عوض الحربي

حسام محمد صالح الخالدنايف معتق جريد المطيريعبدالله حسن حسن الحجاجي
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هشام حسن أحمد مكيعبدالرحمن محمدصالح احمد بريمهمشعل عمر عبدالواجد هاشمي
سعيد مبارك عبدالله الكربيسعيد مفرح سعد الحراملهسليمان سعيد سليمان القحطاني

محمد ناصر سعيد الحبشيعبدالعزيز حمد محمد العويرضيحسن عبدالله احمد االسمري
عبدالله محمد حماد الطلحيخالد عبد العزيز عبد الله الحقبانيعبدالله عيضه مسفر المالكي

مشرف غرم الله احمد الغامديعبيد علي عبدالله النجرانيسلطان مزروق مساعد المطيري
معاذ صالح محمد الظاهريهيثم عبدالله محي زهرانمهنا سعيد منير الروقي

عبدالرحمن محمد عمر باحبيشيسليمان أحمد محمد هاديعبدالله علي معبرد السيد
حسين محمد حسين السلوليغسان هشام عبدالله العباسعبدالله فواز محمد علي خضري

جواد احمد عاتق العمريعبدالله صالح محمد القريشيحسن حميد أحمد الجبرتي
أحمد عبده أحمد عسيريأنمار جميل درويش صبغةمحمد سليم جابر السفري
وليد احمد محمد منصورفيصل حمد محمد الزيدماجد عامر احمد عريشي

عدنان حميد مصلح الحساويمحمد حسين محمد اليزيديبجاد عاتق معتق المحمدي
يوسف احمد محمد المستاديمحمد عبدالواسع علي الشرمانييحيى مفرح جبران النجادي
ابراهيم فردوس عبيد الدوسريوسيم سمير يحيى المكرميسلطان سعد مناجا الشاطري

عماد عبدالحكيم هادي رشيدمشاري سلطان ضيف الله المالكيماجد حامد محمد باسندوه
بندر عبدالله علي الحربيخالد عبدالله محمد الصيعريمحمد مبارك سعيد باقطيان

فهد حسن خلف العمريرائد حمدان حمد الذبيانيسالم مسفر صالح لسلوم
فهيد عبدالله علي الشمرانيفراس محمد احمد عجالنسعد منصور حسين المالكي

بندر محمد فايز البيشيحمود سودان منيديب البقميسلطان عطية عبدالهادي الحربي
عبدالرحمن محمد عبدالله الشنيفيعبدالله احمد عبدالله الشهريعايض مهدي حمد اليامي
هشام حسن عبدالله ال سالمعبدالله غرامة سعيد الغامديوائل حمدي حميد اليوبي

ضيف الله سالم سعيد السهيميوجدي سعيد محمد الشيخيعبدالحكيم سعيد محمد الحارثي
فواز بطاح علي الخزينائل دخيل الله مسعود المطيريعبد الله علي احمد ال الخلف

احمد سعيد مسيعيد المطيريكمال سعيد محمد الغامديمحمد عيسى رباح الحربي
بندر حبيب سعيد السلميحمد هادي سعود ال دويسظفير سالم علي الصقور

سعيد مسعود رزين السلميسعد ناجي باني السبيعيعبدالحليم حامد عبدالرحيم االحمدي
حسن علي أبوبكر البركاتيمحمد فهد سالم الحامديوهيب فهد علي المعيدي

علي حسين مصلي ال حوكاشفواز فهد شباب العتيبيعمرو يحيى محمد االقصم
يحي عبدالله جارالله آل جاراللهعيسى رشدان عتيق المطيريخالد صالح عالي الغامدي

زياد احمد يوسف الشربينيسعيد سالم سعيد الغامديسلطان ملفي سالم المعبدي
فهد زيد موسم الحربيمحمد سليمان محمد الدحامصالح أحمد عطية الله الزبيدي
محمد نويفع عبدالمعين الشاطريرامي ابراهيم حسن ناظرعبدالله محمد سحيمان الرويلي

عبدالرحمن ابراهيم حسين الصغيراحمد حمدان احمد المالكيأيمن مسلم بريك اليوبي
عبدالعزيز محمد عمر بن سوادسعد مبرك مبارك المحيمديعمر عبدالله عمر الزبيدي

خالد عيضه عويض الثبيتيراشد احمد حسن الشهريفيصل محمد سعيد الزهراني
عبدالرحمن عبدالله سعيد دريناحمد محمود عبدالله مرزايوسف خلف عتيق السلمي

طارق محمد نوار عبد اللهباسم عبدالله فارس الشريفسلطان خاطر علي الزهراني
سلطان احمد يحيى مدخليمنصور دخيل الله عطية الله الساطيتركي عبدالله احمد الغامدي

نعيم دخيل الله هويمل القارحيسالم حميد سالم العامريفواز حمود خلف الغصاب
محمد ابراهيم عليان العليانحامد حمود مقبل الشمريزياد فهد سعد العسكر
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عبدالله راشد عبدالهادي المريمحمد علي محمد السفريخالد أحمد رداد الغامدي
منير مناور مرشود العتيبيراضي مصلي سعيد السلميعبدالله احمد محمد البارقي
خالد علي محمد حريبمحمد احمد محمد بازيدزائد حسن عبدالله االسمري
جمعان خالد جمعان بن وبرحمدان مصلح حمدان العصالنيوائل عبدالله عليثه الرفاعي
بكر سلمان سليمان الفارسيتركي عبدالعزيز عبدالرحمن الخليفةباسم حسن محسن الحارثي

أحمد سالم سعيد الصبانعبدالرحمن محمد علي االسمرينزار علي عالي الغانمي
خضران صالح سعيد الزهرانيبجاد مناحي ذيب شفلوتعبدالله هويدي زويد الرويس

محمد عطالله شالي الحربيمحمد موسى احمد جميلمتعب راضي ثامر العنزي
ياسر احمد ياسر العماريبسام أحمد عبدالله سيامفيصل معاود حويل المطيري
محسن بخش عبدالرحيم البلوشيعبدالرحمن ابراهيم صالح العيديعبدالله سالم حسن البارقي

مازن صايل خضران الحارثيعبداللطيف عائض وصيص العتيبياحمد سرحان محمد السرحان
عبدالله عبدالعزيز محمد الغامديعبدالملك عبدالواحد عبدالله محمدعبدالعزيز عبدالله ناصر القحطاني

عبدالعزيز فايز عوض االسمريفيصل مسلم مطلق السفريعامر محمد علي عامر االحمدي
فيحان شعوف مناحي العتيبيمحمد حسون عبدالحميد سخاخنيهاني صالح علي القرني

محمد عبدالله حسن آل ريدانمشعل سعود عبدالله العنزيوليد محمد ابراهيم القرني
عبدالهادي محمد اسماعيل سروربندر محمد سعيد مجيديع الجدعانيمنصور على ابراهيم سباعي

عبدالله مبارك عبدالله الشهرانيفالح عبدالغني عبدرب النبي الخرمانيفيصل عبدالعزيز رجب عبدالعزيز
أحمد جابر فروان القحطانياحمد عبدالعليم ارشد الدين عبدالحليمرمزي ياسين عبدالوهاب الغزال
نوفل سعد محمد فردانعلي سراح معيض البارقيعبدالرحمن دخيل علي الشمري

خالد منصور محسن المحماديعبدالرحمن علي عائش صرخياحمد سالم سعيد البلوي
علي سالم علي القحطانيسعدي عبدالعزيز سعدي عيطةفيصل عبدالرحمن عوض الحارثي

عبث علي عياد العتيبيعلي عبدالله علي آل مشنيمحمد علي هادي القحطاني
حسن أحمد حسن عريشيفواز حامد صالح عيدحسام عبدالله عبدالصمد كماس

عوض علي محمد الشهريخالد سليمان عبدالعزيز العتيقيموفق محمد منصر العمودي
حسام صالح مدين الحربيعبده احمد ابراهيم نهاريمازن سالم سليم الجهني

عبدالعزيز محمد ظافر الشهريسعد محمد سعد مستورمحمد نوح عرنان العتيبي
أيمن عبدالله فضل الشهريسعود أحمد زارع أبكر عليمحمد نصرالدين محمود حسن

عبدالرحمن فايع أحمد الحيانياحمد عبدالعزيز مسعود الحربيياسر مهنا حامد الرفاعي
معيض عايض معيض القحطانيسهيل علي عبدالله العمريسعيد أحمد حسن المهداوي

خالد علي محمد القحطانيمحمد كامل محمدسعيد كابليعبدالكريم سعد منصور القحطاني
محمد عفنان حماد الوابصيحسن محمد مبارك اليامينزار أحمد خليفه الشايب

بدر سالمه سويلم الرشيديحمدان فالح فالح السبيعيسعد محمد عبدالله الشهراني
محمد عبدالله عمر باموسىفريد عثمان سعيد الكنانينبيل حسن احمد الغامدي

معدي يحيى مفلح الحارثيوليد خالد سليمان نحاساحمد محمد سعد الزهراني
محمد عبدالغني أحمد مصطفىطالل محمد منوخ الشمريفهد سعيد يحي القحطاني
طراد مشعل عبيريد الحربيابراهيم محمديحي فال الشنقيطيعلي محمد علي القرني

فواز سعيد احمد الزهرانيعبدالعزيز عبدالله مبارك التميميرافع عبدالهادي رافع العمري
متعب رفاعي فيحان الحنتوشيمهند سليمان عبدالرحمن الخضيرعبدالرحمن رضا محمد ابراهيم ريحان

حسين محمد علي جلونأحمد صالح عبدالرحمن الصعيبحمد سياف الحميدي الشهراني
عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الحضيفعبدالله حسن محمد الغامديعلي عبدالله حسن الشهري
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شلوان صالح شلوان الياميموسى جابر أحمد فقيهيابراهيم فؤاد ابراهيم الطويرب
علي سالم هادي حنظلطالل سعد معيوض الحارثياحمد عبدالله عبده محلوي

عبدالرحيم عبدالرحمن محمد االنصاريحمود مسفر مقبل الميمونيمنصور حميد فضي الرشيدي
معيض سعيد حسين الهاجريحسين محمد سالم العمريعيد حمد رجاء الذيابي

فالح محمد ناصر القحطانيعبدالله ممدوح عبدالله باقالقلمتعب صنت زبار العتيبي
عبدالعزيز عبدالله غندق الحارثيرياض عبدالغني مبارك اللبديشاهر سالم صالح السيد

عبدالله عبدالرحمن عبدالدائم الفريديماجد حسن اسماعيل جدويماجد عطيه ابراهيم آل عطيه
أحمد حسن صالح القرنيمسفر علي عبدالله القحطانيسند سعد مسند القحطاني

مصطفي محمد عوض سلومأمين عبدالوكيل عبدالواي الشيخبدر حبيب عايض الحارثي
عبدالله عطاالله جبير العتيبيعلي سعد علي الشهرانيعمر سالم عمر بامكريد
سيف مانع سعيد المنيعيعتيق ساير عقال الشمرينايف محمد علي القرني

محمد حسن محمد رشيديعلي عمر علي أبوالخيرفيصل مسفر عائض القحطاني
ابداح سعد ملفي السبيعيأحمد خالد أحمد الطيارعبداللة منصور عبداللة السبيعي

علي محمد علي يعن اللهسعود عابد عبدالله المرامحيرضوان عدنان محمد ساعاتي
حمزه احمد عبدلله علىمحمد علي عبدالله خرميفهد علي محمد آل فايع

احمد محمد ابوبكر الزيلعيسلطان عبدالله مبارك الزهرانيشاكر راشد عبدالله الروقي
جاسم محمد جارالله المولدمحمد حسين علوي خردايمن محمد سعيد سقطي

بندر فهد سعيد العصيميسليمان سعيد قينان الغامديجابر مهدي جابر ال سرار
احمد فرحان مقبل الشمريمحمد حسن غريب الشهريرشيد سالم على العطاس

هزاع ناصر حسين الشريفاحمد جابر سلطان البشريخالد موسى عبدالله العرياني
مالك حسين علي المكرميعبد الرحمن ناصر علي القحطانيأحمد عبدالله محمد علوي

متعب محمود عبدالله قونيأحمد عمر أحمد بابطينايهاب محمود محمد االنصاري
عبدالله دوخي عبدالله البيشىايمن احمد سعد الحارثيصالح عثمان عبدالعزيز العثمان

محمد حمدان حامد العلونياحمد علي احمد العمريماجد محمد علي المحمود
باسم عمر صالح النفيسيعبدالله حسين عبدالله القحطانيحمود عبدالله حمود اللحيدان

بدر عيد سافر المطيريمحمد عبدالله محمد الشهرانيهاشم محمد هاشم الجفري
نواف حماد أحمد الغريبيفيصل فهد عثمان بن سلمهعبدالرحمن حمد عبدالعزيز العسكر

سلطان احمد عمر بازهيرابراهيم عبد العزيز سعيد آل سعيدعادل رزق الله مشعان المطيري
نعيم عبدالله معيض الزهرانيفهد صالح خميس الزهرانيحسان احمد سعيد الغامدي

علي مهدي علي ال سوارمحمد عبدالرحمن احمد الغامديبندر محمد سعد العتيبي
حسين فهد فريج الدوسريمحمد مشلش محمد العصيميتركي غانم علي ال عرفان

عبدالله صالح قواش المالكيبندر خالد صالح العيدانمحمد عبد الله يوسف قاسم
سعيد يحيى سعيد علوهيوسف حمدي محمدنور الحسنيعادل سعيد احمد الغامدي
مرزوق عواض معيض السواطمبروك عقيل حسن النعيريسعد علي محمد الوليدي
سليمان احمد محمد آل زراععبده أحمد علي عقيشياحمد محمد احمد حكمي

محمد حسن محمد أهيفعبداالله جلباخ عويضه الرويليعلي محمد مفرح االسمري
علي مرزوق معيض القرنيعبد العزيز محمد عبد العزيز النوارفيصل مجدي حسن قديح

سعيد سعود طالع المطيرياحمد فالح فالح العتيبيمسلم عبدالله محمد السبيعي
سالم محمد سالم القحطانيعيد ثامر عيد العتيبيفيصل رمزي فخري تركي

رائد عبيد حسين الحربيعلي محمد عبدالله االسمريمحمد مفرح محمد االسمري
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زكريا عبدالله علي باكيليملوح مبارك ملوح القحطانيحسن احمد يحي الزهراني
طالل مشل سالم بن طوالهعبدالله ابراهيم عبدالله ال ابراهيمعبدالله سعود مبروك الرشيدي

محمد الطرقي فليح الرويليسراج ماجد فارس العتيبيعادل علي حامد الشريف
محمد احمد عبدالرقيب عبداللهبلغيث يحيى بلغيث القرنييوسف محمد مانع نتاش

يوسف عبدالعزيز عواد الثقفيمحمد صالح عبدالله الجنوبيسعد عجيب عجاب الحربي
احمد خالد محمد باداؤدعبدالله غزاي مليح الحربيناصر محمد ناصر الحصيني

عبدالله محمد مسفر ال حنايا القحطانيطالل كنخير حمد العتيبيعبدالله محمد علي لسلوم
هيثم صالح سعيد النشوريثياب مرزوق عايض العتيبيمهند عبدالله البطاح الدعيجي

علي صالح محمد زبادينعبدالعزيز محمد عمر ابوعوفبدر محمد محيسن الخالدي
محمد يحيى حسن ال عبدالمتعاليعبدالله هاجد حجي الحربياحمد محمد صدقه حته

نايف مدني احمد عنيبسيمحمد موسى علي حمزيعبدالمحسن عبدالله عبدالعزيز العمران
سعيد محمد سعيد الشهرانيعيد معيض عبدالله العتيبيعبد الرحمن محمد عمر العيسى

حمزة احمد حمزة الحسينيمهنا رده رضيان الذيابياحمد محمد احمد صالح
مشعل أحمد محمد فاضلعبدالرحمن علي محمد مريرأحمد منصور مرزوق القرشي

ممدوح عبيد حيالن العنزيعطية الله محزي جندوح الهالليمالك سعود محمد الشبانات
فهد علي سالمين النهديعبدالله زيد محمد العثمانمحمد عبدالله ابراهيم عليمي

عبدالله يحي عبده خردليعلي سالم صالح ال جوادمحمد صالح علي الشهري
راجي عادل احمد ابوحبايهاحمد عبداللطيف محمد عبداللطيففائز سليمان ضاوي العتيبي

عزام عبده يحي الريمييحي احمد علي الشريفسليمان ابراهيم عبداللطيف الدويش
منير سعدي زاكي العتيبيبندر محمد عياد الجهنيمشعل فرهود حميدة بن عشوان

طارق عايض سعيد الرشيديمحمد جمعان أحمد الزهرانيوائل عبدالمحسن محمد علي الصبحي
محمد علي مسفر المالكيناصر بندر ناصر العتيبيعبدالرحمن محمد عليان الطلحي

ماجد ناصر علي عواضرائد فالح حسن اللحيانيأحمد عبدالله حسن الشمراني
احمد محمد احمد خرفسلمان رحيم درويش الفرويعصام حميد احمد الجبرتي
ماجد محمد حامد عيدروسابراهيم محمد عوض ال مساعدمهند محمد سعيد الجهني
وائل علي بادي باديسعيدان منير عيد المرزوقيفهد حسن وجيه باحميد

عبيد تركي حشيم المطيريفيصل صالح محمد القرنيعثمان سعيد علي الزهراني
خالد عبدالعزيز رجب عبدالعزيزعبدالله حاسن محمد الزهرانيعبدالله حسن عبدالله شيعان

محمد سالم ناصر مسرعنواف هشام عبدالله الخالدمحمد اقبال مقبل النمري
محمود محمد محمود عليعبدالله محمد عبدالله البشريسعد سميح الفي المرزوقي
بندر نصر محمد عبدالعليمتركي مسفر مناحي البقميفارس مربح حيي الرشيدي

مانع جابر علي آل سرارنبيل حميد محمد الحميديعلي محمد علي حيدر
ملهي حزام ناصر بن سعيدانعبدالله ابراهيم عبدالرحمن الجريدصالح خالد عامر الصيعري

عبدالهادي عبدالله ذياب العمرياحمد محمد صالح العليانيعبدالله قعيد محمد القحطاني
وليد أحمد غالب عثمانفيصل احمد مبارك بادريقعبدالله سعيد سحيم الغامدي

تركي عوض معيض الحارثيتركي عبدالله محمد الغريبيبندر ناصر رشيد الرشيد
محمد يحيى محمد المعشوريسليمان أحمد عبدالله الحربيحاتم حسني أحمد أورقنجي

ناشر غازي عايض البقميبسام سالمة عتيق الله اللقمانيمحمد عبده محمد كميت
محمد عثمان ظافر العمريفارس مسلم سعد الجهنيماجد مسفر عيظه المالكي

سلطان عبداللطيف عبدالله فقيهعبدالكريم عبدالله حمود المطوعامجد معتوق عبدالله عسيري
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وائل سعيد علي ال دغسانضيف الله راجح عبدالله الهالليعبدالله صالح محمد العتيبي
عادل محمد حامد الصاعديحمد خميس عساف العجميبدر عبيد مصلح الحربي
محمد سالم محمد القرنيعبدالعزيز ناصر عبدالله ادريسعادل علي محمد العمري

عبدالمجيد عبدالرحمن مبارك المباركنايف شايع محمد الغامديحسني مريزيق مجمل السلمي
تركي حسين ظافر القحطانيمحمد امين محمد باخريبهمحمود ظيف الله حمدان العامري

عبدالله مصطفى محسن جابرعبدالعزيز عون عبدالرحمن القرنيصالح متروك عبدالله الجهني
بالل محمد مهيوب سعيدابراهيم عادل ابراهيم المسلميعطية علي عطية الزهراني

بكر صالح ضافي الغديرمحمد محسن مطر السهيميعبدالله خالد عبدالله آل سعود
عدنان احمد عبدالله ال عواضعبدالرحيم سليم معتوق الحبيشيمحمد جمال محمد باعثمان
شافي محمد شافي السبيعيمازن محمد هيثم أنور شاهينمحمد ماجد سعود السبيعي
محمد عبدالله عبدالله راشدغالي غويلي وازن الحويصيهزاع صالح ابراهيم الهزاع

عبداالله رأفت محمد سعيد حنبظاظهنايف غازي الهويل العتيبيريان عبدالرحمن عمران الحسيني
أحمد سوري ظاهر العنزيعمرو ابراهيم يحي ابوالخيراحمد زكي احمد اللياتي

محمد عبدالله حميد الحربيعبدالعزيز احمد محمد عطويفهد محمد ابراهيم خميس
ناصر حزام سعيد الشهرانيعبدالرحمن علي منصور االسمريعبدالله فهد سلطان بن براك

مشبب سعيد صالح النهديمحمد دخيل محمد الدخيلسليمان محمد سليمان زهران
أحمد محمد مرزوق الرحيليأحمد شاكر جمعان المالكيمحمد سالم احمد عوض

حسن ابراهيم احمد ال حسن العسيريعبدالعزيز سالم سالم البراقابراهيم سلطان ابراهيم الشايع
عبدالله سليم عبدالله الجهنينايف سعد تركي العتيبيعلي مسعود يزيد الفيفي

محمد صالح محمد الغباريسعد محمد خفير القرنيبندر منيع الله رجاء الله المطيري
علي جراد نشبان العماريعبداللطيف غرسان بخروش الزهرانيسعيد محمد محمد ال يحي

عبدالعزيز محمد علي القحطانيسليم حامد سليم الجهنيجاسر هادي مهدي ال فطيح
محمد صالح محمد المعشيخالد ربيع سعد السلمييحيى علي سلمان العطوي

عادل مشبب علي مشيطاحمد عبدالله ابراهيم رجبصالح سراج جبران ال سراج
حسين ابراهيم حسن البيشيسلطان عبدالله عبيد الروقيعبدالله فهد مقعد العصيمي

هتان عيد بريك القطيلةمرعي علي معبرد السيديوسف غازي عبيد المطيري
عبدالله عبيدالله علي الشمرانيمطلق علي عبدالله السبيعيعمر صالح سليمان مخاشن

عبيد جراح نهابة الشمريياسر سعود محمد القويزانيوليد رحيم عبدالرحمن الرايقي
عبدالله زبن سليسل مضيانلطفي دعشوش صالح الغامديالمعتزبالله عالءالدين معتصم طربزوني

راكان احمد يحيى الزهرانيحسام عبدالمحسن عبدالعزيز الصيدالنيمهدي صالح راشد بالحارث
عبدالله عبداالله عبدالقار دلياحمد معتوق شرف المنعميسلطان براهيم سليمان المحيميد

سليمان مهيذل عبدالله العتيبيفالح علي بدن السبيعيمحمد حسن محمد النعمي
خالد علي احمد ابوالعيدعمر عبدالعزيز مسعود الوقدانيسلطان عواد مثنى الفزي
فهد محمد علي كامليحمد احمد ناصر الخميسيمحمد عبده حسن الحربي

علي مانع علي ال زمانانعبدالله فهد عبدالله شيميعبدالله احمد غابش الغامدي
رائد سمير رشاد عباساحمد مقبل خليفه الشمريكمال يعقوب ابراهيم انديجاني
علي مصلح سلمان الشهريأحمد عامر محمد الشهريسالم مستور سعيد الشهراني

احمد نايف عبيد العتيبيعبدالله محمد سعد القرنيسلطان صالح عبدالرحمن الزهراني
خالد خليف سمير العنزيمهند عبدالودود زيد االغبرينايف هشام عبدالله الخالد
احمد عبيد حسين العتيبيفالح عوضه عبدالله الشهرنيفالح صالح مالح العنزي
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محمد عبدالله احمد الغامديماجد غيثان محمد العمريأيوب عبدالله رشيد المزمومي
محمد جميل بادي الحربيعلي عبد الوهاب علي الحكميسلطان علي معيض المطيري
علي فيصل علي الغناميحمدان زياد حمود المرزوقيابراهيم مفرح محمد بخروش

تركي صالح عبدالرحمن الدوكحمير جابر حمير آل ذيبانمحمد علي محمد علوي
سعدالله عبدالله سعد الغامديصقر عبدالله علي الغامديثامر سليمان صالح العبيد

فهد مقبول الحق القثاميسعد عتيق حسن المالكيأحمد فهد أحمد الصالل
سامي سعود عوض المطيريسعيد محمد عبدالله االحمريعبدالله يحيى علي الملحاني

حسين هادي مبارك ال حارثعوض هندي سعييد الغامديعبدالله حميدي معيض العيسي
عبدالعزيز سعود محمد الحازميعبدالله ناصر عبدالله القويفليمحمد عبدالله علي الغامدي

خالد علي عبدالمحسن بن عاصماسامه محمد ابراهيم عباسعمر عبدالعالي صويلح السلمي
تركي ابراهيم فهد الباهلييوسف مستور عابد الحارثيعبدالرحمن سعيد احمد الغامدي

احمد حسن عمر الزبيديعلي محمد زاهر عسيريعلي حسن صالح ال منصور
خالد زيد مبارك الدوسريتركي علي حسن العتيبيعبدالله خالد حزاب المطيري

صالح عسكر عماش المطيريمحمد جديع فرج الجبرانسمير حسن محمد أهيف
عادل خالد محمد قبيطيبدر سهل عبدالوهاب سنبلعبدالله مانع هادي ال زمانان

خليل نايف محمد آل عامرخالد زيد صميدان العوفيعبدالعزيز يحيى احمد الشهوان
عبدالمعطي الفي سمران الحربيمحمد سالم غرم الله الغامديمحمد حميد غريب البالدي

عبدالعزيز سالم جمعان الغامديعبدالرحمن يوسف جابر الشهريسعيد علي عيسى السميري
وائل علي احمد الغامديمحمد عبدالله محمد الشريففهد سعيد احمد باحبيشي

عبدالعزيز حسين حسن البيشيفهد احمد حسن هريديهاني محمد سعيد االسمري
عبدالله دعث نزال العنزيشريف عبدالله سعيد آل مفرحسعد سعيد علي االحمري

علي حسين علي ال ربوعماجد خلف ناقي الحربيزكي عيد كريم الجهني
نعيم عبدالحميد محمد طقمعبداالله حمود احمد المالكيعبدالرحمن مسفر علي الخثعمي

محمد سالمه عبدالسالم عليعاتق واصل وصل السلميعلي محمد راشد الدوسري
يوسف عساف زبن التمياطعالء فؤاد عبدالله بخاريعبدالله سالم مهدي آل سليم
ممدوح مستور سفر السياليتركي معتق دوجان الشمريعبدالعزيز داود عبده زاهر

مروان جواد عبدالرحيم الغفريمحمد سعود علي السهليعلي احمد علي الزبيدي
يعقوب محمد يعقوب هوساويتميم محمد سعد الدوسريعلي احمد محمد العمري

قصي عبدالجليل عبداالله اسماعيلسلطان غازي جريبيع المحمادينايف مشعل خليف العنزي
حاتم حماد احمد الشماسيزياد محمد مسنع المعبديصالح علي هاشم الحارثي

علي محمد مصوع الغامديمحمد حسن محسن بيطارابراهيم هاشم أحمد اليوسف
سلطان ناصر سلطان البقميعالء عبداالله عبدالكريم الفارعصام عمر محمد قطان

عبدالعزيز عجب صغير المطيريمحمد سعيد محمد العمريعصام عبدالمعطي بن عبدالرحمن السيد
حسن فائع حسن العسيريرعد صادق علي القناويسعد عوض الله سعدي السلمي

عبدالرحمن علي محمد أبونورهناصر مقعد نوار الحارثيحاتم شمس الدين حسن ال هادي
زاهر عبدالله محمد الشهريبندر خالد ابو الخير عقادسامي هايل مران العنزي

شافي هزاع عبدالرحمن القريشي السبيعيمحفوظ عباس محمد الجيالنيسلطان عبدالمنعم حميد المزتادي
عبدالله سميح الفي المرزوقيغشوم طاهر عراج مجربيعبدالعزيز منير عيد المرزوقي
وائل صالح احمد الشعالناحمد محمد صالح الفرديعلي معوض معيض الصاعدي

بركات سعيد بركات الشيخيعبدالله عبدالرحمن عبدالله العوشنعادل سليم حميد العوفي
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عبدالعزيز ابراهيم راشد التميميفهد أحمد فهد الدريسأحمد محسن عبدالمعين فلمبان
علي هادي علي العنزيطالل عبدالرحمن شتوي القحطانياحمد عبدالله احمد نحاس

وليد محارب عويض المطيريخالد صامد نصار الشراريسليمان سعد سرور القثامي
هتان علي سامي كتبيعادل محمد اسامة راضيعبدالرحمن معتوق منيع الله المحمادي

أحمد بسام عبدالله أبو رعدحسن صالح طالب الكثيريمحمد مهدي محمد الجبرتي
فراج رزاح جبر السبيعيعادل فهيد الفي الحربيسامي عون عبدالله القرني
عالء عبدالله السيد شمعهخالد فهد سليمان الجردانأحمد ظافر عبدالله الشهري
فيصل ناصر محمد الجهنياحمد علي محمد الشهريشالح عبيد جربوع العتيبي
محمد علي عبدالله الشهريعبدالله محمد دحيم القحطانيمشعل نايف محمد العجمي
هشام الفاضل محمد العربيصالح أحمد مبارك بن عمروبالعبيدناصر عبيد عواد الحربي

فهد محمد فهد الحامدمحمد عادل محضار كركشانثامر عبدالله عبده االحمري
فهد صالح زوبع الشمريعبدالله سفر شداد المطيريمؤيد محمد محمود الصبيحي
خالد محمد احمد القحطانيوليد وارد محمد العويضيعبدالله ظافر علي الشهري

مشعل فهد عيسى الشعالنعبدالرحمن مانع سالم لسلومصالح محمود محمد هوساوي
مسفر محمد عبدالرحمن ال حصوصهاحمد محمد ابراهيم بن بخيتسامر سمير محمد عبد الجواد

خالد هيف ابراهيم المسعوديباسم امبارك علي الغامديدايس سعد دايس الغامدي
فهد محمد احمد االسمرياحمد عمر عبدالله بانعمهنايف عبدالمحسن سعيد الغامدي

حمود ربيع عواد البلويفايز سعيد ناصر الشهريعلي محمد عوض حسن
بندر عبدالله محسن الكثيريياسر سعيد علي الشهرانيعبدالعزيز شاهر عبدالعزيز كتبي

راكان عاطف محمد بوصياحمد ناصر محمد المحمدعليفايز ناهس نقا الشلوي
رائد مقبل علي العتيبيصالح محمد عبدالعزيز الزومانعبدالله مشبب عبدالله معدي

مشعل سعد علي العقيفيفهد فرحان ضاوي العتيبيمناع محمد عبدالرحمن المناع
عبدالله محمد سعد القرنيمسعود عارف مصلح العصالنيماجد سعيد مانع القحطاني

طلب يوسف طلب العتيبيحسين محمد عبدالرحمن القحطانيعمر عون الله ضيف الله المطيري
عادل حامد حميد المحماديحسن اسماعيل حسن فقيهاحمد محمد احمد المالكي
محمد سعيد مشبب االحمرياحمد عبدالله مخاسر السهيميمرعي محمد علي القرني
موسى مهناء مطر عرنونهيثم سامي محمد قستيسعد فهد مقبل الرشيدي

ناصر عياد محمد البلويمحمد عبدالله هاضل السبيعيعبدالله بريك سليم الحازمي
عيد ظافر فهد القحطانيعبدالباسط صالح نعمان أندجانيحماد مبارك رجاء الحربي

سلمان سليمان يحي غزوانييحي محمد حسن دغريريسعيد ناصر سعيد الشهراني
أسامه تركي حمد الصفيانبدر جدي صنت الحربيمخلد بريك جفين السلمي

علي سعد هضبان القرنيجديع فالح جديع العازميعبداالله سليمان عبدالله بن دريس
عوض سعد ثابت آل عزامبدر عرابي بريك السلميهانى أحمد محمد الشريف

سعيد صالح سعيد الزهرانيمحمد حامد محمد النفيعيمحمد عبدالهادي جويعد القحطاني
عبدالحليم محمد عبدالمطلب الخيبرياحمد ناصر عبدالعزيز الداودمفرح جابر مداوي السلمي

مشار حسن عبد الحميد مرزوقنادر علي عبدالله الغامديأحمد محمد داخل المالكي
بدر عائض علوش الرشيديفهد نويفع مبارك السفريسلطان احمد محمد فراش
بشير محمد عبدالله الرجالعبدالعزيز محمد عبدالله آل ناصربدر احمد عوض الصبحي
عبدالله حسن مجلي كريريراكان منيع الله مبروك السفريحامد سعيد حماد االحمدي

شافي خلف سعيد الغيثيعبدالله بريكان عفنان السلميمنصور غرم الله سعيد الغامدي
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بندر عبدالله علي البقميعباس احمد عبدالحق العباسيعباس عفاس نايف الغويري
خالد الحسن حمد السفريمحمد سالم مهدي ال زمانانثامر عبدالله معيض الحارثي

عبدالله مزاحم عبدالرحمن الصحنباسم عبدالعزيز عبدالرحمن الراجحيراجي عبدالسالم خلف الطويرقي
مانع مهدي محمد آل زمانانمحمد داخل عبدالله الجهنيياسر عمار يحيى االيوبي

مساعد محمد عبدالله البطاحهاني معتوق محمد المولدعبدالله مسفر سعد العصيمي
تركي مهدي محمد ال سليمفهد ناصر عبدالله الجوديمحمد احمد نوري الناشري
ايمن علي عبد الرحمن الرفاعيعبدالله علي احمد العقيليعتيق محمد عتيق البقمي

حسن فهد علي الحليفيعبدالرحمن حامد حميد المحماديسلطان عبدالمحسن الحق السلمي
فيصل سعد رزيق الحربيعطاف سعيد محمد الشهرانيأنس حمد عبدالرحمن الراشد

زاهر علي محمد الشهريسيف منيف عبدالله االكلبيعلي عبدالرحمن محمد الشاعر
فهد محمد صالح العبيدفهد محمد سعيد ال مهديعلي مسعود سعيد الغوازي
سعيد علي ناصر االسمريبدر عبيدالله حسين العطيةتركي مسعود هالل المقاطي

احمد مبارك نافع العنزىفواز صليبان بالود الحربيسعد ساعد مساعد الجدعاني
محمد عيفان نجم المطيريمحمد عبدالله سعود ال سعودعائض مريع ظافر ال صالح

فواز موسى علي المالكيمبارك حسين محمد ال زمانان العجميمصطفى فؤاد محمد ناجي خوجه
رائد هندي خلف المعبدييحيى غازي ابراهيم نصرعبدالعزيز محمد حميد الجحدلي

جبر سعد عبدالله السبيعيناصر عبدالله سليم ال سليممحمد عبده عبدالله عقيلي
عماد سعدي سعيد الغامديسعد فالح عبدالله العصيميخالد علي حسين العصيمي

ماجد بكر قاسم السليمانيفيصل علي عامر الديحانيياسر محمد نجيب احمد نبهان
أيمن سعد سالم الزقزوقعبدالله عبدالعزيز عبدالله الطريقمحمد احمد حنش الزهراني
ماجد محمد ابوبكر برناويمحمد سعيد عبدالله ال حريدمحمد علي حسين الشمراني
سعد زايد علي الياميماجد علي عمر الحوطينواف عبدالله محمد العميري

عبدالرحمن سعيد علي ال جزاععيد عبدالله صالح المزينيناصر محمد سعد العتيبي
احمد عبدالرب عبدالله الشيخمحمد منصور ابراهيم البحيريعبدالله سالم عبدالله العجمي

نايف مشبب علي الشهريمحمد حمود محمد الخثعميسعيد فهد عبدالله ال صالح
ابراهيم فؤاد ابراهيم حيدرمحمد سعد عرنان القحطانيمحمد أحمد محمد صيقل

فهد محمد مقبل الشهرياحمد ضويعن عايد الحجوريعبدالعزيز عبدالرحمن شقير الدويش
عايض محمد عايض النفيعيعبدالرحمن عبدالله موسى الزهرانيحسين محمد علي العامودي

تركي وليد صالح الشميمريفهد محمد ابراهيم السليمانمنصور أحمد جارالله الربيش
فيصل منير نوار القثاميمعاذ رشيد فهد الفالجعبدالله محمد جبر العنزي
محمد بخيت غرم الله القادريعبد الله علي حسن ال دغريرمحمد سعد محمد القحطاني
حسن سليمان حسن جعفريصالح غيثان مصلح القرنيتركي عبدالله عامر الرشيد
تركي صبري محمد شاهينماجد غريب خلف الشمريسلطان احمد علي الغامدي

طارق أبوبكر سليمان عليزيد ماجد عوض الحربيمسفر علي ثعيل االكلبي
حمد محمد حمد آل منصورجبران علي جبران الشهرانيسند سفير شافي العتيبي

عماد سيف عبده الحصينيمحمد صالح حمود البلويسيف عبدالله سعيد ال ناصر
عمر عبدالله عمر باحكيمعلي يحي علي عسيريأحمد محمد بشير الجبرتي
سلطان عبدالله مبارك ال مسيبهتان حاتم حسن عنبرنواف عيضه عطيه الثقفي

طارق سعود حسن ناظرحسين مانع حسين ال صالحمرشد صالح محمد ال قريع
يوسف يحيى الحسين قاسممديني زاهر طحيطح البارقيمرعي علي حسن الشهري
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مشهور مليح عبدالله الشمرياحمد محمد سعيد بالحمرصالح حسون صالح الحسون
محمد مصلط عبدالعزيز الشمريسلطان حمدي حامد الحربينايف محمد أحمد ال عثمان
فهد مرزوق مقبل الحربيسالم محمد عبدالله القاضيبندر سعد محمد القحطاني
مبارك صالح علي القرعاويمصطفى محروس محمد محمدعلي مشرف علي العمري
عبدالفتاح محمد يعقوب البخاريصالح سعيد احمد الغامديعلي سعد غرمان العمري

احمد عبدالمنعم محمد نقيطيوليد عبدالله محمد مشكلعبدالعزيز مصعود جبريل العوام
احمد علي احمد حموضساري سالم هاشم حريريعبدالطيف فاروق حسن جداوي

سعد عبدالله مضحي الشردانمنصور ظاهر علي االسمريتركي عبدالله سعد محيسن
عبدالله صالح عبدالله الحربيقيس عبدالله عبدالشكور الميمنيابراهيم محمد ابراهيم شيبة
علي ابراهيم صالح الرويشدياسر مبيريك لويفي اللقمانينايف ظافر جاسر القحطاني

علي سليمان احمد ابوراسينعبدالحكيم علي فهد المساعدمبروك الحميدي جربوع الحربي
أحمد محمد سعد الرصيصريان صالح حمود الرثيععبدالكريم محمد عبدالرحمن الحارثي

سعد ناصر سعد الدوسريعبدالكريم مزعل ناصر الحربيمسعود فالح مسعود القحطاني
عبدالله رزق نقاء الرحيليبدر شيهان مسحل العتيبيصالح رحيم صالح الصحفي
عبدالله حسين أحمد هزازيمحمد عوض يعن الله االسمريفالح سعود فالح الشهراني

محمد قبال معوض المطيريفهد ياسين محمد الشيخيعبد الرحمن حمد حمود المطيري
فيصل علي خميس الزهرانيمحمد يحي حسين مجرشينبيل عوض سعيد ال سليمان

منصور عمر محمد سعيد عيدنواف حمدي منير المطيريسامي عبدالله عبدالغني الطويرقي
احمد محمد محمد قيسيعبدالعزيز مساعد علي الغامديعمرو علي محمد عسيري

محمد موسى هادي الحربيبكر سعيد صالح الزهرانيعبدالرحمن عبدالله سعد ال صليخه
تركي سالم وخيضر النفيعيياسر محمد امحمد عسيرياحمد حسن مصلح الخواري

ناصر معدي محمد الجبرهعلي جعفر عباس المقبلعبداالله حمود علي االحمدي
حسان محمود ادريس فطانيدخيل الله سالم جحيدل البقميرياض احمد سعد المحمادي

آالء مروان حسن عنبربندر عثمان عبدالله الغامديطالل سعد قاضب العنزي
عبد الله محمد عبد الله الجبيريمحمد عبدالعزيز محمد المتروكفواز عبيدالله قانص المالكي
عصام سفر عبدالله الشهرانيمحمد عبدالحكيم مثنى ابوطالبمحمد فؤاد ابراهيم زمزمي

نافع وسام مويس السلميعبد العزيز سلمان محمد آل عجيانعبد الرحمن راشد عبدالعالي السديري
تركي ماطر مناحي العتيبيطالل يعن الله علي الشهريامين حمود محمد محمد

منصور عمر محمد العبدالرزاقعبدالله عبدالرحمن عبدالله المديفريحي علي يحي قيسي
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز كعكيماجد مسعد سعيد الجهنيفهد مبارك مشبب القحطاني

ماجد عجب فنيس القحطانيفهد معيض الحضيني االسعديعبدالله خالد احمد اسعد
سلطان عبدالله حسن البلوشيبندر سلطان محمد الشهريعبدالله عبدالعزيز محمد الطيار

حسن علي حسن المالكيعماد نواف دابان المقاطيبندر ضيف الله مرزوق البدراني
منصور سعيد محمد االحمريمروان ياسين حسن عبدهاحمد حمود محمد الخثعمي

جهاد اسامه يوسف قاريسامر محمد عبدالله العماشعبدالعزيز سراج حمزه عتيق
عبدالرحمن محمد عبدالرحيم الجهنيعمر عبدالعزيز عبدالله بن حسنايمن علي سالم الحميدي

عبدالله محمد عبدالله القحطانيمصلح هادي علي الياميعبدالعزيز ابراهيم عبدالله العمرو
يحي جابر محمد الفيفيمحمد عبد الله عطية الحارثيماجد سعود مسعود الشريف
سلطان فرح عويض المطيرييزيد محمد يحي جوخدارهادي جبران زيدان الفيفي

يحيى صالح سالم باهوينيعبد العزيز حامد مسفر المطيريمحمد عبدالعزيز حسن السراء
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محمد وليد عبدالرحمن الشداديعلي خالد علي صيرفيناصر فرج مقحص الشهراني
أبراهيم مدشوش عائض آل وقيدعبدالله شفق رحيل السويديفهد جمعان سعد الدوسري

سعيد علي عوضه االحمريفواز عبدالرحيم أحمد المالكينايف عبدالهادي عبدالرحمن الصاعدي
فارس حسن علي الحكاريعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز السلطانناصر محمد علي الشهري
فهد محمد خلف الشمريمجدي مرجان مفرج العوفيعلي صالح علي الطالسي

عالء سراج عمر بشارهعادل عبدالمجيد خضر الغامدياحمد مصطفى محمد كتوعه
عبدالعزيز ناصر عبدالرحمن العامرعلي محمد علي آل شرايفخالد حسين ضيف الله الشريف

أشرف حسن موسى الكنانيعوض سالم عبدالله ربوعراشد تني محمد الدوسري
تركي محمد مسلم الهدهودأحمد صالح الدين محمد لبيبأمين عبدالعزيز عبدالرحمن الراجحي

محمد نمر يوسف بركاتوليد علي محمد ال عيسىفيصل عبدالعزيز صالح اليحيا
محمد فهد عبدالعزيز المقرنمناحي عواض مناحي العتيبيحاتم مفرح غرم الله الفوقاني
عبدالعزيز خالد احمد مقبولعلي سعيد نامش القشيريسلطان صالح علي الزهراني

عبدالرحمن اسامه صالح مشرفسعيد علي سعيد المساعديحيى توفيق يحيى كشكش
عبدالله بندر سعد المطيريرائد عبدالرحيم عبدالله السفيانيعادل عبدالرحمن محمد الحميدي

سامي ثامر صالح المالكياحمد محمد احمد بن بازعبدالكريم عبدالله عبدالعزيز الموسى
شجاع سلطان جري العصيميحبيب اسامه عبدالعزيز بانهيوسف حسين عبدالله العسيري

ابراهيم محمد حسن المحوريسلمان فهد سلوم الزعبيماجد عبدالله عيظه باربيد
فهد محمد حميد المحمادييوسف عوض احمد زيلعيمحمد عبدالغني محمد الحبيشي

خالد عبدالرحمن ابراهيم الحازميعلي مانع هادي ال زمانانمتعب صامل عبدالرحمن الصامل
صالح سعد صالح العامريعادل نواف فريح الحربيفريج فالح رسام القحطاني

يحيى محمد علي النجعيمحمد ناصر عبدالعزيز منيفعبدالعزبز عبدالله عوض الحربي
عالء عبدالله درويش فتح اللهنايف مطلق محمد العتيبيعبدالمجيد مرشد سعدلله المطيري

عبدالمحسن حسين غرمان العمريانس احمد معتق الصيدالنيوسيم محمد احمد شاهين
فهد عاتق معتوق القرشيخالد سعد أحمد الزهرانيعبدالرحمن سليمان عبدالعزيز السكيت

ابراهيم سعيد نوار الوذينانيراكان صالح حجاب المطيريسعود عبدالله نايف بن عون
ابراهيم يحيى ابراهيم حكميسعود صالح حسين المالكيابراهيم محمد عبود باصره

هيثم بشير ابراهيم دقنهخالد عبدالله عبدالرحمن التميميرايد عطية حمد البشري
حسام صالح علي الجهنيتركي عبدالله مسلم المسلممروان عبدالله حسن جداوي

سعود حبيالن مثني الشراريابراهيم عمر ابراهيم الجعيديمحمد عبدالعزيز محمد باعظيم
عبدالله عبدالرحمن عبدالله الرشداءعبدالعزيز محمد مسكن الشهري

علي عبدالله احمد بحولعبدالله عبدالسالم محمد شير انديجانيمنير رجاء عوض المورقي
أحمد محمد سعد جابرمحمد عبدالرحمن محمد غالموليد علي احمد كنداسة

تركي مهنا محمد الشبيكيصالح قاسم جبران الوطحيمحمد صالح شتران الزهراني
فهد خالد ناصر الباهليفهد سعيد سالم باوزيررامي مشعل محمد حجار
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جهاد صالح سلطان بن ثابتتركي محمد علي الشمرانيماجد نافع نايف البيضاني
محمد داوود سعيد الحطاميعمر جالل أحمد نور أحمد عليجمال فرحات أحمد الغامدي

ياسر صالح عيد الرفاعياحمد عبدالله سعيد باحشوانمحمد عبدالباري أحمد الحفظي
اسامه محمد قاسم العواضيسعيد محمد عائض الشهرانيفيصل أحمد مشبب القحطاني

أبوبكر سالم عمر بلفقيهعبدالرحمن عوض محمد محروسمصلح يحيى أحمد مباركي
عماد عيد محمد العقباويناصر علي أحمد الهماميعبدالعزيز عبدالله ناصر الدغيم

محمدرماح عدنان محمود منصورعمير سعد محمد القرنيعلي عبدالله عزيز العمري
عبدالله صالح عبدالله باسلوميزيد خالد محمد الصالحمحمد صالح محمد كابلي
رمزي عبده أحمد اسعدعبدالمجيد خميس بنيان الحربيهيثم احمد حامد الحارثى

ابراهيم صالح كريم الجهنيعبدالعزيز سعيد عبدالرحمن العمريعوض هالل هالل العمري
عمر سالم صالح احمدسيف عبدالعزيز عايض الحارثيعبدالرحمن مناحي شباب العتيبي

ريان حسن حسن سلهوائل انور احمد ابواحمدعبد الرحمن عاطف محمدعبدالمنعم محمد مكي
هيثم محمد عبدرب النبي الحربيعبدالحميد عبدالرحمن  محمد فاضلمحمد عمر محمد بن ناجي

عبدالله معال عالي الهذليفيصل سعد عتيبي المالكيالجهيمي عبيد ماجد القحطاني
محمد عبدالله محمد بجيليسالم علم الدين سالم يعقوبمحمد عبدالله علي القحطاني

لؤي عدنان مكي داغستانيعيسى سليمان محمد كريريعادل عطية علي الزبيدي
علي عمر االمين محمدمحمد عوض عمر باقالقلعلي سالم علي االحمدي

علي سعد علي القحطانيحسين عبدالله محمد الشيخيعلي ناجي يحيى مران
احمد عاشور غرسان الزهرانيتركي سحمي مطلق السبيعيعلي موسى علي المالكي
محمد عادل محمد يمانيفهد زيد زايد العتيبيمحمد سالمه انومياه خان
عبدالله حامد محمد الكريميعلي عبدالله حمادي ال عنكيصمحمد سالم مبارك بوعمر

ياسر فيتل مرزوق العوفيسامي محمد أحمد الزهرانيسالم محيسن سالم الذبياني
سالم عمر سالم باجابرماجد ظاهر عبدالله الشهريسالم عطاالله عطية الله الرفاعي

صالح حمود حامد الجهنيياسين ناجي صالح ناصرمنير أحمد سالم فاضل
هيثم سيف احمد المخالفيحسن زيد علي آل سليمانعلي محمد علي الشهري

عمر محمد ابراهيم عفانمحمد مفرح حسين المالكييوسف حافظ محمد حسين
احمد حسين محسن الخالقيعبد الرزاق حاجي معلم ماموعادل محمد عبدالله الشهراني
ثامر مساعد ابراهيم العمريباسم عبدة عالالله قصيرعبدالله أحمد عبدالله الشهري

محمد أحمد يوسف آل رائفسعد ظافر عبدالله القحطانيفهد احمد صالح العروي
مازن محمد علي صدقة امجدمحمد صبر كسار العنزيحسام حميد حماد القرشي

فهد مزيد غازي المطيريعدنان محمد سعد الغامديعبدالله عبيدالله حسن المزروعي
أيمن عماد يوسف مظهرعلي حسين مديني العمشانيصالح احمد سعيد الحارثي

احمد سمير عبدالله الفيفيحسن جمعان حسن الغامديمحمد مرزوق خضر السفري
صالح جابر قناع الحربيمحمد ضيف الله عوض الله المعبديصالح أحمد شيخ باوزير

أنور عمر عوض الناخبيخالد علي سعيد القحطانيمجدي محمدعلي عطيه الواسطي
انور عمر ابراهيم جيزانيسعيد علي حامد الزهرانيمساعد بن سعود بن شايع السهلي

عادل صالح سعيد الغامديمحمد احمد عمر العمودياحمد ناصر سعيد باهميم
محمد احمد محمد الحبشياحمد محمد احمد عولقيسلطان علي حمد الحارثي
احمد ظافر ناصر الوادعيفتحي طالب محمد الفضليسعيد محمود محمد علي
فهد حبيب دغيمان الحربييوسف مانع صالح ال مرشدأنور محمد أنور باتوفهد
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عبدالله جابر سالم الفيفيمحمد معين رشيد صقرعبدالحكم محمد محمد سعيد
سالم سعيد عازب آل الحارثبادي صالح علي الياميسطام عزيز عبدالعزيز الريشي

معاذ علي عمر الزهريرائد محمد عبدالحي مصليسامي محمد محمد زين
أحمد محمد زيد الشمرانيعادل محمد عبدالله عسيريمحمد سليمان عبدالله العروج

عبدالرحمن محمد سعيد جمبياحمد محمد علي ابراهيمهاني غازي سعد المالكي
مهدي عبدالرحمن شمس الدين محمد فاضلمحمد حزام عبدالله حسنسامي سليمان مبارك السفري

احمد عبدالمعطي حمدان الحربيأمين حيدر ناصر سعيديعقوب محمد شريف ادم
سليم ابراهيم سليم الشيخ خليلسعيد محمد عويضه الشهريامين جمعان احمد خميس

عبدالله حسين محمد الحربيعمر صالح خميس عليحسن فريد حسن كابلي
عبدالرحمن سعيد عبدالله بامشموسعبدالمنعم عوض الله غبيش السلميعالء غالب حسن البيشي

خالد محمد قاسم مثنيحامد حسن حامد الشمرانيفهد عبدالله عبدالله العصيمي
محمد علي محمد القحطانيياسر صالح حسن سمكريباسم صالح عيد الرفاعي

ابراهيم حيدر يوسف محسنفيصل محمد علي ال الحارثخالد محمد خليل خليفة
حسن عبدالله علي الزهرانيابراهيم رزق الله مطر الزهرانيعبدالعزيز صالح علي االزوري

صالح محمد عبدالعزيز بن معمرحاتم احمد عبدالله ازهريجابر جذنان علي القحطاني
عبدالرحمن محمد مصطفى الشريفعبدالرحمن عبدالعزيز محمدبن مقبلحسن علي حسن تونسي

خالد سعيد أحمد بامهديمحمد عبدالله محمد االسمريحسين احمد صالح اليامي
طالل محمد مهدي مرشدبندر أحمد محمد الجدعانيليث محمد حامد الغامدي

يحي عبدالعزيز يسلم باعليسعد سعيد سعد االسمريأحمد غالب عوض باجري
يحيى محمد يحيى محمدابراهيم حسين عايض السلميأحمد ابراهيم احمد نهاري
الحسن سعيد ناصر الشريفماجد أسعد محمد جمالرأفت محمود عباس عالم

عدنان احمد يحى الجهميهيثم عبدالله محمد الصعيديمحمد سالم محسن القرشي
عبدالله دخيل الله عالي المطيريعبدالعزيز ابراهيم عبدالكريم جمالأسامه عبدالله محمد شريف
هتان شلبي جميل شلبيسلطان احمد عمر العموديمحسن علي محمد الخديش
علي سعود صالح ال سالميحي عصام محمد كركتليعبدالله علي أحمد ال ثابت
صالح علي علوان آل سالم القرنيبدر علي حامد الجهنيسلطان خالد محمد الصالح

فوزي محمد علي شعفلاحمد موسى ابراهيم حوبانيعوض معيض عوض السلمي
فاروق عبدالله علي عريشيخالد يوسف عبده الخياطسعيد سعد سعيد الشهراني

علي محمد صالح المالكيعبدالعزيز داود بكر البرناوييحيى الحسين يحيى الخيري
عالء محمد محسن السلميعبدالرحمن محمدعلي حميد النمريتركي فهد محمد المطلق

ماجد أحمد حمدان الغامديعمر علي علي علويمهدي عبدالله مهدي الديني
عبداالله خالد عطيوي اللحيانيمحمد حسن مفرح ال شار عسيريسلطان احمد ساعد الصحفي
عبدالكريم احمد محمد عسيريأحمد ناصر أحمد آل ادريسفهد سراج عبدالله الغامدي
خليل ابراهيم منصور الصوفيهادي صالح محمد آل عامراحمد مطر محمد المجنوني

محمد حامد علي صيفيعلي محمد علي العمريعبيد الله عبد الرحمن عبيد الشيخ
خالد هديبان سلمي الحربيعبدالله علي محمد القرنيخالد فوزي عبدالرحمن سليماني

خالد فيصل محمد حموهعلي محمد صالح الشهريمحمد علي حميد ثابت
صالح احمد صالح سعداحمد صدقة محمد حمادعلي احمد محمد حسن

محمد مطر سلمان جامعغرم الله محمد مزهر الزهرانيعبدالقادر ابوبكر رحمةالله قشقري
حسام صالح عبدالمحسن بن سعيدعبدالعزيز يوسف رجب الجهنيزكريا محمد علي راشد المرامحي
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عبدالحكيم خلف منزل الشمريعبدالله احمد سالم بالحمرعبدالله مطر مفرح العتيبي
محمد عطيه علي الزهرانيعادل محمد اسماعيل البلبيسيعبدالله عيظه سعيد الزهراني

فهد محمد أحمد آل زيادسعيد محمد معجب الشهرانيفارس هالل ابراهيم العقيبي
صالح ضويعن خييشان الجهنيعبدالرحمن صالح فتحي فودةعلي زايد محمد آل عامر

عبدالرحمن سعود زيد الزهرانينافع محمد نافع البشريوسام جمال سعيد شاويش
محمد شعالن محمد العليانيوليد جمال صالح المعجاءسمير عبدالقيوم محمد اسماعيل
حسام عابد سعيد المشدقفيصل عبيدالرحمن حكيم سرورمجدي محمود عطيه المرواني

بدر علي احمد باعاصوربندر مرشد رشيد السفريسعود كامل أسعد خياط
نزار ابراهيم بكر برناويسالم أحمد أحمد بابعيرمحمد أحمد علي عسيري

ايمن محمد علي باسيفملفي فالح محمد السبيعيعمر عميش محمد السالمي
امجد محمد علي العمريمانع علي صالح ال زمانانعبدالرحمن موسى جمعان العمري

فهيد شباب محمد المخلفيوليد علي علي حميدهحسن سالم الحسن ال رغيب
خالد محمد حسن الحميدياحمد حسين احمد الحارثيمشهور عبد المحسن عوض البديوي

زكريا محمد عبدالله النصرسعيد علي محمد العسيريسعيد محمد احمد بارعدي
علي منصور علي السهيميعبدالرحمن رجاء عواض النفيعيعون داخل دخيل العتيبي

عواض علي محسن الغامديعلي حسين علي الغامديخالد عبدالرحمن حمزة ناصر
حميد عون الله مرزوق المطيريمعتز بن هادي بن يحى همامحمد بريك مطلق العوفي

عبدالعزيز محمد زيد الحبيبمحمد عبدالله محمد الدوسريعبدالرحمن عبدالله عبدالجبار المالكي
محمد أمين رمضان تركيرامي غازي سعد المالكييحيى سالم حمدان اليامي

رامي طالل اسماعيل حمديسلطان صالح عبدالقادر المصعبيبدر علي ثواب العتيبي
هيثم عادل على الفرانعلي حامد رزق الله السلميمحمد علي ردفان الغامدي

محمد معيض حسين القحطانيمصعب عمير احمد البارقيهاني شاكر كامل جودة
حسين محمد عبد الله المشهورسالم احمد سالم الغامديهاني أحمد صالح الشيخ

غالي شوكي دحام الظفيريمبارك حمدان حمد العماري العلونيمعتز محمد عبدالفتاح نعمان
احمد سعيد عبدالله محمدماجد محمد حامد شبليعلي محمد سعيد الغامدي

علي خليفة محمد آل جعفرسالم محمد سالم العائضأحمد عبدالعزيز علي االسطى
اياد محمد عايد االحمديطالل غايب عويف العتيبيشواف حسن ضرفان الصقور

لؤي سمير عيسى الرشيدمحمد حمدان محمد القارحيثامر عمر ابراهيم مغربي
عبدالله علي محسن باعبداللهباسم علي تركي بخيتعلي صالح علي الهويش
هيثم محمد حمد العسيميمحمد عطية عيد المحماديأحمد داخل رشيد الحربي

علي صالح احمد القحطانيماجد احمد عبدالله الغامديحمد هادي حمد همام
عبدالله حامد عطية المالكييحي محمد عبدالله مهدليحامد هزاع حامد الشمراني

نواف عقيل عباس الجهنيمحمود ابراهيم خليل قشطهعايض عبدالله احمد ال محمود
محمد موسى نور حسينفهد عبيدالله مطلق البشريعمرو عبدالرحمن عبدالله حلبي

علي حسن علي شراحيليسلطان أحمد عمر العريانيعبدالعزيز عبدالغفور عبدالسبحان علي ناصر
محمد حسين علي الجيعانفيصل دخيل محسن الدوسريكمال محمد احمد شويل الغامدي

نوفل عبد الرحمن حسين الحريبيفهد عيد عويضه السهلينواف منسي عيضة الثبيتي
سلطان عبدالحكيم محمد المالكيمحمد احمد محمد الغامديمحمد ناصر عائض االحمري

تركي محمد سعد االحمريحسين مساعد سالم الحارثيخليل محمد جانيه فقيرا
فيصل صالح محمد الحميديهتان عبدالرزاق عبدالرحمن النجارابراهيم شيبان عطية الزهراني
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حسن احمد علي العمريبندر صالح دخل الله المشعانبهاء عايد دخيل الله الجحدلي
نايف فراج عوض االسمريبندر احمد علي الزهرانيباسم اسامة محمد صديق سالمة الله
سلطان سائر عيد العنزيعبدالرحمن سعيد منير الشهرانيعبدالرحمن محمود فضل احمد علي

عالء مشعل اسعد سالمهجبران يحيى يحيى مدخليعلي عبدالله مفلح الشمراني
حمود فالح عبدالمحسن القحطانيأحمد حمدان محمد العامريعمرو غازي سعيد العوفي
شاكر حسين طه صابرهادي حسين مصلح ال مطلقبندر عبدالله سعد الغامدي

عبدالله سالم عبدالرزاق يليصالح فارس أحمد الياميفهد عالي فالح الرشيدي
عبدالعزيز عقيل قطين المطيريداود سليمان رواضي السحيميمشهور سلمان عتيق اللحياني

بسام محسن رجب السيدخليل علي شوعي كعبيعدنان حسن يحي عشرة
محمد ابراهيم خليل قشطهجمعان عيدان علي الغامديبندر فهد عبدالعزيز العبدان

منصور علي احمد البناويمحمد ابراهيم محمد عسيرياحمد عبدالرحمن عبدالعزيز السلمان
عبدالعزيز موسى علي المالكيعبدالرحمن عبداللطيف علي صبغهاحمد ناصر هادي شمسان
علي حسن علي القحطانيسمير عبدالله محمد الغامديخالد عبدالله عبده القرني

حسنى جبار حميد المطيريحذيفة حمزة هاشم محمدحسن محمد حسن االسمري
احمد مبارك صالح الكربيعيد عبدالحميد محمد الفايديمحمد ظافر محمد الشهراني

مجدي حامد سعيد الغامديحسين علي عبدالله الغباريجابر عبده يحيى مجرشي
عمران عبدالمجيد كفيل الدين بيفاريابراهيم محمود احمد الصحبيعبدالعزيز محمد احمد المصباحي

نايف محمد عثمان شعبي مباركيمحمد حويمد رويض المخلفيمحمد نويفع مويس السلمي
سالم محمد صالح الصيعريماجد عبدالله عيد العوفيحمود محمد حمود البلوي

عبدالرحمن علي سعيد العمريعبدالرحمن محمد محمد الظاهريحسن سلطان علي القحطاني
المؤيد ابراهيم يحي ال مطهرعادل هادي محمد ال عائضمحمد معيفن زبن السلمي

عبدالرحمن حامد أحمد االنصاريخالد محمد احمد باداودريان محمد طه خالوي
جابر مخضور ردة الجدعانيعلي شامي أحمد الصلبيعمر طارق عمر تمر

معتصم ابراهيم عبدالله المحمديمحمد عبد الله محمد عنانسعيد علي محمد الشهري
احمد علي احمد الزهرانيسليمان حسن سليمان جمالرائد عواض معيوض الثبيتي
هارون عبدالرحمن أبا آدممحمد هزاع يحي العبدلييوسف عبدالله صالح الزامل

عبدالسالم احمد عبدالرحمن الجهنيعبدالله زائد عبدالله المالكيمحمد حسن عبدالعاطي عبدالعال
عمر محمد عمر السقافمشعل معال علي الجهنيزكريا عبدالغفور عبدالسبحان علي ناصر

احمد عبدالحفيظ عبدالعزيز الجبرتيأحمد ياسين حمود القديمياحمد عبدالرحمن احمد بفلح
عباس علي عبدالله صويملعبدالله سليمان علي الغزوانيمحمد فهد عبدالرحمن الداعج

عبدالرحمن احمد عامر أحمدعلي عيظه فتح الله عطيففراس ابراهيم سليمان الحواس
شعبان عبدالرحمن شعبان المدهونطارق نبيل محمد المصريامين اسامه امين كابلى

حسان فؤاد حسن باخدلقوائل ابراهيم احمد شيخينسلطان غازي احمد الحيدري
طارق عادل عبدالله العتيبيابراهيم عيد ابراهيم الثبيتيمنجد صبحي حمزه االشهب

احمد عيسى الحسين عليعثمان داخل عبدالله الجهنيعبدالله حسن علي السيد
جمال حسين حمد الشريفمحمود محمدسيد علي الشنقيطيحسين ظافر علي الشهراني

محمد سامي محمد العوفيحسين هادي محمد عالميعصام مشني عبدالرحمن الزهراني
بدر مطير مفرج الجهنيعمر محسن حسين الدغيلبيبندر علي محمد الغامدي

محمد سامي محمود ابوالحمائلمهند عبدالله محمد الدبيانوهيب عبيدالله عوض الصالحي
صالح عبدالله علي الزهرانيفهد عبدالله نايف القرشيأمان اشيتو . تادس
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عبدالرحمن احمد صالح الميمونيفايز محمد محمدعلي السفريخلف عجيان عيد المطيري
عبد الرحيم علي احمد الزهرانيفيصل ماجد احمد بخاريفارس جمال سراج عسلي
محمد سعيد عبداللة العمريبدر محمد علي الجهنيخالد موسى جابر عسيري
حسين دوست محمد ميرالالحسن سالم سالمة العولقيأحمد محمد حسن الشيخي

عبدالكريم حمد مهدي ال شيبانعلي محمد ابراهيم القيسيضويحي سعد ضويحي السليمي
مانع حسن محمد ال دعيرسيف عبدالعزيز عبدالله بن حنتوشمحمد كمال صالح البوجي

عادل عبدالرحمن يحى فالتةمحمد وليد محمد عزبمحمد حزام فهد الحربي
ماجد مانع صمعان ال نصيبمحمد يحيى يوسف مباركيعلي زين علي الشيخي

زهير علي سابر القرنيسلطان أحمد عبد الله العقيلمحمد سليمان ناصر المبيريك
محمد قذله احمد الزهرانيابراهيم سالم محمد المغربيصالح عبد العزيز مصطفى سفور

خالد عبدالرحمن عبدالسالم جسومهسالم سعود ناصر الحارثيصبري أحمد سعيد العولقي
عبدالله سالم سلمان الجهنيصدقه احمد محمد القرنيباسم علي قاسم االهدل

سعد سعود محمد بصراويحسين يحي حسين الصقورمحمود حمد عويضة السلمي
سامي عوض عبدالعالي المالكيمحمد سعيد عمر قعروراحمد حسن محمد الزباكي

علي محمد علي الزهرانيخالد كامل بن مطر القرشىمحمود أحمد محمود المستحي
بدر سعيد محمد القحطانيسيف محمد سالم ال عمرعبدالله عبود احمد بامنصور

عبدالعزيز حمد سعيد الشهرانيعبدالمحسن علي عبدالله المالكيرامي علي سليمان باغفار
خالد محمد السيد الوكيلريان محمد علي المحيسنيهاني سعد ضيف الله المغربي
احمد صالح احمد القحطانينايف حميد علي البشرييوسف محمد حميدان البالدي
ريان عمر ابراهيم مغربيعبدالله محمد عبدالله باطرفيابراهيم محمد شريف ابراهيم

علي فهد محمد الياميهتان ابراهيم احمد كدافعبدالوهاب محمد عائض القرني
احمد احمد ضيف الله المصعبيأيمن سعد حضيض المحماديعايض سند سعيد الجروي

فهد عمر اسماعيل سنيورعبدالرحمن حسين محمد الغامديمحمد بخيت محمد الزهراني
تركي منصور علي الغامديمحمد سعيد عمر العموديفهد عبدالحميد عبدالقادر بخاري

طالل أحمد عمر الزبيديتركي عبدالله علي القحطانيعمر عبدالله مهدي الديني
عبدالله ابراهيم عبدالله الدوسريعبدالله عبدالعزيز مقيت السلميتركي عبدالله أحمد مزيبي

سلطان عبدالله محمد المالكيعبدالله محسن عبدالله الفهميعطية موسى عبدالله الزهراني
سعيد عبدالخالق عبدالله الغامديماهر عبدالفتاح محمد الحازمينايف عبدالله حميد اليوبي
عبدالله صالح صالح سنقوففواز دخيل عبدالله الجهنيادريس احمد محمد صميلي
فارس سفر سالم الهذيليماجد الحق محمد عسيريمجد عوض داخل البشري

فهد محمد مهدي عواجيعبدالله محمد عبدالله المالكيسلطان عوض غرم الله المالكي
فهد ناصر مبارك العنزيبندر خالد محمد باعويضانمحمد صالح محسن اليامي

سعد سعود مرزا بخاريمحمد علي محمد العسيريحسن علي ناصر صالح
عاصم صالح ابراهيم داغستانيمحمد عبدالرحمن فضيل الدعديفهد مروعي احمد خواجي

ماجد عبدالله سعيد اسحاقفهد محمد عبدالله عسيريمتعب مرشد جريبيع الحربي
ياسر علي يحيى االحمديحسين تركي محمد المكرميمحمد احمد محمد شاوش
محمد عبدالمنعم عبدالقادر عربعلي محمد يحي الفيفيحسن محمد يحي علوي

سلطان حسن محمد وتيدنواف عمار هذال المطيريبدر عبداالحد عبدالحفيظ الجنيدي
محمد سعيدان عبد الله الزهرانيناصر مشعان مسعود الدلبحيعبدالناصر عبدالله ابراهيم آل حسين

حاتم أحمد سعد عسيريصفوان جميل صدقة السندينمار عبدالله علي مطر
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ممدوح سالم عبدالله العبادعبدالله محمد سليم نور االحدأشرف عدنان جميل عطار
مداوي فرحان مداوي ال مشعنبهاني شاكر عبدالله المصباحيعبدالله حاسن عبدالله كبوها

حمدان أحمد غشام المالكيمحمد سيف سعيد القحطانيعبدالرحمن عيد محمد المعبدي
فيصل سالم داود عنبرعبدالرحمن علي عبدالرحمن االحمدعادل حسين سعيد الزبالي
خالد حامد أحمد العوفيأحمد أسماعيل محمد عسيريشاهين فيصل شيخ البيتي
محمد سعيد صالح القسيمفهد جزاء فهيد الحارثيرامي عادل يوسف شكري

سامي محمد عبدالله الحربيغريب محمد مبارك عقيليوليد علي حميد ثابت
نايف غازي محمد معوضوائل كمال منصور صبحيعبدالله عبدالعزيز علي الشهري

عبدالله مسلم سالم الجهنيحسين طالب حسين الحامد آل علي بن ليثمحمد عبود محمد العمودي
عمر عبود محمد العموديتركي عبدالله محمد العيليمحمد أحمد محمد الشريف

تركي هزاع احمد الزهرانيمصلح صالح عليان السلمىعبداالله حويمد محمد السلمي
جهاد احمد محمد الغامديحسن أحمد محمد العيافينضال عبد الرحيم محمد داغستاني

محمد ضيف  الله احمد الشمرانيسراج حسب الله سعد الغشمريصالح صويلح صلحي المطيري
ممدوح سعد عباس الحربيمحمد علي عبدالله العمرياسماعيل ابراهيم محمد قيسي

عامر يوسف عمر العاموديتركي علي ابراهيم الغامديعبده محمد عبده قصير
مشاري علي رشيد الحربيمصعب محمد صالح الضرابسلطان راشد فيحان العتيبي

يوسف غازي عويض الرخيميعاصم عبد الحاسن حسن الجحدليعبيدالله عبدالرحيم عبيدالله الشعيبي
عمر عبدالعزيز علي الزهرانيعمر حسين عمر المحضارأحمد موسى محمد أبكر

أحمد عبدالله هالل العويبديفؤاد عابد ابراهيم الصاعديعبدالله علي محمد الشهري
ناصر صالح عبدالرحمن التميميموسى علي ابراهيم عسيريعبدالمحسن عبدالرحمن صالح الضبيب

عبدالله علي محمد القرنيعبدالله محمد ماطر العصيمينايف محمد يحي التيهاني
عايض عبود ظافر القحطانيمحمد صالح احمد العفيفرائد علي سليمان باغفار

ايمن حمود بريك الصبحياوسام صالح ابراهيم عاشورعيسى احمد عيسى مبارك
نايف فؤاد عبدالوهاب حفنيمحمد عبدربه عيد العتيبيفيصل حسن موسى عبدالجواد

سعد عبده سعد عبدالرحمنعبدالله ناصر عبدالله الطويلعلي حسن سعيد العمري
عبدالعزيز محمد عبد الرحمن الجهنيمحمد كامل حسين عزالديناسماعيل ابراهيم عبدالعزيز معوض

عبدالمجيد محمد سعد الصوفيحاكم حسن محمد ال صعبفراس بسام حمد الجمعه
امجد عبدالرحمن صالح الحمرانيموسى علي علي عقيليحمد كديسي احسن ال منيف
مخلد خلف الله سرور الهذليسلمان سيار سحل العنزيسعدي غانم غنام الجدعاني

غازي صالح عبدرب النبي االحمديعبدالعزيز أحمد محمد أبو العينيندخيل ربه محمد حميد السلمي
محمد فهد راشد القرينيمحمد سعد صالح آل يحيىهادي محمد سالم ال منصور
فهد صالح عمر الكومانعبدالله عبدربه عوض المقاطيفهد محسن عبدالله الفهمي

فتحي سعيد عبدالله العموديعبدالمجيد مبارك محمد الزنبقيعبدالمجيد عبدالحميد عبدالمجيد حكيم
فؤاد عبدالله سعيد بن سعيدفيصل احمد عبدالله الزهرانيمحمد حسين حيدر آل حيدر

عبدالله صالح هادي القحطانيعماد حسان محمد علي مطربندر عبدالعزيز ردة الجحدلي
مهند يحيى احمد البيحانياحمد تردي يحى طاهربندر محمد حسن الشوكاني

سالم حمد عبودان ال شريهرافت ابراهيم احمد بانهمحفوظ عبدالله محمد عسيري
محمد علي صالح ال زمانانعلي خالد مخلد العتيبييوسف ابراهيم يوسف قمصاني

انور حبيب الله هندي السلميعماد محمد صالح عبدالرحمن الجهنىمطر شريف حباب المالكي
سراج عمر سراج محمد حسينمعن عبدالرحمن احمد فقيهعاطف حسين محمد الصالحي
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االقتصاد واالدارة

العلوم اإلدارية

بسام عبدالرحمن عبدالعزيز المقبلوليد عوض طالع المطيريعبدالعزيز سليمان مطر الحربي
ابراهيم احمد عبدالله الشيخيحسن ابراهيم عبدالرحمن الشيخيعامر عبدالله حسن عسيري
محمود موسى أحمد الهنداويمشاري زارع سعيد الجهنيعماد عامر احمد بن مرضاح

ايمن محمد يحي حميدعبدالله صالح محمد السالمسعيد معجب علي المالكي
حاتم حامد رضيان العتيبيأنس عادل عبدالحميد السليمانيعبدالله رزيق راضي المطيري

فهد ناصر احمد النويبغيعدنان عبدالرزاق صالح الحازميوائل عبدالمطلوب محمد أبوجالس
سعد محمد عبدالله ال غوينمنعيم حاكم محمد الحكميمستور محمد مستور الصليمي

سليمان خالد سليمان باسهلحسين علي عايد المالكيابراهيم سعد عاطي الخزاعي
عبد الله مرزوق رزيق الصبحيحسن علي مفرح عسيريناصر عبدون عبيدالله الحربي

عبدالرحمن نبيه محمود ابو الدعاويناصر مبارك ناصر الحربيعماد سالم حميد العطوي
علي حسن يحي خواجيعلي محمد احمد ال زقافوائل علي محمد مشيبه

عبدالعزيز أحمد عبدالقادر مكاويسعد عبدالرحمن سعد الخثعميعبدالله الفي عليثه العنمي
محمود عبداالله مكي شمسشاكر حسن شاكر القرنيمحمد مانع ناصر آل عباس
عبد الله عبده علي الياميهتان عبدالرحمن محفوظ عبدالحقمحمد أحمد عبدالله محنبي
ظيف الله رهوان علي الزهرانيابراهيم موسى ابوبكر حسن هوساويسعيد صالح علي الغامدي
سعدون غنيم فهد العنزيسعيد علي سعيد القحطانينواف سعيد محمد الغامدي

فيصل جميل عمر فقيهفواز عماش سمران العتيبيراشد محمد سلمان السماري
ثامر علي خليل فالتهمحمد سعد سعيد القحطانيأحمد بسام حسن الشريف

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز بغداديتركي علي مبارك ماضيمحمد عبدالله عبدالمعطي القرافي
عالء سمير عثمان حكيمحمد ابراهيم سعد البالودمحمود محمد سالم الجهني
عبدالله حامد محمد العوفيصالح حسن وعالن الياميوليد حسن علي اسماعيل
خالد عبدالله صالح الكربيحسن ابوبكر عزيما حسنمشعل محمد حمد قريشه
مهدي غريب مسفر ال راكهصالح محمد نصيب الزهرانيباسل عبدالله هاشم سقا

ناصر عبدالله سعيد القحطانيأيمن يحيى ابراهيم حزيميجالل محمد طالل خوتاني
سلمان حمود احمد جراحباسم زكريا ادم برناوىوسيم بحرالدين زينول بندونج

أحمد عبدالله أحمد بن يمينسراج احمد شراز الزهرانيتركي هشام مصطفى عاكف
احمد مطر عبدالله نمرمحسن علي اسماعيل المكرميمحمد أحمد عبدالله علي

ياسر حسن محسن القرشيفراس خالد احمد مرعشليناصر عيد عبدالرحمن ضويحي آل الجرو
محمد صالح سعد بن دهمشمحمد حمود حراب المطيريفؤاد ناصر جعفر الكثيري
مهند طارق علي السيدمروان ناصر خالد عبدالرحمنخالد محمد سعيد الغياثات
عائض مشبب احمد االحمريماجد حسن أحمد القرنيايهاب اكرم محمد فرحات

بندر عبدالله معتوق صعيديوائل سيحان عيضه الزهرانيسلمان سعيد سلمان القحطاني
نواف سعود شبيب العتيبيناجي محمد حسين ال زبرالبراء سامي عبدالله حته
فهد طالع عبدالرحمن الشهريسعود سالم ناصر الحارثينواف علي ظافر الشهري
علي محمد علي شطوانعمر علي عبدالكريم الرسينيعبدالله حسن احمد باروم
محمد أحمد حامد رشيدايمحمد عبدالعزيز ناصر الدوسريتركي احمد سيف عبدالله

فايز عويض عوظه الزهرانيعبدالرحيم نغيمش سعيد االحمديصالح محمد صالح قحيشي
علي يحي عبدالله آل سالمعبدالرحيم عبدالله ابرهيم الشيخيخالد خميس عوده الجهني

ريان سالم علوي السيدنايف سلطان ضاوي العتيبيعلي احمد احمد النهاري
عبدالله محمد ناصر الرشيديعلي مبروك عمر الرابغيفيصل عيد سالمه الصبحي
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ناجي مطلق ضيف الله الجدعانيأسعد عبده أحمد دراجعساف زايد طارب الشمري
فهد سعود ساعد السلميمحمد مبارك علي عتيقعبدالعزيز احمد محمد الكثيري

عالء الدين صالح جميل تونسيأيمن مسعد عوده الحازمياحمد ابكر احمد عبدالقادر
عالء أحمد محمد حلولفايز عبدالله صالح جملنبيه عطاالله عطيةالله الصحفي

يحيي حسن محمد مجرشيهشام احمد مصطفى الغامديرعد محمد احمد الثبيتي
عبدالعزيز محمد احمد مرزوقعبدالله احمد عبدالله المزينيفهد سعود سيف العازمي
حسام علي محمد الشهريخالد عقيل عبدالله الحمرانيمحمد سعيد خلف العمري

ناجم حسن جابر الزهرانياحمد سفر احمد الزهرانييونس احمد عمر خرد
ثامر مساعد ابراهيم برقوشعبدالله احمد عبدالله الغامديوسيم عبدالعزيز عبدالكريم سندي

ياسر علي محمد ال مطلقصهيب محمد صالح الشيبمحمد عبده محمد عريشي
محمد عابد صالح الزياديحاتم علي احمد الخثعمياحمد سعدي محيل العتيبي

سعيد محمد سعد الشهرانيقيس شاكر ناصر العبدليراكان محمد حسين بكر
محمد حامد سعد المالكيسامي سلمان عليثه المحياويمحمد عبده سعد عبد الرحمن

نايف فيصل سالم سنديعادل عبدالله محمد اليوسفعبدالله علي عبدالله الشمراني
محمد علي مزهود آل سحيمبسام سليمان حمد الرسينيمروان عدنان أحمد جوخدار

خالد عوض هجيان السلميخالد مستور مرشد المحلبديعبدالعزيز ابراهيم عبدالله الغامدي
مهند وليد محمد علي القرشيأشرف عبد الله أحمد خفاجياحمد موسى محمد الشمراني

احمد عبدالقادر محمد باقادرمحمد حسين عباس أيازفهاد مثيب فهاد السبيعي
متعب حمدان سليمان الجهنيعبد الله علي مبرك السلميحسين يحيي حسن ال سالم

موسى قميري يحيى قصاديعبدالمعطي حضيض عبدالمعطي السلميفهد علي مهدي آل هتيلة
صالح احمد محمد الزهرانينزار سراج الدين احمد جاكرتامنصور أحمد سالم الفريدي
علي غرم الله صالح سحمانسلمان سليم مسلم الجهنيسعود فيصل محمد ضبعان
فايز مغلي حميد الذرويعبدالهادي محمد عاطف الشهرياحمد علي محمد الزهراني

محمد مفرح أحمد القرنيخالد ضحيان ثابت الزايديسمير حميد محمد كرامة
علي هادي حمد ال قرادفهد محمد نافع الحربيخلف عطية حسني المالكي
عبدالرحمن محمد راشد الجلعوداحمد خليل حامد الرحيليعادل سالم احمد شاووش

ياسر حسن محمد القحطانيعبدالرحمن محسن محمد العطاسحسن ابراهيم عبدالله نبهان
عدنان عبدالله عبدالعزيز الثبيتيأحمد رزق حسن عنترأيمن كامل مطر القرشي

حسام حمد أحمد سالمياحمد سعيد جارالنبي الزهرانيعبدالله سالم سعيد دحمان
محمد عبيدالله سمران العتيبيمحمد علي منصر آل منصورفيصل ردود حامد الحارثي

احمد غرم الله محمد المالكيخالد حسن ساري الفيفيمحمد عويض عواض العمري
فيصل محمد سليمان خليفيعبدالله حميد حامد الحربيعبدالله مهنا راشدان السحيمي

وسام محمد خضر الغفاريسلطان حمدان خليوي المطيريايمن محمد باشا على
منصور علي محمد ال سالمحمود عميش محمد السالميعلي سلطان محمد الشهري

علي احمد سعيد ال عيسىمهند سمير حسن عنبرهاني صدقه احمد الجهني
عمار عبدالرحمن احمد فقيهرشاد محمد حميد اليمانيسعد خلف معيضد المزروعي
ياسر علي محفوظ خليلفهد ابراهيم عبد الله خليصيسلطان درهم صالح القدامي
عادل محمد فيصل الزهرانيمحمد مسرحي علي مجرشيثامر خضر عطيه الجدعاني
احمد سامي احمد الصالجانور احمد سعيد الغامديعوض شطيط فرج المطيري
علي عبدالله سفر المالكيعبداالله حسين مسفر السبيعيوليد محمد خميس الدوسري
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

عبدالله ابراهيم سعد المسعودخالد ناصر ظافر آل عجيم الياميمشهور معيض سرحان الجعيد
ماجد جابر علي الشهريفهد عبدالله سالم القحطانيصالح حسن محمد هاشل

فهد عبدالله حمد القحطانيسطام غريبان زعام العتيبيعبدالله حسن محمد الشهري
سعد مسلم سالم الحربيعبدالرحمن رده علي المالكيفايز جمعان سهالن الغامدي
خالد محمد عبدالله الوضاخيسلطان منير منور الرداديابراهيم علي ابراهيم العلوي
يوسف أحمد علي ال سحاقعابد حجيج مريشيد الترجميماجد ناجي عوض العروي
سلمان دخيل عمري الذبيانيأحمد محمد احمد القحطانيعبدالله احمد يحي زهراني
حسام محمد فوزي الصباغسعيد دخيل الله بخيت الثبيتيفيصل عايد ناهض الغامدي

نجاء متعب عبدان العتيبيبدر سواد رضيان المطيريتركي نوار عيد العتيبي
حامد محمد سالمة العلونيسعيد حسن مشهور االسمريماجد جمعان ابراهيم الزهراني

سلمان سعد عبدالله الشهرانيمحسن علي حامد القرنيعلي محمد علي ال عطشان
فايز فرج هزاع القحصعالي عايض عبدالله القحطانيعلي موسى محمد البارقي

ناصر ابراهيم عائض القحطانينبيل ابراهيم عبدالله الحذيفيعوض علي عوض االسمري
بدر محمد راشد العوفيسعد فطيس سالم العليانيعايض ناصر هادي القحطاني

المعتصم عبدالرحمن محمد الحازميعبدالله متاعب نهاض العصيمينايف مسعود عبيان اليامي
طارق فهيد غالب العقيليمحمد حسين علي النعميعبدالله محمد سعد ال دهيم

محمد يحيى محمد حصانبدر حسن علي عريبيسامي بخيت علي مبروك
عبدالله دليم عبدالله االسمريمحمد قاسم هادي حمزيمحمد ابراهيم أحمد آل مبشر

فيصل محمد عضوان االحمريمحمد موسى عبدالله الزهرانيعبدالرحمن ناصر علي العرفج
عبدالرحمن فهد سعد المساعدغازي حمود عماش المطيريمهدي ناصر سفر االحمري

عائض عبدالله مذكر القحطانيعيسى ناصر معجب الكرعانعبدالكريم محمد احمد الغليس
فهد محمد مرزوق الشبويابراهيم سليمان ابراهيم الجمعةعايض محمد عايض المازني

عبدالرؤوف فهد حميد الجهنيعادل حسن محمد الشنبريمحمد عبود سالم غانم
محمد ناصر مترك القحطانيمحمد عائض عبدالرحمن القحطانياحمد محمد حسين شبيلي

فهد عبدالعزيز خضر الصبحيفهد ظافر علي ال الحارثفهد طالع دخيل الكعبي
حسين مسفر حسين الياميمشعل بنيدر مريبد العمريعبدالرحمن ابراهيم عبيد الناصر
سعيد سيف زامل الشهرانيسعد حسين عبدالله القحطانيمشبب معيض عبدالله القحطاني
عايض مهدي عايض القحطانيمحمد عيظه يحي ال الكبيرعبدالرحمن حمد عبدالله السعيد

عبدالله أحمد يحيى الفيفيزايد عبدالرحمن ناصر الزايديعلي قليل سليمان المالكي
علي شعبان محمد ال صارمموسى احمد سعيد العاصمي المالكينواف رويجي عقيل العنزي

بدر ضحيان هريس العتيبيفايع زايد فايع ال احمدنايف عيد بداح العنزي
عبدالله محمد عبدالله المعبديعمر أحمد سعد بن رصيصامين ناصر عبدالله الرسيني
عبدالله عبدالعزيز محمد اليحياءعبدالله حمد محمد السالميموسى عطيه سعد الزهراني
محمد احمد محمد ريانيمحمد معيض عويض السفريناصر نواش عبدالله العنزي
أحمد عبود عايش المقاطينادر مصلح سهل العتيبيناجي عبدالله احمد القرني
مطر محمد مطر الزهرانيفيصل عبيد خريص المقاطيوليد سعود فيصل العدواني

فايز غزاي جمعان المعبديعبد المجيد حسن متعب الزهرانيعلي حسن محمد القرني
حمد مهدي سالم الياميعلي عبدالله علي الخضرهعبدالرحمن حمد عبدالرحمن السياري

بدر محمد سعود شديدأحمد ابراهيم ناصر صعديعبدالله ناهض حمد المحياوي
مسعود مسلم سالم الظويلميهالل ملهي دميليك العمريسعد عبدالله سعد حمود
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عبدالله ابراهيم سعد المسعودخالد ناصر ظافر آل عجيم الياميمشهور معيض سرحان الجعيد
ماجد جابر علي الشهريفهد عبدالله سالم القحطانيصالح حسن محمد هاشل

فهد عبدالله حمد القحطانيسطام غريبان زعام العتيبيعبدالله حسن محمد الشهري
سعد مسلم سالم الحربيعبدالرحمن رده علي المالكيفايز جمعان سهالن الغامدي
خالد محمد عبدالله الوضاخيسلطان منير منور الرداديابراهيم علي ابراهيم العلوي
يوسف أحمد علي ال سحاقعابد حجيج مريشيد الترجميماجد ناجي عوض العروي
سلمان دخيل عمري الذبيانيأحمد محمد احمد القحطانيعبدالله احمد يحي زهراني
حسام محمد فوزي الصباغسعيد دخيل الله بخيت الثبيتيفيصل عايد ناهض الغامدي

نجاء متعب عبدان العتيبيبدر سواد رضيان المطيريتركي نوار عيد العتيبي
حامد محمد سالمة العلونيسعيد حسن مشهور االسمريماجد جمعان ابراهيم الزهراني

سلمان سعد عبدالله الشهرانيمحسن علي حامد القرنيعلي محمد علي ال عطشان
فايز فرج هزاع القحصعالي عايض عبدالله القحطانيعلي موسى محمد البارقي

ناصر ابراهيم عائض القحطانينبيل ابراهيم عبدالله الحذيفيعوض علي عوض االسمري
بدر محمد راشد العوفيسعد فطيس سالم العليانيعايض ناصر هادي القحطاني

المعتصم عبدالرحمن محمد الحازميعبدالله متاعب نهاض العصيمينايف مسعود عبيان اليامي
طارق فهيد غالب العقيليمحمد حسين علي النعميعبدالله محمد سعد ال دهيم

محمد يحيى محمد حصانبدر حسن علي عريبيسامي بخيت علي مبروك
عبدالله دليم عبدالله االسمريمحمد قاسم هادي حمزيمحمد ابراهيم أحمد آل مبشر

فيصل محمد عضوان االحمريمحمد موسى عبدالله الزهرانيعبدالرحمن ناصر علي العرفج
عبدالرحمن فهد سعد المساعدغازي حمود عماش المطيريمهدي ناصر سفر االحمري

عائض عبدالله مذكر القحطانيعيسى ناصر معجب الكرعانعبدالكريم محمد احمد الغليس
فهد محمد مرزوق الشبويابراهيم سليمان ابراهيم الجمعةعايض محمد عايض المازني

عبدالرؤوف فهد حميد الجهنيعادل حسن محمد الشنبريمحمد عبود سالم غانم
محمد ناصر مترك القحطانيمحمد عائض عبدالرحمن القحطانياحمد محمد حسين شبيلي

فهد عبدالعزيز خضر الصبحيفهد ظافر علي ال الحارثفهد طالع دخيل الكعبي
حسين مسفر حسين الياميمشعل بنيدر مريبد العمريعبدالرحمن ابراهيم عبيد الناصر
سعيد سيف زامل الشهرانيسعد حسين عبدالله القحطانيمشبب معيض عبدالله القحطاني
عايض مهدي عايض القحطانيمحمد عيظه يحي ال الكبيرعبدالرحمن حمد عبدالله السعيد

عبدالله أحمد يحيى الفيفيزايد عبدالرحمن ناصر الزايديعلي قليل سليمان المالكي
علي شعبان محمد ال صارمموسى احمد سعيد العاصمي المالكينواف رويجي عقيل العنزي

بدر ضحيان هريس العتيبيفايع زايد فايع ال احمدنايف عيد بداح العنزي
عبدالله محمد عبدالله المعبديعمر أحمد سعد بن رصيصامين ناصر عبدالله الرسيني
عبدالله عبدالعزيز محمد اليحياءعبدالله حمد محمد السالميموسى عطيه سعد الزهراني
محمد احمد محمد ريانيمحمد معيض عويض السفريناصر نواش عبدالله العنزي
أحمد عبود عايش المقاطينادر مصلح سهل العتيبيناجي عبدالله احمد القرني
مطر محمد مطر الزهرانيفيصل عبيد خريص المقاطيوليد سعود فيصل العدواني

فايز غزاي جمعان المعبديعبد المجيد حسن متعب الزهرانيعلي حسن محمد القرني
حمد مهدي سالم الياميعلي عبدالله علي الخضرهعبدالرحمن حمد عبدالرحمن السياري

بدر محمد سعود شديدأحمد ابراهيم ناصر صعديعبدالله ناهض حمد المحياوي
مسعود مسلم سالم الظويلميهالل ملهي دميليك العمريسعد عبدالله سعد حمود
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جدي مبارك عوض ال عيدعوض رويجح عبدالله العصمانيمرعي ذاكر احمد القوزي
عماد عبدالرحمن عبداللطيف الصبحياحمد مثقب عطيه خبرانيعبدالعزيز ابراهيم احمد الزهرانى

بجاد شجاع مقعد البقميمسند عبدالله سعد القحطانييحي حسن هندي الزهراني
محمد يحيى احمد عسيريعلي عبدالله احمد القرنيعبدالله عايش تناي الشمري
فيحان عيسى مطر العتيبيعادل مهدي محمد ال محفوظاحمد بخيت عوض الزهراني

فهد محسن بشير البقميداود صالح محمد ال مطاردمحمد جبار محمد البقمي
محمد مانع محمد ال حشيشثامر سعيد محمد ال سليمعبدالله محمد علي الربيعي

وليد حميد سعيد السلميعبدالعزيز سليمان عبدالرحمن النداويعلي عبدالمحسن محمد الدواس
عطيه حمدان وهاب العمريمحمد صالح محمد السياليعمر علي محمد باسودان

نادر سويد رضيان المطيريعبدالله مرضي حمد الدوسريعبدالخالق سعيد محمد الزهراني
زايد محمد حمدان ال مخلصظافر محمد زحمي ال الصعديمعيض علي سعود ال سليم

عبدالله عايد ناهض الغامديياسر زياد مرزوق العتيبيسعد عايض معيض الحارثي
ممدوح عبدالرزاق محمد مشعيعازم حمدان نفل الحربيايوب محمد ابراهيم الفلقي

تركي احمد عبدالله العوضعبدالعزيز سعيد عبدالله الزهرانينزار عبدالله عبدالرحمن بامعبد
عقال دهلوس عقال الرويليحمود عبدالله زايد السلميابراهيم عبدالله سليم الحويطي

زابن مران جروان قويدسعيد متعب سعيد القحطانيمحمد تركي راضي الشمري
حسن مطاعن محمد الجعفريفهد سعيد أحمد الزهرانيبدر حسين مبارك ال عتيق

عبدالله سعيد محمد ال سليمخالد عايض عبدالله القحطانيراكان غازي عبدالله العتيبي
موفق صالح محمد ال خمسانخالد عبدالله حسين الخثعميمحمد حسين صالح اليامي

منير مسفر أحمد الغامدييوسف جردان قصير الذبيانيفهد عيسى ضحوي الشمري
قيس عبدالعزيز شارع المبشر العتيبيسعد عبدالله زهير القرنيماجد محمد محمد المساوي

سعيد عايض محمد ال مطاردمحمد احمد صالح العماريمحمد عقيل هديب الراشد
سعد صالح جابر الذبيانيفهد سعيد احمد العمريالحسن محمد بلقاسم الهيثمي

حمود نايف حمود السبيعيخالد عائد كريم الشمريعايض مرزوق عايض المشعلي
محمد صالح سهل العضيانيسلطان سرور حامد القثاميمحمد عوضه محمد العلياني

وليد محمد شوعي فقيهيبدر حسن سالم الحربيياسر علي محمد الغامدي
معيض فهد معيض الشبويعيضه عبدربه عيضه الكعبيمازن عطاف مفلح الكعبي

فواز سعد سيف الرويسشبان جابر مفرح المسعوديجمعان سعيد محمد الزهراني
نايف جمعان موسى الزهرانيخالد عبدالله معيش القرشيشريف صالح خضران البردي
خالد ضويحي ملهي ال مشنيعلي محمد وبران آل كليبهشام وصل دخيل الله الحربي

شرف عامر حمود العتيبيعبدالرحمن عبدالمنعم حمزه القرافيثامر عطيه عايض الثبيتي
عبدالله عبدالرحمن عمر صعبمحمد ظافر زاهر ال راكهمحمد ابراهيم احمد المكرمي
عبدالكريم صقران زايد الزهرانيخالد عبدالرحمن زيدان الرشيديماجد مشبب مبارك آل دخيش

عبدالله عائض مطلق المطيريسلطان عائش زيد العنزيفهد صالح محمد البكري
احمد علي محمد الزهرانينادر زايد فيصل المطيريزياد الفي عبيد الحربي
خليل علي احمد الغامديخالد علي قاسم حريصياحمد علي محمد مقبعي

جابر ابراهيم محمد عسيريحسين فارس فريح ال قايدصقر ناصر صالح ال الحارث
محمد سالم جبران الجابريسمير عبدالخالق صالح المذرعسطام عبدالله راشد الوايلي
متعب علي مهدي ال معمر الياميسعد مبارك عيد الجهنيمحمود دويدان علي العوفي
عبدالرحمن حميد حضيض الحربيعبدالله احمد محمد الزهرانيمحمد غزاي محمد العتيبي
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عبدالله جخيدب عبدالله الشمرانيجابر علي سعود ال سليمعبدالله جعفر عايض القحطاني
عبدالله عوض سعيد الشهريعبدالعزيز عبدالرحمن صويلح اللهيبيمسفر سالم جابر لسلومي

علي محسن علي الحارثيسلطان ربيد حصني المعلويعثمان سعيد منيف الشهراني
فهد محمد فرج الترجميعايض شارع محماس القحطانيحسين علي محمد دغريري
ابراهيم عزان علي ال خريمابراهيم احمد بخيت العيسىأحمد محمد ابراهيم آل فائع
عبدالله حمد عويد الشمريعبدالله شاكر علي الشهريصالح محمد علي الزهراني
علي محمد علي المزنعيسلمان الفي سلمان العازميمانع سالم مانع ال سليمان

ابراهيم عبدالمجيد عارف الشريفمقيت محمد جمعان القحطانيخالد زويد زايد الخالدي
صالح مشعان ملفي السلميمحمد أحمد جابر شراحيلياحمد صالح سعيد الزهراني

محمد عبدالله صالح الحربيسلطان مقبل معدي العتيبينايف طالل أحمد شتيوي
أنس بخيت دخيل الله الصاعديخالد عبدالرحمن هادي العتيبيرزق الله داخل جبير السلمي

جميل سلطان عبدالعزيز السلميراشد محمد حسن العمريخالد عوض عيد العازمي
علي محمد عبدالله الياميطالب  عبدالله بن  محمد بن طالبمساعد عبدالله محمد السبيعي

علي عبدالله محمد الشداديعبدالمحسن عايض علي االسمريناصر سعيد محمد ال سليم
جمال شيهان بندر العتيبيخليل ابراهيم احمد الشاكريعبدالعزيز علي عبدالعزيز القناص

محمد جابر محمد الريثينايف جعفر نايف آل عبود آل مسعودبدر مطر خلوي الرشيدي
مروان علي حصن السلميمرعي ختمي مرعي المحمديمحمد سلمان حيان القحطاني
متعب بادي صالح الحميانيسلطان ابراهيم محمد شكوريعبدالكريم خليف رافع العنزي
احمد عبدالله علي الزهرانيعبدالله سعد محمد هميسسليمان محمد مبارك المبارك
محمد لويفي خضير المطيريمحمد ناصر حمود الشهرانيفهد ناصر عائض الشهراني

علي حسين حسن الخيوانيمساعد علي فهد القحطانيعلي سعيد ضيف الله الزهراني
احمد جبير وقيت القارزينواف محمد سعيد سعرانهاشم عطيه محمد الزهراني

هادي شعبان علي المزينيخالد أحمد سعيد القرنيايمن محمد علي عسيري
محسن عطيه محمد الزهرانيأحمد مرشد عابد الصاعديبندر ظاهر سعود الطواله

حمد سالم جابر لسلوميمحمد شوعي محمد الفرسانيسليمان صالح حميد الجهني
عيسى أحمد عبده الدربيعمر عوضه سعيد الزهرانيتركي ناصر جزاء القحطاني

ناصر محمد ضويحي السهليماجد عياد نويزل المطيريابراهيم محمد مروعي عسيري
حشان محمد حشان الياميابراهيم علي ابراهيم الشريدةفاضل منصور مبارك ال فاضل
طالع مفرح علي الجابريعبدالله محمد سعادان آل ذيبانفهد مسلط عيد النفيعي العتيبي

عبدالله ابراهيم فواز الضفياننايف ثامر سعيد الشهرانيعبدالملك صالح سعد اليحيى
حسن مريزيق سفر الحجيليعلي محمد عبدالله آل فايزبندر خضر حسن الزهراني

عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم السالمطارق سعد معيوف الجدعانيعمر هديبان صالح الشاماني
سامي عبدالله ريحان الزهرانياحمد جمعان موسى الزهرانيسليمان مازن عودة الجهني

عمر صالح محمد المطرفي الحربيعبدالصمد ماضي زيد العتيبيناصر زيد سعود الخثالن
صالح عبدالله صالح الياميبدر نواف عبدالله الحربيايوب حامد رهيدن الصبحي

عبد الله عمر محمد الرحمانيفهد منيف فهد الشمريمحمد حمد محمد الحارث
بدر مقبل عطية الصاعديعبدالرحمن عطيان عطية المالكيسعيد محمد صالح الزهراني

فواز عبدالله مطلق العنزيماجد عيد حمود العصيميسعود عبدالعزيز ابراهيم االحمري
سعيد عبدالله علي القرنياحمد غازي ابراهيم نصرعبيد مقحم سعد السبيعي

فايز مريزيق رميح الحريبيمحمد منير عبدالله الياميشجاع زايد عايض الحارثي
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محمد موسى علي حكميطارق صالح صالح الرحيليعاطف عمر علي البركاتي
بندر سعود نافع الرحيلياكرم وازن عودة المولدسعيد محمد سعيد حسن

رائد عبدالله عطا الله الصاعديعبدالعزيز محمد احمد بكريحسان عبدالله حسن الخميسي
محمود عجالن مفرح الريثيبدر عبيد حاضر الشيبانيمرعي حسين سلمان المالكي

مشاري عبدالرحمن احمد الصحفيمحمد علي عبدالله الشهريعباس صنهات حنيسان العتيبي
نايف احمد سعيد الصحفيحسين محمد صالح الصيعريمحمد معافا أحمد العبيدي

فهد حامد مسفر العنزيصالح حمد صالح ال منصورعوض محمد عوض الحربي
عبدالعزيز عبدالله محمد المسعدعبدالعزيز سعود جريد الحربيابراهيم عبدالعزيز ابراهيم السياري

عبدالرحمن منيع الله محمد البالديحسام صالح حسن الزهرانيمحمد حمدان علي الشمراني
سامي عائد نامي الحسينيعادل حسن أحمد الثقفيهليل معيض سمار المطيري
نادر عوده محمد البلويمرحب عبيد الله عباد المطيريطالل مطلق مشعان المطيري

طالل محمد عطيه المعبديهيثم حسن علي الزهرانيخليل حسن أحمد المالكي
فارس ناشي فاطم العتيبيعلي فايز علي االسمريأحمد ضيف الله مهالن السلمي

جابر يحي مسعود القحطانيمعيض حامد معيض العماريخالد محمد علي ابو شقاره
علي مبارك مبروك الحربيفهد عتيق ضيف الله المطيريعبدالله سعد عبدالله المواش

محمد ماجد سعد الدوسريماجد حسن سالم الحربيحسين معيض عوض مريع
حميد حويمد حامد الكامليشعوان فهيد حسين السبيعيسالم حسين مبارك الوعله

خليل حميد محمد السلميعلي أحمد علي مقريعبدالله سعود عبدالله المالكي
سعد شعالن سابر العليانياحمد مصلح عميره الدويسعبدالله راشد محمد الشهراني

مقحم قشعان راجح السبيعيماجد سعود دغيليب الحارثيعبدالله غنيم شداد المطيري
نايف عوض عائض الرشيديبندر خضير بشير المطيريحسين مانع منصور ال مهري

نايف عواد غنيم الشمريمصلح مسلم سويلم العطويحمد عبدالله علي ال عباس
علي صالح حمد ال منصورسمير معيتق اسماعيل اليوبيمحمد مانع علي آل سليم

خالد هادي مفرح الصوقعيأحمد بركه زيد العتيبيعادل علي صالح الشهري
ماجد محمد حمود الراجحيفواز رشيد حجيج الصاعديمحمد خاتم دخيل الله العتيبي

خالد برجس نايف العتيبيمهدي ساجد شاكر اسكندرأحمد يحي حسن دبيع
شاجع مبروك صغير آل رزقسعد علي محمد القحطانيمحمد علي محمد الغامدي

مشعان محمد مطلق الحربيسلطان محسن سلطان العمريطالل محمد باني الصاعدي
محمد مانع عبدالعزيز الحربيطالل سعيد معوض المحماديماهر عيد أحمد الجهني

يحيى عبدالله محمد الهمالنينايف رويشد رشيد العتيبيعوض صالح محمد ال ذيبان
محمد عبدالعزيز سودان العنزيعبدالعزيز عايض مسلط الشمرانيمحمد بن فليح بن عايد الحربي

ثايب عتيق عابد المطيريمحمد عواض عايش العصيميخالد صالح محمد المطوع
يحيى ابراهيم احمد زياديفالح فهد فالح السبيعيخالد علي حسن القرني

مبارك علي مبارك االكلبيأحمد محمد سويدي السالميخالد علي عبدالله آل مشبب
ظافر عايض مشبب القحطانيسعيد عبدالرحمن سعيد االسمريسلطان صالح ابراهيم البريدي

مشعل غازي رداد المقاطيعلي احمد علي آل حمودحسن علي محمد ال زعمان
عبدالرحمن سلطان صالح الفريجانعبدالله شميط خيشان الزهرانيحسن فهاد حسن القحطاني

عادل دخيل ساعد العتيبيسعود رتيمي خلف العنزيعبدالعزيز خالد عبدالله بن بخيت
علي عبد الكريم علي الجمعةعناد محمد ساري العتيبيمحمد سلمان محمد الحارثي

أحمد عبدالله أحمد الشهرياحمد محمد علي الصقورراشد خليوي عبدالله الشلوي
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عبدالمحسن فيصل سعود العتيبيسرحان عايض عبدالمانع القحطانيباسم رابح قويفان اللقماني
احمد حسن احمد المالكيأحمد سليمان عبدالله الدريهمعبدالله محمد عبدالله الغامدي

سالم عبيد ربدان الرشيديدويس دواس سالم المالكيمحمد سعيد ساعد الزهراني
تركي حمود سلمان العتيبيعبدالرحمن مسلم نجيم المطيريحمد على حسان ال دويس

علي صليب ضحيان المتعانينايف منيور منور الجابري الحربيخليل احمد عبدالرحمن عدوس
عايض محمد عايض القحطانيبلقاسم أحمد محمد الحرتوميعائض بخيت سعيد الغامدي

حمدي محمد عايض الزباليمحمد سعد محمد القحطانيمسفر ناصر ثامر الفهر
ابراهيم علي احمد الغامديردعان ذعار ردعان الشهرانيعبدالرحمن عطاالله بخيت الحمدي

محبوب فالح صالح العازميغرم الله سعيد غرم الله الزهرانيوليد محمد ضيف الله الحنتوشي
أحمد سعيد أحمد ال عاطفخالد عبدالرحمن عبدالهادي الغابشبشر جراد سيار الشمري

محمد عبدالله ابراهيم الدخيلمحمد حسين محمد الحريريسالم مرزوق صالح ال سليم
سعيد محمد منصور القحطانيعيسى علي يحي مطميمناحي بطي عايض القحطاني

سالم دخيل طليحان الشمريحماد عبدالله ملهي العجميفيصل سعد فهد السريع
محمد احمد حسن جنادي محنشيمحسن مانع محمد العجميمحمد مشبب محمد بن زغدان

شاكر رفيع بركه المطيريياسر احمد عبده الحارثيامجد ابكر احمد عقيل
هادي جديع سعد القحطانيعبدالرحمن سليمان صالح الزحوفيمحمد معيض علي ال منصور

محمد ظافر سعيد المزارقهمجدي سعد فرحان العتيبيعبدالرحمن يوسف عبيدالله المالكي
فواز بندر مياح العتيبيعبدالعزيز دخيل سعيد الواسيسلطان مسفر سعيد القحطاني

سعيد ظافر سعيد ال الحارثعبدالعزيز نقاء دخيل الحربيتركي فهد مبارك الدوسري
الفي سعد الفي العتيبيخالد محمد ظافر القحطانيماجد علي محمد حمزه
زايد عامر زايد آل زايدصالح سعد قنزع القرنيفهد عبدالله علي وهق

علي محمد مهنا الثعلبيفهد محمد حسن العمريمحمد مسهي فراج السبيعي
محمد عبدالرحمن عايض الزايديعسكر تركي عيفه الشبويصالح حسن محمد بخروش

وليد سعيد حماد المعشيمحمد عبدالكريم فهيد الهويملحسن محمد عبدالرحمن القرني
ساعد حميد مهنا الثعلبيعايض محمد عايض القحطانيعبدالعزيز مشعان فالح العتيبي
محمد حاسن محمد الزهرانيعبدالله محمد عبدالرحمن الشهرانيماجد جمعان خشمان الحارثي

مسفر راشد محمد القحطانيمشعل غويلي رابح الهذليعيسى هاشم عبدالرحمن الزهراني
حمد حمود هادي القحطانيفهد عبدالله سعد بن سويلممحمد زبن سالم العتيبي

علي محمد علي العمريمحمد أحمد حميد المحماديمسفر مفلح غالب القحطاني
عيد فراج سلطان العتيبيحمدان مذكر عايض المطيريمحمد عبدالله علي السهلي
عبدالمجيد عبدالله عبيد العتيبيماجد سعيد عوضه ال عبوشعبيد عائض عبيد عسيري

صالح سعيد احمد عسيريعبدالله عيد مقبل السميري الجهنيعصام حسن معال المغامسي
ناصر منصور صغير آل الحارثمحمد عبد الله جابر سراج االميرخليفة سفر خليفة العتيبي

معاذ يحي سعد الشريفيحيى جابر حيان التليديسلطان خالد حمود السبيعي
ابراهيم محمد الحسين مطميعبدالله محسن عيضه القرشيموسى ابراهيم حسن عربي

عشق ناصر عشق بن سعيدانتركى فهد محمد السعيدانأحمد معيض مهدي ال صالح
عبدالله سعود هزاع العنزيماجد أحمد سعيد الزهرانيسمير محمد حسن غالب

جبران مسفر محمد القحطانيفنيس جفين فنيس الكبرىمحمد حسن حسين الصقور
صالح جمعان صالح الغامديفهد سويلم سالم الرشيديظافر عبدالله محمد القرني
عبدالله سليم مفرج الجهنيعيسى ناقي عنيزان المغذوينواف غزاي زيد المحمدي
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التاريخ

الدراسات اإلسالمية

محمد جابر مسفر القحطانيسعود ابراهيم حمد التميميعبدالله بنيان مناحي العتيبي
عبدالرحمن سعود مفلح آل ابو راس الدوسريفيصل عبيد الله عبد الله العصيميمحمد عبد الله فرحان الحربي

سعد مفرح صالح العتيبيفهد سعد فايز العمريصالح معال علي الخالدي
رابح رباح سويلم الحارثيبالل عبدالعزيز عبدالله الحناياسعود فارس شعف الثبيتي
احمد فراج محمد الحربيمحمد أحمد يحيا المالكيابراهيم أحمد محمد العيافي

هيلي سعيد علي الكرساوياحمد عوض معنز الرشيديبدر خليل بحيران العتيبي
علي سعد علي آل عائضماهر عبدالله يحي مباركينايف مزيد شقير العتيبي

نايف مطلق عبدالله الرويسسليمان محزي جندوح الهاللياحمد سعيد صالح الغامدي
مشعل مفرج مبارك السهلييزيد عبدالله جارالله الصوينععلي يحيى صالح النجيمي

عايد خلف نفاع الرشيديعلي سعيد علي الشهرانيعبدالرحمن عبدالله ابراهيم العتيق
حسن عامر خلوفه الشهريملوح محمد ملوح القحطانيوليد سعد قحطان الشهري
محمد عبدالله شيبان الصيعرياحمد ابراهيم جبران العمارييوسف مهدي ظافر لسلوم
احمد عبدالله غرم الله العمريماجد عبدالله سعد الشبرميمحمد عائض عيد الشلوي

سفيان حميد جياد السفيانياحمد اسماعيل مبارك المنصورخالد عبدالحميد شاهر الحربي
نواف ماجد نغيمش الكرشمياحمد رداد عيضة الثبيتيملفي الفي بجاد الحربي
علي مبارك علي القحطانيهادي عايض هادي البقميمحمد بريك نقاء العتيبي

فهد ابراهيم محمد بن جويانعبدالرحمن احمد مزهر الشهريماجد مساعد مالقي الشمري
محمد محسن حسن الحليفيمحمد عبدالله حسن الزبيديمحمد حمد عبدالله الثويني

سعد ناصر سعد الدوسريسعود مذيخر سالي الجحدليأحمد خلف حمدان النصيري
فيصل محمد محمد آل مداويحابس سليمان مطر العنزيسعيد حسن علي العمري

فواز غايب غالب العتيبيسعد حسين هاشم السفريمحمد ابوالخير محمود فردوس
عزيز معيوض عواض السلميسلمي عبدالمحسن بن سلمي السفريسطام حامد مسفر العنزي

سعيد حسن هزاع القرنيخرصان حسين خرصان آل سالمعبدالرحمن عتيق مسفر الزهراني
محمد حسين احمد االسلميخالد مهل سمران الحربيعماد محمد عبدالرحمن السليمي

عادل سعد هويدي السلميمحمد أحمد علي باكثيرمحمد عميس حنين الجابري
صالح ضيف الله مرجي الفهيقيحسن عياد حميد الصبحيعبد العزيز علي محمد االسمري

علي محمد علي القرني

علي محمد احمد الشمرانيهيثم عبده علي بلعوصماجد سعيد عبدالله الغامدي
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محسن حيدر يوسف محسنمنصور سعد عمر الحصينيمحمد عبدالله سفر الشهراني
عادل عايد عيد الحربيحاتم حسن خاتم العمريسلطان سالم مرعي الفيفي

احمد موسى احمد القرنيمحمد صالح عبده محمدبدر مناور عوض الجعفري المطيري
تركي سعيد مشبب عسيرياسماعيل مستور عبدالله القرشيعناد جعفر محمد الحسيني

فايز أحمد حامد المطرفينبيل محمد سليمان العولقيعلي محمد علي عبدلي
محمد ماطر صنيدح العصيمياحمد موسى هاشم زمزميعابد عبدالله جابر الطعيمي

وليد راجح نصيب المولدأحمد حسن أحمد المالكيعلي سعود فايز الحارثي
خالد محمد أحمد الحارثيسليمان صالح علي الدغيماحمد حامد مصطفى الشريف

يحيى أحمد حسن هزازيفيصل ناصر مثيب السبيعيعبدالعزيز عبدالله محمد آل حوبه
عبدالرحمن أحمد ابراهيم مخايمشعان سليم الله سليم الصاعديمحمد بجاد مريزيق العتيبي

علي حسن محمد أبوعقيلمعدي حامد صالح العماريابراهيم محمد موسى اسماعيل
محمد سليم جارالله الحبيشيصالح نبيل بدر عالممحمد احمد متعب البلوي

مديش محمد مساوى شبيليخالد محمد متعب الذيابيجميل صالح عوض الله الفعر
جمعان حسين أحمد غزوانياحمد عوض عبدالله خليفيمحمد صالح عبدالعالي السلمي

عبدالله حمدان عيد الحربيبدر عتيق سفير السلميعبدالرحمن سعيد عبدالله الغامدي
محمد مغلي دغيليب العتيبيعبدالله عماش صالح الهجله المطيريسعود معيض ماطر الجعيد
ناصر علي محمد معشيعلي عبد الله محمد آل مشوهعصام محمد حسين ناقور

حاتم حسن صالح العمريفهد عواض معيش الجعيداحمد عبدالرحمن محمد بابدر
سلطان فالح مرضي العامريعلي محمد علي منجحيمثيب ناصر مثيب السبيعي
محمد بريكان بركي القرشياحمد بساط احمد الزهرانيفهد محمد جراد الشمراني
سعود مسعد رابح الجدعانيمنصور حمود محمد الروقيعلي معدي علي الشهري

علي راجح حسن الزبيديمحمد جبران مداوي القحطانيحسام حسين محمد مغربي
محمد فرج عبدالرحمن أل رشيدحسن أسعد سلمان الفيفيصالح محمد فايز الشهري

بدر ناشي بندر العتيبيحسن عيسى علي ال مسعودجمال عبدالله سعيد الشهري
عبدالله سعد محمد الخثعميفهد محمد عائض العجميعلي مهدي احمد حكمي

مانع محمد رفعان ال فطيحمازن عبدالله علي الغامدييحي محمد عبده عريشي
ظافر عبدالعزيز عبدالله الشهرانيعبدالرحمن محمد صالح الزهرانيعايش مصلح حميد اليزيدي
محمد حمزة جميعان الجهنيأحمد علي أحمد الشيخيعلي عبدالله سعيد الشريف

عبدالمحسن خلف غطيش الزهرانيعلي نجم علي الشمريعبدالرحيم دخيل الله حمدي المطيري
ناصر علي يحي عطيفعبداالله ناجي منشي الغامديعلي ضيف الله علي الزهراني
فهد محمد فهيد آل فهادمسعف معيوف حسن الفهميصالح غريب عبدالله العمري

محمد عبدالرحمن عبدالله الجاسرسلطان عودة سعيد الحازميهالل علي هالل المالكي
عبدالله احمد   بن عبدالعزيز الحمدانعلى حسن قبحان الغامديعبدالرحمن عبدالكريم محمد العامر

عبدالعزيز خزام عبدالعزيز العجالينمحمد فائز محمد الشهريخالد حمد شداد ال فطيح
احمد عبدالغني محمد السيدمقرن مرشود نجم الجابرييحي جابر متعب القحطاني

سفر ضاوي عتقان العصيميحسن محمد علي الشهريعبدالعزيز سعود سعد العتيبي
عبداللطيف غيثان محمد العمريسلطان محمد حامد الشهرينواف فهد عطيه الحارثي

معدي عبده زايد آل معديفاضل عثمان فاضل الزهرانيعبداللطيف مسيعد حشيم السلمي
ماجد أحمد علي القيسيفارس محمد عبدالعالي الحربيعلي عطيه عوضه الزهراني
محمد عوض ناصر السلميسعيد محمد مغرم الشهريحسن محمد أحمد القحطاني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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الدراسات اإلسالمية

اللغة اإلنجليزية

ظافر حامد مشرف الشهريصالح محمد صالح الغامديعبدالكريم معزي عبدالهادي العنزي
عاتق علي عاتق العليانييوسف صالح عبدالله الزهرانيصالح محمد عبدالله أحمد

جهاد صالح عبدالله الراجحيخالد يحى مصلح المالكيمحمد مشبب مسعود ال فطيح
محمد حسن سالم الشهريعبدالله شريف قاسم الداثريعبدالله محمد عبدالرحمن الدوسري

تركي يحي موسى الزهرانياحمد ابراهيم محمد العمريبندر حامد حامد البكري
محمد عبدالله عسكر الحربيرائد هالل غازي البالدياحمد سعود مسلم الشراري
ابراهيم هاشم محمد مساوىخالد عبدالله سالم القرنيعماد علي مشيلي الهدهدي
عبدالله محمد صالح الدينيثامر سعيد دهيمان الشراريفهد عليان ابراهيم الحربي

طراد علي محمد عجرينيوسف طراد رجاء الشمريعبدالله احمد مفرح عسيري
عبدالغني رزحان جبار الشهريعبدالرحمن سعود ناجي القثاميمحمد عبدالله سعيد الزهراني
محمد زيد حسين بزارياحمد محمد احمد حمدوهحسين عبدالله علي الزهراني

علي أحمد علي عسيريرامي محمد حامد عيدروسسلطان عيضه عبدالرحمن الحارثي
طالل حصيني مثبت السلميوائل حسين علي الزهرانيعلي ابراهيم يحيى آل مبارك

خالد على عابد الخديديفجحان ناصر فجحان القحطانيطارق حسن عبدالله الزهراني
علي عبدالله مغرم الشهريتركي سعود فايز الحارثيأحمد مشحن رفيفان الشراري

علي حسين محمد الحبرتيماجد جابر شحاد الجهنيمسعد راجي دويس السلمي
علي سليم سليم الحربيخالد أحمد علي الغامديفيصل عبدالرزاق صالح الزهراني

علي محمد علي العمريغازي سليم طالع الحربيابراهيم أحمد ثابت جعفري
ناصر سعيد ناصر ال عبيدبندر عبدالله طالل مداحعبده محمد يحي خبراني

عبدالله محماس عيدان العصيميمحمد مسفر ظفير العليانيسامي عوده عواد الحربي
عبدالهادي ناجي مانع الزهرانيسمير عواض عيضه العتيبيمتعب محمد علي القحطاني
جمعان مساعد محمد الزهرانينواف منيف سرور الديحانينايف سعد مسعود الجهني
محمد مجري محمد الزهرانيمحمد عبدالله ادم محمدأحمد حسن عواض اليوبي
عبدالحكيم الفي حمدان الجهنيسامي محيا عبدالرحمن العوفييحي عبده مطاعن حباس

ماجد عبدالله محمد الغامديشبيب شبيب شباب السبيعيابراهيم مرشود راشد الصبحي
عبدالله صالح عبدالله الدوسرياحمد علي احمد الزهرانيسعيد مديس عزيز الشهري
احمد حسن بيشي القرنيفايز محمد فائز العريانيأحمد رداد عبدالله الجدعاني
حسن ابوطالب حسن كيالنيياسين أحمد عبده راجحمذكر محمد سعيد الشهراني

عبده عبدالله عبده الشهريعبدالله ابراهيم رشيد القاضيحمزة عليان عبد العالي الحربي
علي احمد احمد الزناتيمحمد سعد سعيد الفريمابراهيم سليمان محمد الجهني
عبدالعزيز جبر سليمان المطرفيهادي ظافر دويحس الخضرانماجد عبدالله مشخص السلمي
أحمد ابراهيم علي آل زينعبدالله حامد سلمي المحياويأحمد عمر عبدالعزيز الحربي
بدر محمد غالي الرويليحامد فهد مناور الشمرينواف عبود مسفر القحطاني
سعيد رده عيظه المالكيسليم يزيد زائد الطلحيفوزي حميد واصل الظاهري
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اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

محمد مرزوق رويضي الصاعديمهدي محمد مهدي الخالديعبدالله محمد علي االمير
محمد علي ابراهيم الراشديبدر فهيد عبدالله الرويسمقبل صالح عبدالله الدوسري

مجاهد محمد خلف العتيبيعبدالعزيز موسى احمد الزهرانيسهيل يوسف قاسم ابراهيم
عواد خلف عوده العنزييحي حمد علي المشفهد حسين عايض الغامدي

ماجد علي سعيد الغامديعبدالعزيز علي عوض الزهرانيطالل محمود احمد محمد
بديع عيد يحيى الحربيخالد عبد الله علي الشغيبيعبداللة احمد رافع الغامدي
رائد حسن صالح المجنونيطارق سعيد حمدان الغامديخالد علي مريع الشهراني

محمد علي محمل العتيبيناهر عبدالله ناهر السلميعبدالله صياح حسن القاضي
عبدالرحمن احمد عيسي السعنجزاء منصور عجيب المطيريعبدالله علي عبدالرحمن الشهري

نواف تركي صقر الروقيممدوح مقبل حامد الحربيمحمد عبدالله محمد العنقري
عبدالله مطلق فيحان المقاطيصالح معيض عواض الحارثيعبدالعزيز علي عطية الشمراني

سطام بجاد سلطان العتيبيالحميدي سعيد حميد السبيعيمبارك عبيد ناصر الشهراني
عبدالله محزي شاووش العماريفيصل مسعد دخيل الله المطيريبدر سعود مساعد القاضي

عبدالرحمن حسن عبدالله الشهريسامي طايع ضيف الله الجهنيطالل أحمد علي اليافعي
خالد أحمد علي الغامديعبدالله ضريس عايش النفاعيعوض محني صالح العماري
وهيب علي أحمد الزهرانيمحمد سعيد سعد الشهرانيفيصل عبدالله سعيد الغامدي
خالد مسلم عويض الجهنيمحمد احمد حسن البارقيسعود سعيد محمد القحطاني
محمد راجح محمد الشهريجابر ناصر معجب البيشيعماد عتيق حبيب الغامدي
احمد محمد حسن العمريعبدالرحمن مسعد غالب المطيريعبيد شاهر عويض البقمي
محمد ابراهيم احمد منجحيعبدالله سعد عبدالله القثاميعبدالله يحيى حسن الفيفي
فهد حسن محمد طاهرأحمد حسن محمد عبدالمتعاليأكرم محمد نور حسين قدح

وائل محمد علي اليمانيخالد مشرف غرمان الشهريخالد أحمد قايت الحربي
عبدالمجيد عائض عبدالله الغامديوليد احمد علي دقدقيعبدالغني حسن أحمد الحازمي
عبدالله حمدان صالح دمسههيثم فهد علي الحواسعبدالعزيز غديفل عائز العتيبي
رياض جمعان حميد المالكيعيد عبدالله كعلول السنيمحمد سعد عبدالرحمن العمري

فيصل شديد عوده الحربيأحمد محمد بن عمر آل سعيد القرنيحازم نجيب حسن بامشموس
عبد الرحمن عمر محمد الشمرانيعلي احمد علي الغامديسعد علي محمد القحطاني

علي ثرباني محمد البارقيعلي ملفي عناد العنزيطارق محمد سوقان الزهراني
عماد عيسى احمد الجمعانسعد ذيب فهد القحطانيمنير حسين عوده السفري
عامر يحيى محمد فتحيمحمد عدنان اسماعيل ديوانعبدالله هاشم عبدالله مفتى

سفر سليمان دخيل الله الذويبي العتيبي

سياف تركي سويلم المعاوياحمد عبدالرحمن عبدالله الجمازعبدالله حسين سفر القحطاني
ثواب محمد دسم السبيعيمتعب مسلم عبدربه الصاعديعيدان بندر قينان العتيبي

سلطان محمد ناصر حيدرحسين حسن حسني البيجانيمصلح سعود عالي الحربي
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علم النفس

احمد محمد احمد زقزوقباسل امبارك شيمي البشريعبدالمحسن يوسف مانع جريب
مهدي مانع شريفان ال مطاردنواف غازي طلق السلميمحمد أحمد مسفر الغامدي

علي حسن أحمد القرنيعبدالله صالح علي الشيخينواف مناع معيض الشهري
عبدالرحمن محمد سالم االنصاريعيسى أحمد محمد الشهريعبدالله حسين علي ال جعرة

عمير حسن احمد العماريبندر ناحل عتيق الهريشيزيد فهد معيض العتيبي
ناجي سعيد محمد المالكيمفرح حسن مفرح المالكيأحمد صالح محمد الزهراني

عبدالعزيز عبدالله محمد الصاعديثامر حمد محمد اللعبونسامي عقال حصن المزروعي
سعيد محمد سعيد االحمريصالح يوسف ضاعن الجبيريعبدالله سعيد عائض القرني
محمد حضيض عتيق النفيعيمحمد عبيد حسن الحربيخالد معتوق حسن العبيدي
عبدالرحمن عوض محمد الشهريصالح مستور عائض الثبيتيشاهر عباد حسن السفياني

عضوان عايض عبده ال مداويمساعد احمد شحات البشريصالح مشخص حسين الزهراني
محمد ظافر عبدالله العمريماجد عويض ثواب العتيبيعبدالله فهد غزاى العتيبى

عمر محسن عيضه المالكيمحمد عبدالرحمن محمد الدريهمخالد احمد عباس السيد
رائد وليد فؤاد نصيفرهوان أحمد سعيد الزهرانيعبدالله محمد مسعود الصبحي

مجدي عبدالخالق جمعان الغامدياحمد موسى احمد ال زاهرمهدي محمد فائع عسيري
عبدالحكيم عبدالله محمد الفهدسعود محمد كمهان البيشيتركي امبارك شيمي البشري

حسن يحي مفرح الفيفيغالب العواجي دوجان الرويليعبدالله علي خضران الميموني
احمد عبدالله احمد الغامديهاني مخيضير بخيت الحجيليسامي ساير سفر الجعيد

ناصر عبدالله ناصر الرباحسعيد حسن سعيد المنتشريعلي محمد علي العسيري
فواز سعيد محمد المالكيفهد صغير ناشي المطيريمحمد احمد علي قحل

وائل عبدالله محمد الغامديمحمد عبده علي مقعديعلي محمد علي القاسمي
حسان سعد سعيد القحطانيمحمد سالم علي الحارثيعايض نعيم معيض السلمي

احمد علي محمد الشدوينايف مفرح محمد الشمرانيفهد زيد محمد القحطاني
نايف محمد أحمد االحمريعبدالله رجب عبدالله الزهرانىحامد سليمان محمد المالكي

علي عازب علي ال الحارثعبدالله محمد عبدالله القرنينجم ياسين محمد العالوي
علي محمد علي البارقيعبدان سرور هديرس الرشيدياحمد محمد عبدالله الرحماني

محمد عبدالله سعيد آل شريمعلي ابراهيم علي االحمريمشعل احسان عبدالكريم عدنان
فرحان منور عايض الرشيديعبدالله احمد مشهور الشهريعثمان عالي علي القرشي

نايف عبدالله علي العمريعلي حسن علي آل جمهورسعيد محمد سعيد الشهراني
سعود عبدالهادي محمد الغامديطالل سالم خضران المالكيطالل احمد عبدالمطلوب الحسني

عمر مبارك محمد ال ثابتحامد رجاء صالح النجارفايز مرزوق عائض الحارثي
ثامر علي احمد الغامديعبدالله بالخير عبدالله الزهرانيسعد دخيل شنان اليزيدي
فيصل محمد فيحان العتيبيحسن عيظه عطيه الزهرانيأمجد ابراهيم بكر برناوي

حسين ناصر مفلح القحطانيسالم محمد فواز العليانيعلي أحمد مارق المنتشري
عادل صالح ضيف الله المالكيعلي محمد عايض القرنيمحمد طلع طالع السحيمي

عصام فيصل عبدالرحمن ابوخضيرنايف عايض مشخص المطيريخالد متعب علي القرني
ظافر علي ظافر الشهرانيمحمد ابراهيم جبريل برناويعبدالمحسن بداح سعد السبيعي

مذكر سعد سالم العامريمحمد سعد بخيت العوفيماجد عبدالله هالل السفياني
صالح سفر نويشر الحارثيعبدالله عطيه عوضه الحارثيعبدالرحمن احمد علي بن حفاف

يحي حفظ الله علي حكميمحمد فهد عبدالرحمن الضحيانمحمد منسي سالم المالكي
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عبدالرحمن مسعد دخيل الله المطيريعبدالعزيز محمد منور الحربياحمد علي حسن جغدمي
عبدالله عاطف عطيف الشهريسيف جابر عوض الثقفيزاهر حمزه فرحان االسمري

طارق عبدالله سعد المقريفهد عوض حسن النفيعيصالح شباب دغيليب المطيري
لفاح سالم ابراهيم السويداءعيسى الفي عيسى العمريثامر عواض هالل العتيبي
خالد تايه عياد الحربيعبدالله سعيد أحمد االحمريعبدالله فؤاد جمعه الجمعه
نادر عائد صالح البلويمصلط صنيدح سفير الجعيدعيد مبروك فريج الجهني
سامي عيد صالح باخدلقعبدالله سعود ابراهيم اليحيىصالح احمد سالم الجبيري

حسين مشبب محمد ملداحاحمد زايد جويعد العتيبيحزام محمد حزام الشهراني
ماجد عتيق وصل الجهنيفائز حسين محى الدين السليمانيماجد علي محيميد المحيميد

عبدالرحمن فؤاد سليمان عباسخالد عبدالعزيز صالح المجليبسام ردود عتيق المالكي
عبدالرحمن سعيد مرعي االحمريعمر محمد احمد عسيريعالء أحمد علي الغامدي

خالد علي صالح الدحيمعائش درهوم معيوف البقميمحمد علي صالح الشومي
عبدالعزيز مشيخص خالف المطيريابراهيم محمد احمد عسيريمحمود ناصر محمود عسيري
نواف صادر صابر المعبديراشد حسين ظافر ال بحريسعيد ناصر جبران بني صغير

حسن علي حسن الشهريشاهر سفر جابر القيشانمحمد ظافر علي الشهري
عبدالرحمن حسين عبدالله السفريسيف علي عويضه القرنيابراهيم جابر علي الصالحي

علي سالم سليم الميلبيصالح أحمد صالح الذبيانيحسن غرم أحمد الشهري
باسل صالح عواد الحازميابراهيم فائز شبير الشهريمخلد مطلق شليان العتيبي

محمد ابراهيم جابر آل عطافمتعب عبدالله احمد ابوملحهبندر محمد عبدالله الجويسر
سعد حسن سعد المالكيالفي حسن صويلح الثقفيماجد مطير محمد الزهراني

طارق ناصر مطر القرشيعبدالله ثابت عبدالله المالكيمحمد شفلوت محمد ال عشقان
ماجد سمير محسن الحربيعبدالله محمد عبدالله العمريبدر دهام شمروخ العتيبي

فواز زياد سعيد الجعيدابراهيم محمد سعيد الغامديعبدالله احمد علي االسمري
عبدالله سعيد عبدالله الغامديعبدالله شرف سفران العتيبيماجد عبدالله فهد الحربي

صالح عايض سعيد ال عبداللهعبدالمجيد الشمري هنيدي البالديعطيه بن عايض بن احمد الحارثي
ابراهيم عبدالله مستور العيافيسعود عبدالعزيز عبدالله الزهرانيعمر سعيد بقية الميلبي

صخر صالح محمد الغامديفهد سعيد عايض اليامياحمد بدر شمروخ المرشدي العتيبي
علي سعيد علي الغامديعلي صالح محمد الحسنيعبدالله حسن هاجد المطيري

أحمد فرحان سلمان الفيفيعبدالمجيد محمد علي سمران الجهنيممدوح بدر حمد الشدي
حازم خلف سليمان النمريعبدالله شيبه علي الشيخيعبدالعزيز مهدي احمد الحساني

سعيد عوض عوض القحطانيحمدان احمد خضر المالكيعايض مطر جبير القميشي
حسن علي حسن االسمريعبدالرحمن مسلم عباد الحربياسامه دخيل الله براك الحصيني

جابر عثمان محمد الزهرانيوائل غازي عوض العطيانياحمد صوعان عبدالله مجربي
حسين محمد سعيد الغامديمحمد نجب رجاء الحربيفارس صويلح عبدالعزيز السلمي

فارس مثيب سوقان البقميفراج سرحان فراج السبيعييحيى عبدالله حسن الغرابي
أحمد منصور عايض االسمريعبدالعزيز دعيج عائد المطيريطالل عبدالله حمود العصيمي

عايد ساكت الفي الشمريمحمد عبدالله عبدالرحمن البدرانيسعد عيد محمد الرفاعي
محمد عادل محمد داودعبدالله محمد موسى الصلهبيخالد عبدالله فليح المطيري

محمد عبدالله عطية المعافىمحمد علي محمد المقرويمناحي محمد عقاب ابن عبود
احمد ابراهيم احمد الشيخيمحيا سفر تركي الروقيزياد علي ابو طالب بكاري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

طالل حسين جويبر الحميديماجد هذال دحيم السبيعيسلطان محمد موسى الزهراني
راضي حضرم جبير الجحدليفالح ماطر مطر الحربيضيف الله عبدالله محمد الزهراني

علي سعيد علي الهالليعبدالرحمن عامر عبدالرحمن السلوليثويني شامان مصلح البقمي
نايف بندر حياد المقاطيمحمد عبدالله محمد الخيريهاني خالد محمد محبت
محمد مخلد خويتم العتيبيسعيد محمد مناحي الجهميجابر علي أحمد العزي

عبدالمجيد محمد دلهام العمريعادل حسن يوسف عيادزهير مقنع عطيوي العفيفي
عبدالله سعد الحميدي الحربيفهد وارد مطلع العتيبيعلي عبدالله علي الخزامين
هيثم محسن عمران الشيخبندر عطية حويمد السلميمحمد هادي مفرح الصوقعي

هالل زويد زايد المالكيعلي محمد مغرم الشهريمهند سعيد محمد الغامدي
مازن سويلم سليم القرشيمحمد عبدالله بن مفرح ال مفرحسلمان حسن مهمل اليامي
عبيدالله عبدالله مطر الغامدياحمد عبيدالله احمد المنتشريسراج عمر احمد الصبياني

طالل عبيد صويبر الجعيدعلي هجاد علي الزهرانيسعد ابراهيم محمد الزهراني
اسامه سعيد محمد الكنيدريمحمد حمود سليم العطوىمحمد هليل سالمه الحويطي

خالد محمد مشبب االسمريزاهر احمد علي عسيريوليد غزاي مطر الحربي
سعد سعود حمود البقميماجد أحمد عبد الله المفضليأحمد صالح سليم السميري

عبدالرحيم محمد عبدالرحيم المالكيسليمان عبدالخالق محمد آل عامرفيحان عبيد سفر العتيبي
صالح عودة محمد البلويهيازع محمد جهاش البارقيأحمد سراج صمصوم اللحياني

ايهاب محفوظ هارون بالخيورمحمد حسن علي أسلميعبدالعزيز محمد عوض المساوي
ظاهر حويت حواس العنزيمحمد جريبه صالح الصيعريابراهيم سالم العفين السناني

عبدالله عبدالعزيز دهام الدهاممشعل عبدالله مناحي البقميسمير عبدالله مسفر رمزي الغامدي
يوسف موسى محمد الحربيصالح دخيل صالح الشمريحاتم فالح مريضى اللحياني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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اإلعالم

محمد عبدالله ابراهيم العبداللطيفيحيى احمد علي الزهرانيمحمد احمد مسعد ال ورقش
نواف عبدالمجيد محمد المالكيمحمد عبدالله سعد المالكيمحمد فؤاد سعيد علي

حسين سليمان عايض النفيعيأمين عبد الرحمن عبد الرزاق زغبيمحمد علي الصافي باوزير
عبدالله مفرح عبدالله الخشرميأحمد عواد أحمد الجهنيعايض محمد سعيد الشهراني
محمد عتيق متعب المقاطيفهد عبدالعزيز عمهوج الخالدسعيد عبدالله سالم باعبدالله
عيسى محمد طحيمر العوفيحسن ابراهيم جميل العمريعبدالعزيز سيف محمد عبده

ابراهيم علي حسين المكرميمحمد عبدالرحمن محمد السليمانمشعل سليمان حسين العواجي
ماجد مهدي معيض الزهرانيسهل سفيان عبدالمنعم سمارهمسفر مشبب محمد االحمري
محمد علي عبدالرحمن الغامديسامي عبدالرحمن أحمد القرنيعادل أحمد جمعان الغامدي

مساعد مساعد محمد الحارثيمهدي صالح عوض الوادعيمحمد جعفر عمر الجويد
عبدالله ابراهيم عبدالله بن سلمانأحمد علي حسن البحيريعبدالله عبدالعزيز راشد الغامدي

ابراهيم محمد علي احمد حلبيبدر عبدالرحمن صالح المصيبيحصالح محمد صالح الزهراني
نادر محمود زيني بدويفهد سعد محمد الحميديمحمد هليل علي السفري

أحمد يعقوب محمد تركستانيظافر راشد ظافر القحطانيعادل حسن مشاري العسيري
حسن ظافر حسن الشهريظافر سعيد احمد العمريوليد محمد عبدالعزيز الداعج
سلطان سالم خصيفان الرفاعيتركي حامد احمد المالكيعارف عيفان سليم المقاطي

عبدالله طه عبدالله الحسنيحمد فهد حمد العجميعبدالرحمن حسان عبدالله الحاشدي
نبيل عبدالله سعيد بادكوكخلف عبدالله سعيد العليانيرضي حامد سعد السلمي

عثمان عبدالله عمر باوجيهمبارك مسفر عوض القحطانيباسم ناصر راشد بن كليب
سلبم غيث سليمان الفايديزهران أحمد علي الزهرانيمشعل جابر سالم الجعيد

عبدالله نافع علي الكثيريعبدالعزيز عبدالله معود الرويليعبدالله عبدالعزيز صالح الزهراني
عبدالله علي سعيد ال شملهخالد محمد قطيم العتيبيحسن زهير مرعي العمري

علي ظافر أحمد آل قدرهعبدالرحمن يوسف عبدالرحمن زاملعبدالرحمن مخلف خلف العنزي
ماجد ابراهيم علي العسيريسعود محمد سعود الفليجعبدالعزيز محمد سعيد العمري

باسم عبدالمجيد محمد الذهبعبد الحليم احمد عبد الحليم الهوعزيز عياد بشير الميلبي
متعب محمد احمد المالكيسطام بندر محمد بن بتال الحربيوسام محمد ابراهيم ابوالعطاء
أحمد تركي محمد النهاريأحمد محمد أحمد الزهرانيعوض عبدالله سعد االحمري
هاني حميد حامد المعبديجمال عبدربه علي الشريفمروان صالح عبدالله باغفار
عمر علي عمر باجهمومسعد خويتم ابوالخير العاصميابراهيم زبن احمد الظاهري

علي عبدالله أحمد اليمنيعالء محمد الحق القثاميحمد محمد عبدالرحمن الشيباني
معال علي معال الحربيمهنا حسن احمد طيبسلطان سعيد غرم الله الغامدي

علي عبدالله علي بن حاجبسعيد مانع سعيد الوادعيمروان عبدالله ابراهيم الدريويش
محمد حميد سالم ال حميدان القرشيمشهور رجا عبدالعزيز السلميمحمد سعد مساعد االحمدي

فيصل سليمان  محمد الحربيفؤاد حسن عيد الحازميعبدالرحمن محمد احمد الثبيتي
مشعل مسفر راجح الدهاسيمحمد جميل خليل مالكيخالد محمد عمر الزهرانى

محمد عايد عواد الصبحيعبدالعزيز مرزوق عودة الحبيشيفهد زاهر موسى الزهراني
محمد سمير محمد سراجفيصل صالح علي العتيبيوليد محمد فهد الشايع

خالد ستر مستور اللحيانيفايز حاسن رده المالكيرشدي عبدالله رشدي آل صالح
احمد سعد حسن القاضيعارف صالح حسن الزهرانيمحمد فهد محمد المطوع

فهد متروك تركي العتيبيعبدالله سعد محمد الفايزعبدالرحمن عيضه عبدالله القرشي
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االتصال واإلعالم

اإلعالم

عبدالرحمن عبدالله عبدربه عبداللهلؤي سعد عيضه المالكيجابر سالم فرحان الفيفي
حمزه اسامه حمزه مرادمصلح عمر احمد الشيخيعلي عمر أحمد باخشوين

عبدالله محمد عبدالله الحميديسعد هاشم فارس الجابريعبدالرحمن سالم عبيد الحارثي
فيصل عبدالسالم عبدالمهيمن مصطفىابراهيم يحيى حسن العلويشايع عبدالله محمد القحطاني

عبدالعزيز علي احمد الزهرانيتركي حامد صالح المالكيبندر محمد مردد الشمراني
محمد مفهد عبدالله الهمزانيجبران يحيى سلمان الجابريعماد علي حسن النجراني
خالد فراج محمد الحمرانيمراد محمد غرسان الزهرانيأحمد علي محمد الزبادين

عبدالعزيز ابراهيم يحيى عسيريخالد محمد ابوطير خبرانيبندر مشعل حبيليص الجذع
ماجد محمد كرينيف الحربيرائد مقبول مقبل الربيعيسلطان سويلم شعف العتيبي

علي احمد عبده العجالنيتركي حسين عوض الحربيزياد كامل محمود فطاني
فؤاد علي محمد المالكيطالل عبدالله سعد ياسينعبدالعزيز حمد عبيد الهشل
محمد سعد ساير البقميخالد سعيد منير الروقيبندر سعد مرزوق الحجوري

حمد عبدالله حمد البريثنمحمد فهد محمد العجالنخالد عبدالرحمن عبدالله النوفل
عبود سعد مشبب ال ثامرعمر خالد صالح الظاهريمنصور حسين محمد الزبادين

سلطان موسم مسعد القثاميمحمد مجزع طايس الشمرينواف فهد مدرهم الكثيري
ابراهيم محمد احمد البارقيمتعب فيحان خلف الدوسريغالب ناصر غالب البراق

محمد مشعل سويلم العتيبيعبدالرحمن ابراهيم محمد المقريابراهيم حامد حميد الحربي
ماجد احمد حاصل االسمريمحمد حمزة حسن الغبيشيفهد صالح عواض المطيري

ابراهيم صديق زيد اهيفمنصف عرفة محمد دهيثمعلي حمد حسين آل قدرة
وليد احمد باشا المالكيطالل محمد عبدالخالق القرنيمحمد مسفر عوضة الخثعمي

سالم محمد سالم بامحرزهادي احمد عبدالله عسيريعادل احمد علي الغامدي
توفيق مسعد محمد الحربيبدر محمد عالى اللحيانيفهد عبدالعزيز فالح الجدعاني

بدر عبدالعزيز عبدالله الشدوخيمرزوق مسفر ثواب المطيريحامد علي عبيد الشهابي
بداح فرج ناصر الشهرانيسامي سالم مرزوق السنانيفواز شعوان فواز العتيبي

محمد طاهر صالح بوابجمعان احمد محمد الزهرانيتركي محمد عبدالعزيز الحميد
معيض جابر معيض القرنيثامر مزيد زايد المرزوقيمحمد علي عبيد المالكي

سعيد عبدالله سعد االحمريخالد عبدالعزيز رده الخزاعيبراق علي حسن مجرشي
بدر محمد بحي العسيريفهيد عجمي فهيد الدوسريعبدالرحمن ابرهيم عبدالرحمن الزهراني

خالد يعقوب عبيد المطيريمحمد عبيد سويد الزهرانيعبدالرحمن عبدالقادر حسن آل يغنم
عبدالملك عبدالمحسن محمد المطلقعبدالله فهد محمد ابوهتلهمحمد زويد حمود القرشي

عبدالله صالح صدقه ابومجرد النجيميعاصم محمد احمد العلوانخالد صالح عبدالله الشهري
شديد مسفر حمد ال سعدمحمد سامر محمد الزبدانيتركي صالح علي القرني
أحمد رزق الله أحمد الثبيتيحسين محمد حسن آبالحارثتركي باجد محمد الروقي

عبدالرحمن عايش شالح المقاطيبراء عبدالمعطي محي الدين السليمانيمحمد عافت متعب الحويطي
عادل سالمة نغيمش الرحيليياسر محمود محمد زكينجد محمد ناصر البركاتي

مشعل نهار عواض العتيبيياسر عبدالرحمن علي العجالنأحمد غازي مدغر الشمراني
علي أحمد علي سالميبندر عمر محمد المغربيفواز علي عطيه المالكي

محمود ابراهيم محمود جليسةعبدالخالق ضيف الله علي الشمرانيسعود نماء شعيفان المطيري
صالح موسى عبدالله الشيخيرامي علوي صالح بامخرمهمحمود سعد محمود االماره

محمد هالل هليل العصيميأحمد مشني علي الزهرانيعبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن ابوخضير
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عبده حسن محمد عسيريمحمد علي ابراهيم المسلمبدري محمدجمال بدري عساس
علي مشبب سلطان االسمريعبدالعظيم مطلع ضيف الله الحربيعلي عائض محمد القحطاني
خالد زياد مرزوق العتيبيعبدالعزيز حسين محمد العاموديسمير عبداللة مسعد االحمدي

محمد سعد عوض الرويسحمود حزام عقيالن العتيبياحمد فايز احمد الشهري
محسن عبيد محسن السهيميحسن راجح حزام المحلفيسليمان علي سليمان الخلف
عالء عبدالله داود شبانهمحمد علي محمد آل هتانمحمد علي عبدالله البيشي
عبدالمجيد علي احمد الكنانيناصر حسن ناصر القحطانيبدر سعيد مصحب العمري

عبد الرحمن يحيى محه مجرشيصالح احمد مبارك باموكرهناصر حمود مسعود العوفي
بدر ناصر بنيه الدوسريعبدالعالي سيف عوض الله السلميمحمد نمشان علي القرني
مساعد عطيه عبدالله الزهرانيأحمد عبدالله محمد آل خميس عسيريايمن محمد حبكور محرق

محمد ناصر عبدالعزيز العدوانيمنصور مسفر سعد الشمرانيعبدالرحمن حمد يوسف اليوسف
هاني ظافر علي القرنيحسن عبدالله محمد القرنيمحمد عبدالله محمد العلوان

خالد حمد يوسف اليوسفسلطان علي عبدالله البلوشيمحمد مسفر زايد السبيعي
احمد عبدالرحيم محمد المزروعيفهد موسى حسن ال قربيمحمد عبدالرحمن عبدالله الشمراني

مبارك حمد محمد الجهميعلي عبدالعزيز علي السبعيمحمد حمدان سليمان الزهراني
عثمان محمد عثمان فالتهناصر شالح معتق المطيريبندر سعد محمد القحطاني

فواز ضيف الله احمد الحريريصالح سعيد صالح ال مريحعبدالعزيز غازي صالح العتيبي
نايف ناصر نايف الكثيريسمير عبدالرحيم عبداللطيف الجدعانيراشد سعود راشد الجلعود

عبدالله مشبب ظافر الشمرانيمحمد شوعي ناصر عوافاحمد منصور جارالله المالكي
عبدالمحسن مسفر سعيد الغامديبدر هالل عواض الحارثياحمد يعقوب محمد ثاني

انس احمد عبد الرزاق المصريعصام عبدالعزيز عبدالرزاق عجيبشاهر محمد شاهر البقمي
خلف حمود خلف الشمريسلطان سعيد مفرح الجحدليسمير محمد سعيد الكنيدري

هاني عوض عويضة السلميسامي عيضه عوض المالكيمحمد علي احمد الغامدي
محمد ناصر عتران القحطانيعيسى أحمد معيض القرنيعبدالرحمن أحمد معيض القرني

عبدالله زيد مجدل الدعجانيمحمد سعيد يحي المالكيسعيد صالح سعيد الزهراني
باسم وسام مويس السلميايهاب فيصل حسن مداحسلطان يحيى سلمان المالكي

تركي فالح مفلح المعبديعبدالقادر محمد احمد الشهريمحمد صالح عبدالكريم المحمد
خالد عرفج عشوان الدوسريفهد عبدالعزيز سليمان السنانيماجد سعد جربوع الشهراني

سعد عريمط نفاع السلميعبدالعزيز خليفة عبدالله المليفيخالد صالح فهد السماري
مبارك علي سعيد القحطانيمحمد مرعي علي االحمريفهد سليمان عبدالله الدبيكل

علي ظافر علي القرنيابراهيم محمد عمر العقيلسعد حسني سالم الذبياني
ياسر أحمد عبده الشمرانيمحمد عبدالله علي الشهريفهد عبدالله بنيان آل بنيان

محمد احمد محمد ال الزعبة عسيريسمير حسين محمد مدنيمحمد هذال ابراهيم الدوسري
صالح ناصر صالح المبيريكمحمد عبدالعزيز محمد الحربيمحمد دخيل علي القرني

محمد جمعان عبدالله الغامديوسيم عماد محمد عقادباهر منصور عبدرب الرسول الصحاف
عيد عزيز طامي القرنيضيف الله محمد ضيف الله الشهريعوضه سعيد محمد الغامدي

ربيع دخيل الله سعيد الغامديحميد حامد محمد السلميفايز صالح سعيد الغامدي
نايل تركي سعد الحارثيسعيد مسفر غريب آل راكهحسين ناصر عبدالله القحطاني

محمد عيدروس عبدالله العطاسمحمد عطيه محمد الزهرانيفارس دريميح نفيع السلمي
سعيد عبد الله عوضه السنامهعلي احمد محمد هميليامير طالل عبد الله لياتي
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غسان عبدالهادي عايد الصبحيمحمد عواض زويد المالكيطالل منصور مكاوي فالوده
احمد محمد علي عسيريسامي أحمد محمد الغامديفايز عمر عبدالله المالكي
سلطان احمد زايد ال العزقاحمد وليد صالح العلومياحمد محمد عبده عقيلي

ثامر عبيد عويض النفيعيبدر عبدالمحسن علي مداحيحيى علي يحيى القحطاني
موسى علي موسى بحريمحمد عبدالحفيظ عطية البركاتيعبدالرحمن عبدالله عبيدان الزبيدي

احمد شيبان عطية الزهرانيفيصل خالد ابراهيم الرشيدابراهيم حمد علي الصلبي
سعد احمد سعد السريعسلطان ذياب محمد القحطانيسطام ربيع صالح السلمي
جميل علي سعد الشهرانيمشعل مطير مطر الجعيدبدن مرزوق بدن الجرفين

رداد حامد فحيمان الزهرانيتميم عبدالرحمن مشعل الفضيليسعود ذعار عايض القحطاني
معاذ عبدالرحمن احمد فقيهنائف خزيم محمد االسمريفواز خالد علي يماني

ايمن ابراهيم عطية الصبحيحسن علي شار االسمريحسن محمد حسن الشهابي
عبد الرحمن علي احمد الزهرانينايف محمدعيد زريعه الشريفسلطان مشعان فالح الرويس العتيبي

رامي سعد خضران المالكياحمد محمد علي سواديسلطان سعيد عبدالله ال شطوان
منصور بندر قاعد العتيبيوليد علي سالم الغامديعادل ابراهيم محمد حلبي

زامل ثامر سعيد الشهرانيمشعل علي قيقان العنزيعبدالله حسن محمد القحطاني
عبدالرحمن محمد فايز الشهريسطام حمود نويم العتيبيياسر مطلق حازم القثامي
سيف ناصر صالح المشعليفائز عباد عابد الثماليمعاذ جميل عليان الجلسي

علي محمد عبدالرحمن ال شعشاععواض طريخم عواض القرشيرامي عبدالله أحمد باطرفي
عبدالرحمن محمد محمد االمين القلقميهاني عبدالله سعيد المالكيعبدالله مشبب محمد الشهراني

طامي مسفر محمد القحطانيبدر زاهر علي الشهريفهد منيع حجي العتيبي
احمد حسن محمد حمديحسين حسن علي القحطانيمطلق سعد سعيد العتيبي

محمد عبدالله محمد القحطانيسالم مرزوق سالم السعيديعبدالرحمن علي حسين اليامي
بدر عمر سالم باحميدانحمد دسمان شداد القثاميعبدالعزيز صالح عبدالله الغنيمي

صالح عبدالرحمن عبدالخالق الغامديفهد عبدالرحيم صالح حلوانيمسفر عبدالله فالح الدوسري
صالح فهد صالح القدانهاني مفتاح حسن المفتاحسمير احمد محمد الصبحي
ناصر خالد محمد الجريسيعبدالرحمن عتيق مريزيق الرفاعيياسر محمد مسفر أبوملحة

عبدالله محمد احمد العمريسعد ضيف الله غزاي الشلويوليد حسن حامد قدير
مسفر علي مدروش الخثعميحسن احمد حسن بهكليشاكر سالم شاكر الجودي
علي سيف علي خضرعبدالحميد محمد مصلح الجهنيمسفر فايز حمد الشهراني

صالح حماد علي البطاحمحمد ناجي يحي ال ناجيمحمد علي جابر ال مخلص
علي شعيل مبارك الدعديعبدالكريم محمد سعيد القحطانيحسين صالح علي اليامي
عبدالرحمن عبدالله سلطان القحطانييحي علي احمد عسيريبندر سعيد فهد الخضران

فيصل حسين حسن السفيانيعلي عبدالله درويش فتح اللهمحمد سعيد موسى آل مصلح
فيصل ناصر مانع البقمينايف هزاع محمد السبيعيعبدالله غرم الله احمد الغامدي

محمد عبدالله محمد المروانعبدالله سالم عبدالله السلميسيف سفر دغيم القرشي
عطيه محمد رده الزهرانيردعان بلقاسم عايض القرنيمسفر عبدالله مسفر الغامدي

عبدالحليم عبدالغفار عبدالرحيم االنديجانيمحسن علي حسين المكرميحسين عبداللطيف صديق لبان
صالح علي صالح بادخنسعيد نماء شعيفان المطيريمحمد احمد يوسف الزهراني
محمد شائق ابراهيم العريانيهاني علي سعيد الغامديأحمد عوض حامد الحساني

راكان سليمان عبد القادر العيساويعبدالعزيز حميد عبدالعزيز الجدعانيأحمد مطلق معيوف الحصيني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االتصال واإلعالم

اإلعالم

ياسر مسفر عايض القحطانيحمد ابراهيم محمد الرشيدعبدالله مرزوق عبث العتيبي
سعود سعد عثمان السعديناصر محمد ناصر عسيريصالح محمد سعيدان ال حمدان

فهد عبدالله عامر البارقيمحمد عبدالهادي عبدالله الحربيعيد قبالن عيد القحطاني
ممدوح فهد حسن لبانبدر جبير جابر العتيبيناصر محمد حفظي عامري
فهد حمدان احمد السالميحسين علي محمد ال حشيشعلي دبيس علي الزهراني

سامي مفلح مقحص العتيبيناجي سعد ناجي البقميسلطان محبوب دسمان العتيبي
سلطان محمد ناجي الحربينادر عبداللة احمد بادحدوحتركي محمد حبكور محرق
سلطان خالد عبدالعزيز الدريسعبدالله عبدالرحمن عبده صميليمحسن عمير أحمد الحربي

عبدالرحمن عطيه حامد الحارثيخالد عبدالله علي الشمرانيعبدالله حامد معيض العماري
رامي عبدالله ابراهيم الحشيبريعبدالله محمد عبدالله الغامديمحسن مرعي محسن حملي

حامد عوض أحمد الجدعانيعلي دنفان حسن الزهرانيمحمد عبدالمكرم عبدالمعين السلمي
يزيد سليمان نافع المدنيفهد الفي صالح العتيبيياسر عبدالله حامد طنطاوي
محمد مفرح عبدالله المنجحيبالقاسم على بالقاسم الغبيشيعادل عاضه عويض العتيبي
عبدالرحمن ماهر عبدالقادر عبدالمولىعبدالرحمن صنيتان خلف العتيبيتركي طالل سلطان الحسيني

ظافر مانع محمد الضويعنماجد ضيف الله حمد الثماليموسى على محمد قالو
سعد عبدالعزيز سعد اليحيىبدر سالم ابراهيم السالمعلي مفلح عبدالله الشهراني

محمد حسن علي الغامديعبيدالله خليف عتيق المطيريعالء يحيى عليان الصبحي
عمر حميد عبدالمعتني الجدعانيفهد بندر شجاع الحميضانعبدالله علي عبدالله الجربوع

طارق محمد حامد النزاوي الجهنيفارس سعود سعد المطيريأحمد عايض محمد الحربي
ياسر سليمان محمد القويفليايمن احمد حامد ابو الريشوليد خالد عبدالعزيز الدريس
سعيد احمد سعيد المالكيعبدالعزيز محمد عبدالله الغامديحسام عبدالله سعيد االوادعي

ثامر أحمد عامر عسيريحسين حسن احمد العطاسمحمد عبدالله سلطان الحبردي
داهم محمد داهم ال مهديمحمد علوش فالح السبيعيرامي محمد دخيل الله الفايدي

حسين فردان مهذل الصقوررائد أحمد محمد مليباريفيصل باخت بخيت الذبياني
سلمان عواض محمد الثبيتيتركي محمد نجا الغامديسعد عبدالله عمر يوسف
تركي منصور عبيد العصيميمحمد سعيد فايز االسمريسعيد جابر سعيد القرني

تركي حامد أحمد المالكيعبدالرحمن عبدالله مشني الزهرانيفيصل حضيض حضيض السلمي
محمد عوض حسان الشمرانياحمد عالبي عطية الله الزبيديفهد جميل عاشق فلمبان

طارق حامد محمد المالكيمهند واصل محمد العوفيعبدالله حمدان فهد المطيري
مرضي صالح مانع أل عقيلعبدالله حامد محمد الزهرانيخالد عبد الله سعود التميمي

جابر صنات مجهز الذيابيعبدالله جان خان جهادسامي فايز حامد الهذلي
سعد حمد جسار البقميغالب زايد حمود القرشيحبيب حسن أحمد العماري

محمد صالح مسفر ال قريشاحمد سعد عبدالعزيز الخثعميمشرف محمد مجدوع الشهري
عبدالله محمد عبدالله ابوسعدهعبد الغني عطية الله فرج اليوبيعبد العزيز عليان عمر الحجي

صفر حسين حاسن المالكيابراهيم محمد غانم الغانمسعيد محمد سعيد المالكي
ابراهيم صالح دخيل الله التميميوليد مفرج فرج الله المجنونيسلطان عبدالرحمن حنيسان العتيبي

سعود مشعل عضيب السبيعيخليل جالل سمران المطيرينامي بخيت مطلع المعبدي
علي عبدالله محمد السنيديمحمد حسين حمد الغباريخالد عبدالله راشد العارضي

محمد احمد سالم الزهرانيفتحي عبيد عبدالله المغربيباسم خليفه ماطر السلمي
فهد سعد زهيان القثاميسلطان شايع مفلح القحطانيمحمد هادي محمد القحطاني
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محمد عبدالله حمزة ابوخديجةحسين سعيد محمد الزهرانيريان نجم رشيد العتيبي
عبدالرحمن محمود احمد الريمينايف زقم طراد الشمريمحمد منصور أحمد البركاتي

عبدالعزيز سليمان محمد العمرعوض سمار رشيد المطيريعبدالرحمن عوده مبارك الجهني
عبدالله علي ناصر الدرعانيبدر محمود محمد سالمخالد مسعود مخيط المطيري
محسن فردان مهذل الصقورعبدالله سعد مفلح الشهرانيمحمد سالم سلمان الجهني

سعيد معيض راقع القحطانيحمزة ابراهيم علي المحوري الحربيصالح عبدالباسط محمود رواس
عبدالله حامد مدله المطيريعبدالرحمن علي سعيد الشهريسعد منصور حسين فقيه

محمد راشد عايش المطيريابراهيم احمد محمد الزهرانيتركي سالم مخضور الحارثي
سمير غانم غنام البشريعلي حسن علي غرزانمحمد صادق محمد السيد

أحمد عواض مزيد المطيريوليد مشعل سلطان البدررائد ابراهيم فضل السريحي
حسن حامد حسن الطفبدر بخيت قاسي اليوبيزبن مساعد عمر العتيبى

عبدالله محمد عبدالله بن دخيلمحمد بن شائق علي الغامديعطيه ابوالغيث عمر قديمي
عبدالمجيد سعد عبدالله بن هويملابراهيم عبده علي شبليعبدالله معيوف حنيش القرني
ماجد محمد جميل فلمبانسعد عبدالله سعد سبرهرامي احمد محمد على زرين
محمد عبدالخالق عايض الشهريعبدالعزيز صالح ابراهيم الدريعينايف هادي حصين الدوسري
عبدالله صالح محمد ابوعاقلةسالم مشبب سالم الشهريعبدالعزيز علي محمد الثابتي

محمد عبدالله منصور بريكنواف محمد علط العتيبيبدر عامر عبدالله الشهري
ماجد حسن أحمد الزهرانيمرزوق رشيد مرزوق المطيريخالد سليمان عبدالقادر العيساوي

محمد عبدالله دغيليب البقميمنصور حمد كليب السبيعياحمد عبدالله احمد الغامدي
أحمد عبدالرحمن محمد كادومحمد عبدالله علي القحطانيعبدالله رجاءالله منيع السلمي

خالد صالح معوض الجهنيسعد سعيد محمد القرنيماجد محمد علي الصقعبي
بدر حسن ملفي الدوسريحسن قليل حسن الشمرانيسعود شايم عيد العنزي

أحمد يحيى محمد نعنوهعبد الرحمن عجب سيف الشهرانيفيصل احمد فرفي بخاري
عادل سالم عايد الخطابيفيصل صالح عبدالله باعظيمعبدالوهاب محمد نويمي السهلي

سامي عبد الله صالح القرنيهاني اسماعيل احمد ابوالسعودرامي عبدالله سالم الغامدي
سعيد عبد الله سعيد آل عندلنايف فايع أحمد عسيريعلى هادي عويضه اليامي

نايف سعيد جميل الحريريعبدالرحمن سعيد عبدالرحمن الزهرانيفارس ثامر سعيد البقمي
سلطان نوار عيد العتيبيهابس حمدي هابس العتيبيصالح دخيل جبير السلمي

منير عامر ابراهيم عسيريوائل عبدالله حسن عازبمحمد هويدي هديان السلمي
محمد علي يحي القميقمأحمد محمد أحمد برقاويسعود سعيد سعد الغامدي

سعود ذياب سعد المطيريعالء طه زيني رمبوعتيق سعيد محمد الحمراني
احمد سعيد جازي المقاطيظافر محمد ناصر ال الحارثمنور مانع سليمان الجهني

عالء غازي سعيد الطفسلطان سعيد كليب الرشيديخليفه محمد فهد الرشيد
ثامر مستور سليم القرشيعادل أحمد عبدالله العيافيماجد صويلح شارع المطيري
بهاء فائز صالح بخشيحي سعد عائض الغامديفيصل نايف محمد ال  عامر

عبدالعزيز عبدالله محمد السلطانعبد العزيز عبدالله محمد العبيديمحمد عبدالله شتوي الجهمي
ياسر عبدالله محمد مغربيثامر غالب احمد بارقيخالد عايض سلوم القرني

أحمد حسن أحمد ال طالع عسيريأحمد عياد بدر الحربيمحمد حرافي هادي القربي
صالح محمد عواد الجهنيمتعب سعيد داهم آل ويروديع أسعد علي قنق

نواف نايف مزعل الشمريعبدالله حسين محمد ال سلطانعلي صالح سالم القحطاني
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محمد مرعي علي هزازيعبد اللة علي مطير الزهرانيعادل فهد خليوي المحياوي
عبدالله سعد سعيد المالكيأحمد عيسى معوضه خبرانيفهد محمد بندر السريع

محمد أحمد شتيان االحمديمحمد مناور دارج الحربيابراهيم معتوق محمد جاوة
عبدالله علي عباد الحازميمحمد عبدالله محمد خرفعبدالله معيوف علي الفهمي

صالح محسن علي العسيرييوسف عتيق يحيى الزهرانيعلي عبدالله الحسن الصمداني
عبدالله ظافر عايض القرنيمحمد علي محمد الغامديهادي فهد عوض السلمي

عبدالله غرم الله علي ال دخيل اللهفهد محمد سعد الحارثيكامل فهد خليف العنزي
ناصر هادي عبدالله البيشيمشعل سالم عبدالله السفاعيعبدالفتاح علي عثمان الزهراني

محمد حسن عبدالله البارقييوسف سليم زايد النفيعيعبدالرحمن بخيت مبروك السلمي
عبدالله عيد عوده البلويسامي عبدالله عائض القرنيحسين محسن مبارك الفهمي
بندر عساف طامي القارحيسعيد قناع محمد الزهرانيحسام ساير عمرو الخديدي

حسن مشرف عبدالله الشهريمرزوق محمد سعد القحطانيعبدالمحسن فهد محمد الغنيم
علي عبدالله سعيد الزهرانيمحمد عايض أحمد القرشيسالم مطلق سالم البقمي

احمد علي ناصر ال سالمحازم هاشم زامل الشريفرامي أحمد عتيق الله الزنبقي
طارق علي محسن الزهرانييحيى سعيد حسن الزهرانيسعد سعود سعد المالكي
ماجد شافي واكد الحارثيثامر محمد ناصر العجميخليف بدير هالل السلمي

جمعان مساعد عبدالله الزهرانيمساعد مفرج مساعد الحارثىمبارك عوضه مبارك الشهراني
عمر عبدالله حمدان العصيميأسامة عبدالرحمن قاسم مهدليمحمد معضد محمد العجمي
وليد وزن عبدالرحمن آل الصعديناصر عبدالمجيد علي الكنانيخالد عبدالله تركي السهلي

عبدالله تميم ناصر الدوسريمحمد عيظة بخيت المالكييزيد ناصر فهد العتيبي
سلمان مساعد احمد الحارثيمنصور ماجد سعيد الشهرانيأحمد عبدالله عبدالرحمن العيفان

عبدالمحسن صنهات عبدالمحسن العتيبيعطية ابراهيم قاري الزهرانيعبدالله محمد عامر البيشي
مفلح عبدالمحسن شافي الحارثيعلي عبدالله سعيد الزهرانيعواد فالح محمد ال رباح

ناصر عايض ناجي السبيعيحسن عبدالله احمد كباسمختار نافع مخضار السلمي
اسماعيل محمد احمد عطويعبدالله عصام معتوق عشماويأحمد سالم عمر الجبيري
عادل محمد سمران العتيبيعلي عبد العزيز أحمد الغامديأكرم محمد الياس اسحاق

محمد سعد محمد الشهرانيمحمد عوض سيف القحطانيماجد خلف شعالن الشهري
ضيف الله عبدالله محياء العتيبيتمار حسن محمد علي سمباوهأحمد حسن أحمد الصمداني
سامي عبده سعيد القرنيمرزوق الفي مرزوق السهلياحمد سعيد ابراهيم الحربي

سعد مصلح سويلم ال غانممحمد سعود سعد الحميداناحمد الحسين محمد المهداوي
فهد حمد عتيق الذيابيعبدالحميد علي محمد الزهرانيعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الفهيد

فارس جساس عبدالمجيد المطيريمحمد علي محمد االسمرييزيد صالح ضيف الله الثبيتي
علي حمد صالح ال شرمهعمر محمود عمر العيصانمحمود حاوي ناصر جعوني

ماجد فوزي ابراهيم دمياطيعيد حمد حامد الغيدانيبدر محمد سالم الزهراني
سلطان حسن ناصر القحطانيفيصل عبدالعزيز معروف الزهرانيطارق منور عائض السلمي
أحمد جمعان أحمد الزهرانيمحمد سالم احمد عفيففواز عوض عثمان الغامدي

محمود أحمد عبدالرحمن قدحمحمد حمد عائض ال الشهيمحمد عبدالرحمن محمد المرحوم
سلطان بنيدر سلطان العتيبيسعيد عبدالله سعيد الزهرانيظافر على سعيد ال الرميح

خالد مخلد حامد العتيبيمبخوت محسن نادر ال عامرسعود سليمان سعود العجاجي
وليد محمد علي الشهريعبدالعزيز سعيد علي طرفهمحمد عواض معيوض السلمي
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فيصل صالح محمد المطيريصالح حسن محمد العمريفهد يعن الله حجر القرني
رياض محمد عبدالله الجرعيفارس عويض ثواب الجعيدمحمد صالح حسن الزهراني
عبيد محسن عبيد القصيموليد عواض زيد الحارثيماجد حامد عبد الله الغامدي

عبدالله زهوان عبدالله االسمريعبداللطيف محيسن غافل العتيبيماجد عبدالرحمن سمران الحيسوني
ناصر فيحان غزاي العتيبيخالد عبيدالله سعود السلميعادل يعن الله مشني الشمراني

حامد عبدالرحمن حامد الطلحيفواز عبدالرحمن محمد الشهريجابر سيف جابر السلمي
خالد عبدالله مثيب العوفيأحمد داخل رشيد السلميعلي سعود علي السبيعي

حسين حسن حمد ال ابوغبارعلي معيض عبدالله القرنيوليد عبدالله احمد الغامدي
وجدي طارق احمد باطرفيعادل عبدالله ردة الله البشريعبدالله مبارك مشخص القرني

فواز يحي محمد ال قليل القحطانيسلطان محمد مناور الحربيمحمد سحيم احمد االسمري
عبداالله سعود ناصر ال ثنيانعبدالرحيم عبدالله معيصب السفيانيالفي حويمد هنيدي السلمي

ماجد أحمد خضر الهذليعتقان فرج عتقان السلميعلي فهد زايع الحارثي
مريع محمد ذياب العمريهدبان عوض علي الحارثيهادي رجا ظافر ال نميس

خضير فهد ضيدان الشمريحاتم ابراهيم علي المكرميعبدالله احمد سعيد العمري الزهراني
متعب خلف هريسان العتيبيعلي محمد جبران ال طاميمحمد جعمل محمد اليامي
محمد سليمان محمد المعيديمنصور سعود منصور البقميحامد علي حسين ابوبكر

عبدالرحمن هديان محمد الشهيبوليد عبدالرحمن حامد فتهأحمد حسن محيسن الفهمي
حسن عبد الله حسن شدهاحمد خضر عبدالله الزهرانيعلي حسين فايز الزهراني

فيصل نامي حشيم السلميايهاب محمد علي أسعد حجارياسر عبدالكريم سليمان الطويان
سعيد يوسف سعيد الغامديخالد سعيد تركي هشبلمشاري محمد حسن الزهراني

حسام صالح حمد الغانميبدر عوض سالمين حيدرهحسن سليمان معال الحربي
عبدالعزيز عبدالله سعد الميمونيبرجس فالح مبرد الحميدانيمصلح عيد مصلح المالكي
عبدالرحمن ظافر سعيد الهاجريمحمد مناجي محمد الشريفمعتق منير معتق الحربي

عبدالله جمعان عوض الحافيوزن سفر وزن الشهريسعيد عبدالرحمن محمد الشهراني
ثامر محمد صالح بادريقعبدالرحمن عيضه سعيد الحارثيبندر غنام ناصر الحازمي

فارس رافد محمد الحربيرائد عصام احمد هب الريحطارق رجا عايض القرشي
جمعان ظافر شافي الحارثيعبدالرحمن عبدالله صالح الحميدهدوين عبد العزيز مهدي الفقيه
فهد محسن مانع الحربيمحمد صالح عبدالعزيز السفريمحمد مرزوق دغيليب العتيبي
حسن محمد حسن فقيرهريان محمود أكرم الساطيمقرن ناهس مرزوق العتيبي

برهان عبدالله أحمد حسنمحمد احمد جبران الودعانيمحمد صالح احمد العماري
صالح علي احمد الشهابيعلي محمد عبدالله الشهرانيحمزة سعدي طفيل السلمي

فيصل ناصر محمد الشهرانيحمد ثواب مسعود الشهرانيأحمد رياض عبدالمنعم قاضي
ماجد عبدالله احمد االسمريرائد حامد زعبان المالكيعلي ناشي دعلوج االكلبي

فيصل سعد سرور الطبيشيعلي حسين علي ال جامشتركي عمر عبدالمجيد المطيري
علي محمد عبدالله الشهرانيسعيد علي عمر باسبعينسعدون هليل سعدون السلمي
خالد محمد سعيد العمريعواض عوض جلوي الشيبانيمنيف سريحان سالم الجهني

محمد فهيد مسفر المالكيخالد عبدالرحمن علي القحطانيعمر محمد علي سوادي
شاهر علي محمد ال مطيريوسف علي عبدالله المطيلقنواف خالد عبدالله المالكي
محمد عبيد الله محمد الصبحيرائد راضي دغيم الربيعماجد يعن الله حجر القرني

سلطان سعد محمد االحمريمبارك محمد حبيب الحارثيعبدالله محمد علي هيج
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زايد مساعد خضران الزهرانيسعيد عايض محمد القحطانيسلطان عمر محمد الدوسري
مهند أحمد محمد شقيريعبدالعزيز عبدالله محمد الهزانيأحمد ابراهيم أحمد الغامدي

احمد محمد كوفاتا امبكن الطارقيفارس مطلق سميح البقميخالد عبدالله عبدالهادي زمزمي
علي دخيل الله عفنان الزبيديمحمد يحيى عيسى الزهرانيخالد عساف متروك الشريف

طارق شموس فزاع السلميعلي سعد محمد االكلبيمحمد سعيد علي المالكي
بندر خالد هالل الثبيتيطالل طلق الفي العتيبيطارق زياد سالم العنزي

عبدالمجيد عبدالله عبدالرحيم الخديديسامي فهد لهد العنزيعبدالله حمد احمد اللحيدان
سامي عيضه يعن الله المالكيعبدالله جزاء حسين البقميعبدالله حمود خليوي الكريزي

سلطان مثيب باني السبيعيعون محمد علي عسيريسامي محمد احمد الشهري
عبدالله ابراهيم عبدالله القويفليحسن احمد ناصر بلغيثمنصور عويض عايض الحارثي

احمد راشد معيض السفيانيرامي محمد محيميد الشمرانيتركي عادل سعيد بخاري
هتان ابراهيم حسن صدقةسعد جبار سفر الغامديحمود محمد سعد السبيعي

محمد ماجد عبدالله الدويشعبدالسالم مسفر سلمان الخثعميهشام رشاد علي عثمان
عالء عبدالله احمد العلوىرائد عمر عبد الله بانعمةبدر مرزوق ثواب العتيبي
نايف عبد الله صالح الخالقيابراهيم مفلح محمد آل سلطانهيثم جابر جبور الحميدي

احمد حامد عتيق السلميباسم سعود عايض السواطماجد مطلق ذعار القحطاني
سلطان حامد مريشيد الجهنيطارق سعد ناصر القرنيحسام عبدالله علي جيالني
سلطان رجاء سلطان الصاللسعيد سعد علي آل شاطرالبراء خالد محمود رواس

عبدالله ثواب هذال السبيعيغالب صقر مرزوق المطيريممدوح ملوح رباح النومسي
محمد سعد عبدالعزيز الراشدمحمد غازي ثعلي النفيعيمنصور رده جبرين السلمي

فهد محمد سعيد العمريمحمد سالم ظافر القحطانيأحمد عبيد يوسف الهندي
نايف سعييد سعيد الشيخينايف ناصر رشيد الرشيدعادل جبر غابش السلمي

مساعد عبدالرحمن مانع القحطانيفواز حسين سعيد الغامديعبد الله متعب متعب الدوسري
وليد سعييد هضبان الحارثيعبدالكريم احمد عطيه الماكيعبدالله سعد مجري السبيعي

عمر ابراهيم محمد القصيرحسين غانم حيان الياميعبدالعزيز محمد عبدالعزيز العنقري
عماد يحي محمد الشهريمأمون أحمد سالم الغامديعثمان أحمد علي عطيف

فهد عبدالله ظافر الشهريماجد صالح محمد الصانعسيف عبدالقادر عيد الغامدي
فهد محمد جريبيع الحربينايف سريحان سالم الجهنيسلطان حضرم شارع الشهراني

نواف عبدالعزيز مقحم المطيريعبدالمجيدبن سليمان بن منير العتيبيراعي دوران فائع المشيفي
مشعل مبارك حسن القحطانيمناحي حمد علي العييديعبدالرحمن محمد عبدالرحمن العريمه

مبارك محمد دخيل القحطانيناصر عمير ناصر التماميهياف فواز محمد الهاجري
سمير غرامه على القحطانيصالح محمد ريال القارحيسعيد يوسف مسعود الشهراني

باسل صالح عوض الجهنييوسف محمد جابر االحمريعمر دحيم سعود الحسياني
عبدالمحسن هادي عمار المطيريسعد عايض نامي المالكيبندر ذعار فضاء السبيعي

وليد معيوض جريدي العصيميخالد عبيد حامد المطرفيعبدالله سلطان عبدالغزيز ضويحي
سلطان منير شارع السبيعيسلميان عبدالله عبدالرحمن الشعيلمصطفى عبدالقادر مصطفى الزهراني

مطر امبارك حسين الجحدليسلمان عبدالله مبارك القحطانينوار عبيد شجعان الدغيلبي
عادل عوض محمد القحطانيمتعب منير غازي العتيبييزيد سعد زايد الحارثي

سعيد عبدالرحمن سعيد الزهرانيراشد ردعان راشد الدوسريعبدالله عبدالعزيز عبدالله الجبر
عبدالله علي هادي ال بو سكيتهعايض احمد صالح ال عباسمنصور أحمد علي الزهراني
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سعيد سليمان عزيز السلميساعد علي سعد الزهرانيطالب محمد علي المري
مساعد بدر ضيدان العتيبيمحمد عامر سعيد الشهرانيمهند جري معتق المطيري
هاشم مسيفر سفران البالديعبدالرحمن مانع علي ال زمانانعبدالله قبل صالح السلمي

تركي غازي احمد المنصوريمنصور ناصر ابراهيم بن فهيدعبدالمجيد أحمد عبده شيخي
فهد سالم صالح باوارثسنوي عطيان سنوي المالكيعاطف سعد فراج الشهري
معتز فهد عبدالله الحمودابراهيم مطلق عبدالمجيد المطيريعبدالعزيز فهد عيد القثامي
عبد الكريم محمد فرج الخالحاتم محمد شقير الدلبحيعبدالله بشير عثمان عثمان
حسن محمد سليمان هزازيعبدالرحمن احمد سالم الزهرانيعبدالله زايد حبيب العتيبي

سالم بدر حمود العتيبيعباس محمد عباس الدغيلبيضيف الله علي سليم الزهراني
صالح عبدالله احمد الكثيريوسيم يوسف عبد الكريم سمكريياسر عبدالرحمن ابراهيم القاسم

فيصل عواض حسين الفارسيمشبب محمد مبارك الشهرانيأحمد قابل حسن ابوخضير
عبدالله مستور محمد الصواطرياض عبداالله عمر درينيمحمد سعد وارد العتيبي

صالح يحيى هادي ال الشهيفايز احمد عبدالغني طاشكنديباسم سعيد حسن عجب نور
احمد صالح عطيةالله الحرازيفهد حمدان احمد بنجرعبدالله صالح ناصر الدوسري

مبارك راشد مبارك المعيويدحسين ابراهيم حسن الشريفأحمد عبدالقادر محمد الفرشوطي
فالح مقبل دغيم الشمريحاتم محمد محمد القحطانيمحمد هادي سعد القحطاني
خالد عبدالله محمد الالحمماجد عبدالرحمن محمد الرشيدينايف سالم حامد الحازمي

بندر سعد بندر الجبليسلطان بنيان صقر الدوسريشوردي حسين عبدالعزيز بن جامع
اسامة فؤاد عبدالحليم منديليمحمد حمد محمد الحربيفهد زبن مناحي العتيبي

حامد سعيد علي الغامديحسين شريقي حنتوب السني الزهرانيشارع عون مشحن السلولي
احمد حمزة محمد السمكريثنيان سعد عبدالله ثنيانيحيى محمد احمد الكناني

عبدالله طميس مهدي مجرشيطالل عبيد عائش العياضي الحربيخالد فهد عبدالله آل سعود
علي منصور علي القرنيريان خالد ابراهيم قاسمابراهيم علي ابراهيم الشيخي
هتان جمال عمر بابكيرسعيد حسين علي ال مالحعبدالله حسن عمر القرشي

محمد حمد سالم ال فرجعبدالرحمن سيف محمد الشهرانيمازن عبدالله دويس الحربي
مجدي مفضي سليمان السميريشاكر سلمان سعدي السلميعبدالله مفرح محمد آل مفرح

ماهر محمد عبدالله الضويلععبداالله فهد محمد العثيمينعبدالله بكر علي الكنوي
مبارك سالم عوض العوبثانيماجد مرزوق محمد ال بوعجلهناصر سيف محمد الشهراني
براء بكر أحمد بخشماجد وحيد أحمد المداحعبدالعزيز علي علي هزازي
سيف عبدالله سيف البقميوجدي علي سالم بامفلحعماد علي صالح الجريوي

فواز فؤاد عمر ابوصباعايمن جميل حسن مكيعبدالرحمن عبدالله صالح صنعان
موسى هالل عبدالرحمن الرشيديمحمد منير محمد غالمعلي محمد غالب الوذيناني

أحمد سعيد محمد المالكيسلمان عبدالعزيز عبدالله الضويلععمار عادل محمد فيرق
عبداللطيف عبدالرحمن محمد المعمريعابد عبدالعزيز عابد الصاعديغانم مطلق عشوي السبيعي

خالد مملوح مدله الرشيديرميثة عمر عباس المهداوييحي عبدالرزاق عبدالله خوجه
ماجد جابر طالع االسمريمعيض علي أحمد القرنيفيصل صالح علي السليمان

حامد مبارك وارد المحماديموسى محمد سالم الثبيتيطارق علي صالح القرني
راضي عمر مسعد رشاشراكان ملفي جرمان الحليسي الشراريعبدالله عبدالكريم عبدالله السويد
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بدر محمد أحمد الشهريابراهيم محمد خالد الرميحيعبداللطيف حسين علي العامري
عبدالله حسين احمد العمريبندر عوض طماح الرشيديوائل حماد جدوع العنزي
مصعب مفرح سيف السبيعيعطا محمد قلي خانهاني فاروق لطفي بنات

مريع محمد فهد ال مليحأحمد حامد مفرح المطيريأحسن يحي حسن المكرمي
فيصل عوض علي القحطانيباسم شتيوي عبدالله الجهنيعلي عرافه زاهي البالدي

عبدالرحمن ابراهيم أحمد سعدهشام سعود محمود نوارماجد حميد نزال العنزي
عساف عبدالله شبيب بن ربيعانابوبكر محمد عبدالله باصرهعمر سالم عبدالغني البالدي

محمد فتال فتيل البالديخالد برغش عبدالله القحطانيهاني حامد مرعي الثمالي
سعود عبدالعزيز محمد الحميدعمر محمود محمد الشنقيطيعبادي عبدالله مستور المطيري

محمد حسين علي العنزيخالد حسن عبدالله القرنيمجدي معتوق محمد صالح طاشكندي
عمر عبدالله عبدالعزيز التميميبندر خضر جبارة العمريمحمد موزان عياده الشمري

عبدالعزيز جمعان غرم الله الغامديعبداالله حماد هليل الثقفيمحمد اسعد ياسين النجار
ثامر عبدالله مرزوق الرفاعيخالد محسن حسن الزهرانيوائل حامد هاشم السيد

حسين يحي حسن المكرميعثمان محمد ابراهيم عالقينايف يحي محمد مدخلي
رائد حميد حامد الصالحيخالد عابد حامد الصبحيسالم عبده سالم اللبان

حسين عبدالعزيز علي الضامنعبدالله أحمد أحمد العقيليفيصل بندر نايف السبيعي
نمر صامل صالح السواطبدر عرافه زاهي البالديعبدالمجيد محمد علي ادريس

محمد عتيق حمود القحطانيعبدالسالم عبدالعالي علي السلميياسر عبدالعزيز محمد المزروعي
اسامة محمد عبدالله زيدانالفي سعيد علي القحطانيمحمد مسعود حسين الدوسري

محمد ظافر علي الشهريوليد محمد عبدالله الحميدعبدالعزيز ناصر شريد المطيري
أحمد طالب عبدالله أبوطالبنادر عايض صالح الحربيعبد الله دخيل الله محمد الجهني

عبدالرحمن نيف مرزوق الخالديناصر عبدالعزيز ناعم المطيريصالح محمود عبدالله الغامدي
نواف سلطان برجس العتيبيماجد عبدالله عايش البقميعبدالباري عبدالرحيم علي الباني

منذر ابراهيم نافع ابودقةمحمد نصر مفضي عبدالعزيزفواز محمد عيد العصيمي
يزيد محمد صالح المحيميديحازم عاطي عطيه السلمييحيى عبدالحكيم يحيى المطوع
متعب محمد سعد الشهرانيحسن أحمد سعيد المزينيبندر حمد عبدالعزيز الطعيمي

نادر عوض فاضي المرشديمازن حمد عبدالعزيز السلمانمحمد بدر دميثان الرويلي
سامي عزيز حامد الشيخظافر علي ظافر الشهريياسر منصور قابل الغانمي
سطام بداح بليهين آل بريكمحمد حامد عبدالله موصليحسين زيد حسين بزاري

أحمد غرم الله أحمد الغامديهيثم عبدالعزيز عبدالله الحنطيسلطان عبدالله جعفر باجري
سامي عواض عويض البالديمحمد صالح مسفر الغامديمحمد عبدالله حمد العسيالن

نايف حمدان بركه الحربيماجد أحمد عبدالله القحطانيابراهيم درويش علي الشيخي
عبدالمجيد محمد مساعد الطويرقيابراهيم حسين عبدالله الشعالنبكر عمر بكر مهدي

رائف محمد نزار جمعان تركيمحمد عطية خنيفس المزينيعبدالله أحمد عبدالله العسيري
عبدالله خميس سعيد الصوبعبدالملك دورسون امين قشقرلينايف عبدالرحمن عبدالله طاشكندي
أحمد عبدالله سويلم المطيريمشعل تركي حديجان النفيعيمحمد عبدالرحمن ابراهيم الغامدي

تركي سالم محمد القحطانيعلي موسى علي العقيليفواز فليح فالح السفري
احمد محي الدين عبدالحميد محمدمحمد رأفت ابراهيم بوقريمحمد حامد حميد الصبحي
طالب غالب طالب السيدعبدالرحمن عمار ضلعان المطيريماجد غازي علي نويالتي

فائز عبده حسن العسيريمحمد علي محمد القحطانيمحمد برجس فاصل السبيعي
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ثامر خالد ابراهيم حلوانيعبدالعزيز سرحان محمد الشمرينواف عبدالله ابراهيم اليحيى
متعب محمد حمدان الخالديسعيد أحمد علي الغامديعبدالله محمد فالح الحربي
احمد ظافر عبدالله النجرانيعبدالله جمعان عبدالله الزهرانيسعد مبارك سعد الدوسري

عبدالسالم محمد كامل الصبحيفهد سعيد أحمد الغامدياسامة دخيل ربه هليل السليهبي
فيصل سلمان دغيمان الحربيمنير سالم مسفر الغامديأنس محمد بكر برناوي

عبدالرحمن حسين محمد الجفريماجد علي محمد القحطانيوليد عبدالمعطي مقبل المطيري
معتز حامد محمد المدنيمازن محمد صالح العيونيعبدالعزيز علي حسن اليحياوي

محمد جابر غداف العلونيمحمد علي محمد الشهريمحمد عبدالله ملفي الشهري
عبدالرحمن احمد حسن راعيعبدالرحمن عبدالله محمد الشيخياحمد جزاء مرشود العتيبي
رايد محيسن محسن العتيبيعبداالله عبدالعزيز ناصر الفايزسعيد محمد سعيد الغامدي

ابراهيم الحسين الحسن الصمدانيعماد صالح أحمد الهنديمحمد سالم علي المري
احمد نياف عايش المطيريعبدالله سفر نويشر الحارثيمصطفى محمد معتوق آل مطرود

فيصل محمد صالح خشيلابراهيم عبدالله راشد العبودينايف علي محمد الحاتمي
ممدوح مجلي بنيه البلويخالد احمد محمد باعيسىمحمد علي أحمد أبوالغرة
حمزة صالم عبدالله عسيريحسن سعيد حسن الوادعيخالد احمد الدربي العمري

سعيد احمد سعيد الزهرانيفايز مبارك عريمط العصالنيابراهيم سعيد حزام العمري
هاني احمد عبدالله بانعمانيوسف عبدالله معجب السلميمحمد براك علي الخالدي

اسامه حامد عبدالله الظاهريناصر منصور زيد الحارثيفواز مطر عمري المطيري
سعد مشعل سعد السبيعيسعود عبدالرحمن صالح الخشيلمبارك صالح علي القحطاني
أحمد علي محمد الشهريعايض عواض عويض البالديبسام محمد عايض الشلوي
احمد عيسى محمد شعبيسلطان سيف الله عبدالحفيظ خانبدر عتيق عبود المحمادي

عمر حسن مشبب حديبعبدالله شرير خلف الجعيدمحمد سليمان سالم القحطاني
وائل فالح مصلح السلميخالد علي محسن المالكيسلطان سعود سراج غوني
احمد حمادي حميد البشريفايز دخيل دخيل الله المالكيياسر احمد محمد بحراوي
موفق راشد رشيد الشمريسعود صالح فريح العنزيغازي سعود مشني الثقفي

حمود عبدالله حمود الموسىفهد عبدالله سليمان الهاجريفائز حامد عبيد الصبحي
محمد بكر معاذ الفالتهعبدالرحمن رافع عبدالرحمن البهيشياحمد مترك يحيى ال قريش

أحمد محمد راجح الغامديأحمد النعمه الشيخ االغظفايمن عبدالله شلوه الظاهري
عبدالمحسن ماطر عبدالمناف الشيخمنصور عقاب دويحان الدلبحيمحمد طالل شرف خوج

انس سعيد عبدالله القرنيوليد عبدالرحمن بخيت المحماديحبيب أحمد عبدالكر يم الصفار
مهدي سعد عبدالرحمن النفيعيبندر عبدالعزيز يوسف قاريءمرزوق علي محمد السبيعي
سلطان حسن سعيد بالبيدفهد عباد عبدالله العتيبيناصر عمر ناصر بن عتيق

عبدالمحسن عبدالعالي محمد الكنيدريماجد عيدان احمد الزهرانيعبدالعزيز دخيل الله دخيل المطرفي
احمد فيصل نايف اباالعالءسليمان صالح سليمان الجهنيفهد عبدالعزيز فهد العجمي
عبدالله فايز علي ال حسانصالح عثمان محمد فونمحمد صالح عبدالله باوزير

محمد عبدالرحمن سعد القحطانيعبدالعزيز عبدالله ناصر العريفيعبدالله احمد حسن االسمري
سعيد علي سعيد الشمرانيعلي سعيد صالح الغامدياحمد حمود منير الشويب

عالء صالح احمد باكدممحمد عوض الله ابراهيم الهالليعلي عبدالله احمد ال مسعود
محمد مستور عبدالله الصاعديسعود عبدالعزيز خليل بخاريمهند خالد خليل االيوبي

حسين علي محسن عبدالمانعمحيلب حمود محمد السبيعيموسى جابر عالي اليزيدي
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عبدالعزيز عبدالله محمد باعيسىبدر محمد علي العتيبيماهر جابر عبدالرحيم الجحدلي
خالد نافع مهنا السنانييوسف مانع مانع القرنيعبدالله حسن فرحان المالكي

فارس فهد فارس السبيعيبدر موصل حامد الكريثيحيان عبدالعزيز عبدالله بن حمزان
جارالله محمد عبدالله القحطانيامين ابكر علي حمادينايف مبارك ابراهيم صباحي

خالد سعد غريب المالكيمحمد علي سالم الحامديعبد السالم حمد حمود المطيري
وائل ظفير سفر الشهرانيياسر حسن صالح ناشرالقحطانيبندر سعد حمد السبر

عبدالله علي عبدالله الثقفيفارس عبدالله محمد القحطانيعبدالكريم صالح عثمان النعتلي
عادل محمد سالم الغامديماجد حامد محمد المحماديفيصل محمد مسفر الغباري

أبوبكر محمد بكر باسليمانفؤاد ابراهيم عبدالعزيز ابوديهوديع خالد محمد جمعه زمزمي
مجدي حميد حامد المحمديحسن ابراهيم محمد شقيريايمن صالح علي الشهري

عبدالرحمن مساعد ساعد المولد الجحدليعماد فرحان مانع العنزيطارق خضران محمد الزهراني
عبدالله مسفر غرم الله الزهرانيسامي قموش عويمر المعبديرائد عبدالعزيز امين نتو

بريك عبدالله فايز الشهرانياسماعيل محمد ابراهيم البخارياحمد دريويش بركة الجحدلي
عبد العزيز محمد حسن غرابعبدالعزيز محمد سعيد حمدانعبدالوهاب سعيد هادي القحطاني

عوض عايض عويض الجهنيوليد موسى احمد الزهرانيتركي الفضل حسين مشهور
خالد رمضان عبدالله الطيبخالد عبدالعزيز احمد الغامديمتعب فالح عائض الحربي
عبدربه عبدالله سعيد المزينيعصام خالد عبدالله الغامديمحمد فضل محمد مليباري

سياف محمد يحي القحطانيعلي محمد حسن عسيرينواف عوض محمد الشهري
أيمن علي سعد آل مقرنسلطان بلج بادي العتيبيسعيد محمد سعيد الشقاع
بندر سعود سعيد العتيبيمنصور محمد منصور الشهرانيعماد يحيى محمد الغامدي

موفق نضال عبدالله بن صادقفارس فاضل عبيد الله خليل اللهنايف محمد راشد عواد الظاهري
بندر فواز يوسف السعدونوليد غرم الله رميح الزهرانيخالد ابوبكر سالم بافقيه

محمد عبدالله سعد آل حدلهيوسف محمد سعيد البراهيمرائد محمد احمد الحضرمي
فهد هتاش محمد الشمرانيفيصل مشبب محمد الشهرييوسف احمد حمدان الجهني

تركي هالل شحات الشريفأحمد محمد محمد العسيريراكان محمد سالم باجبع
عبدالملك عبدالمؤمن عبدالسالم مرزاحسام هشام محمد بنتننواف محمد علي الشهري

سلمان شمروخ ضويحي السبيعيشرف سعيد محمد المالكيمشاري احمد سعود جريس
فارس محمد فارس ال جماهرمرزوق محمد فهد القحطانيعبد الله ناصر عبدالعزيز العمير

فيصل عبدالمجيد عبدالغني بخاريصالح سعيد مستور ال دخيلعلي أحمد محمد الحامد
علي سالم عبدالعزيز الجابريعبدالمجيد مسفر محمد الميمونيخالد ابراهيم مطلق الرفدي
ماجد سالم راشد السلطانراشد محمد راشد الباديخالد جزاء عويض السلمي

معاذ فوزي عبدالرحمن سنبلفالح صالح محمد الصالحيعبدالله مصلح عبدالله الزهراني
عبدالله نايف باني السبيعيجاويد سيد عباس مال يحيىفيحان سالم عبدالله ابن عميره

احمد حميد عيد السيدعبدالله سعد عثمان اليوسففيصل محمد عادل الفقير
عماد عزيز عبيس شلبيفارس ابراهيم أسلم الحضرميعبدالله حسين عبدالكريم آل جاسم

سلطان ايشان خدابردي حسينبندر منصور دويد معوضةعلي عبدالعزيز محمد العجمي
ابراهيم محمد عبدالرحمن البريهعبدالله عبدالرحمن عبدالله الهويشلماجد حامد محمد اليوبي

سامي عبدالله عبدالرزاق الخالديعبدالرحمن ثالب حسين البيضانيثامر فيصل حسين شعيريه
عبدالعزيز فيصل هاشم الشريفعبدالرحمن علي عبدالوهاب الجدعانيمحمد سفر حسين الدوسري

محي الدين أمين أحمد بازوليد ابراهيم عواد الذبيانيعلي حامد علي الشمراني
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صالح حسن صالح المزينيسعيد سعود صالح ال سالمابراهيم عبدالله سلطان الشهري
خالد عيد مسيب البالديحسن جابر احمد حسنمحمد عبدالعزيز ابراهيم المحيميد

عائض سعيد احمد الكثيريوضاح وهبي شاذلي النزاويزهير معتوق صالح سخاخني
معن علي محمد دوبيوليد أبراهيم مصلح الصاعدياحمد محمد عبد الله بن محفوظ

عبدالوهاب جمال بهاء الدين المالعوض علي حسن الشهريوسيم محمد سعيد عوض العمري
احمد سالم احمد الفيفيمنصور محمد علي الغامدياحمد عبدالله محمد القريقري

نعيم انور حمزة الجهنيخليل ابراهيم محمد عطيفعلي عبده محمد خبراني
ماجد مجيديع ضبعان السلميوائل عبدالرحيم جابر الجحدليعبدالعزيز حسن عبده مسرحي

ناصر علي ناصر عسيريباسم محمد عبدالعزيز القريقريطالل احمد محمد الزهراني
عبيدالله عبدالمعين مرزوق السفيانيعالء أحمد محمود نوريباسم ابراهيم حسن الفرشوطي
حسن حمود أحمد الشهريحسين حمد هادي بالحارثمساعد مشبب عايض ابوعوه

محمد عبدالحي عبدالقيوم خانجهاد عطيه الله عبدالعزيز الشيخايمن حمدان حمد الغانمي
عبيدالله علي عيد الغانميحمد حامد حمد الحميداحمد سعود زبن المطيري

عبدالعزيز محمد سعيد حمادي العويضييوسف فايز قبيل العصالنيسلطان منسي محمود القرني
عبدالكريم سعيد محمد القرنيضيف الله حمود ضيف الله الشمرانيوليد هشام جميل بخاري
وليد أحمد عبدالله مسرحيفادي هادي محمد حوبانيخالد محمد سالم الزعبي

خالد محمد حلسان القرنيفيصل سعيد احمد ال جبرانعلي محي عبدالله القحطاني
نايف عبدالله محمد العيليتركي عبدالله غريب المالكياحمد عامر علي عسيري

عبدالرحمن عبدالله محمد الزهرانيحمزه ابراهيم عبدالعظيم محمدمدحت محجوب محمد علي سراج
خالد ثاني بليخ العنزيأحمد محمد أحمد القحطانيهاشم ابوبكر شيخ الحبشي

ساهر محمد احمد مرعشليطارق سلطان وجب العتيبيمحمد غصن طريخم السبيعي
ابراهيم عبدالله محمد طميحيمحمد سمير عبدالله دليرزق الله عبدالله أحمد الزهراني

محمد سعد عطيه الزهرانيسعيد علي محمد االسمرياحمد عبدالله علي الزهراني
احمد محمد دخيل العبدلي الشريفمحمد سعد معال االحمديريان فيصل محمد عصابي
محمد طلق بنيان المطيريعبدالله سعيد حامد الغامدياحمد سعيد عون الحارثي

ياسر عبدالله سعد الغامديفهد احمد حمود الجيزانيعمر أحمد عمر زيدان
معتز علي عبدالمؤمن بخاريسامي ثامر رشيد المستاديعتيجان ناصر حمد ال ذيبان
حسن احمد حمزة البارقيهيثم فيصل محمد مرسيسامر عياش عياش الزبيدي

محمد سفر وصل الله العصيميعبدالمجيد عواد محمد السنانيسعد عبدالرحمن سعد المغامسي
فيصل عبدالرحمن عبدالعزيز التميمياحمد عبدالله مبارك السعدييحي علي يحي شافعي

سعد معتق عقيل الحربيثواب فهاد فراج البقميمحمد عبيد احمد الشمراني
نمر ناصر مرزوق العتيبيأحمد ضيف الله تركي الحربيعصام حاسن حسين الفارسي

فيصل جعري ابراهيم قواديمروان خالد علي الزهرانيمنصور صحران ساعد المطيري
فهد عبدالله صالح الحميدسلطان صالح عطية المعبدي الحربيحامد علي جارالنبي الحارثي
عمر ابراهيم عبدالله الطخيسفايز عدنان عبدالمعين الحازميعبدالله محمود محمد خطاب
فيصل فهد يسلم بانواسعلي محمد جربوح كعبيعبداالله حسن سالم الصبحي

عبدالعزيز علي عبدالله الشويعرعبدالله ابراهيم محمد العبدالكريموليد دعيج مدعج العتيبي
عبدالقادر أبوبكر أحمد محمدمحمد عبدالرحمن راضي الثقفيهاجد عبدالله شالح السبيعي
أحمد عوض الله عايض الخرمانيزيني هشام زيني رمبومشعل حميد احمد المزروعي

سلطان محمد أحمد بالخضرهاشم عبدالله هاشم العليانيحسان عبدالرزاق فراج الصاعدي
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فيصل فكري علي خياطانس عبدالعزيز محمد مسعوديفيصل فهد نفاع اليوبي
محمد علي عبدالله الحنيشيبندر عبدالعزيز محمد الهويسينانور حمدي مصلح الغانمي

انس سالم عبدالله الجهنيمحمد عبد الرحمن محمود حشاشأنس محمد حسن محمد
ماطر مبارك عبد الله الشهرانيتركي نوار صنيدح المطيريسعيد درع عبيد ال سحيم

نايف عبدالله محمد الحجيسلطان خالد ابراهيم الهاللنايف محمد أحمد بن سلمان
سطام صقر حميد العتيبيمحمد فؤاد عبدالحميد بخشمحمد صالح محمد العبيدالله
فيصل أكرم محمد درويشمحمد سليم حسن الزهرانيعبدالله عيد مسيب البالدي
عيسى محمد عبدالرحمن الزهرانينايف عبدالمحسن عابد الجحدليمحمد ملفي مرسال السلمي

محمد عويض ثويب الحارثيعبدالملك وهيبان عبدالملك الهالليحسين على حسن المري
عبدالله محمد عيد حمد الفضيلخالد عبدالله شايخ الشهريمحمد عيسى بشير عيسى

هشام فؤاد محمدصالح ناظراحمد خالد سعيد العموديحمود عبدالخالق علي الشمراني
عمر عتيق عاصي الجهنيعبد اللطيف فاضل محمد الرشيدهاشم محمد جميع الزهراني
بدر محمد باني القحطانيبشير علي بشير عبدالرحمننايف سعد مرزوق الزاملي
ناصر عبدالخالق احمد الغامديوليد طالل غالب شاكرهاني معيتق معتق الشيخ

بسام فؤاد عبد اللطيف وزقريوسف عبدالرحمن يوسف عشماويعبدالله فهد عبدالله الخالدي
ياسر عبدالعزيز محمد الطائفيمساعد مصلح سعدي المطيريفهد مرزوق ناهض البقمي
مازن فيصل مشيلح الشريفحسام عبدالعزيز امين نتوطالل حسن محمد عواجي

محمد سعيد محمد القحطانيتركي فهد ذياب الزهرانيعبدالعزيز الحسن محمد الهجيني
يحيى محمد ظبيري مساوى كريريمحمد سعيد حمدان الزهرانيخضر عبدالله ابراهيم عليمي

علي مسعر مانع الذرويعبدالعزيز احمد عبدالعزيز رضامحمد علي عبدالرحمن القحطاني
محمد سعد محمد الفليجحمود حامد محمد اليوبيتركي نايف تركي البقمي

بدر ابراهيم فهد الصقعبيسعيد أحمد محمد ال فالحعلي أبراهيم صالح الحبيب
أحمد سليمان محمد القضيبسامي سعد عبدالرحمن بوشلعبدالرحمن عبدالعزيز محمد العلياني

مشاري عبدالله حمد القحطانيعلي ابراهيم أحمد آل زيلعريان أحمد صالح كازلي
فيصل ثامر محمد الميماننواف نايف محمد العتيبيسعد عوض معيض القرني

سعد عبدالعزيز سعد العيدمحمد عبدالله احمد الكنانيماهر يحيى محمد طاهر لمفون
ياسر سالم مرزوق الحربيعصام عاتق عتيق العضيلهعبدالرحمن خالد تركي بصيص

بندر رباح سويلم الحارثيعبدالرحيم جمال عبدالقادر الفرشوطيمشعل علي سعدون العتيبي
أحمد ابراهيم عبداللطيف الشويردخالد عبدالله محمد الرسينياسامه واصل موسى الظاهري

علي حمد غضبان الخالديفهد محمد فهد الدوسريعدنان وليد زين العابدين الصبان
راشد محمد راشد الزعبيأسامة وهيب حمزة أبوزيدمهند صالح محمد الغامدي

عبدالله محمد سالم المحمدىبندر حسين سعيد القحطانيعبدالله أحمد مهنا االحمدي
رياض محمد ناصر الشهرياحمد حميد سالم الشيخمحمد جعفر زارع سيد

نايف علي عزام شبيليمحمد عبدالله عون آل جاهلهسعيد علي عبدالله االحمري
ماهر حامد عبيدالله الجهنيماهر محمد واتن الجهنيفهد عبدالله حمد الدوسري

أسعد عبد الله بشير العنزيمنصور على مسعود اليامىعايض سالم معيض العماري
محمد علي منصور ابوحسينعمر محمد عمر بادويالنمحمد محمود حسن تمراز

سعيد عبده محمد حكميابراهيم حماد حمدان البلويمحمد سالم دخيل الله الشمري
عمر يعقوب أبكر الموسىماجد عائض سالم السلميمحمد عبدالله محمد نعيم

نايف عبدالله ثابت تركستانيطالب سعيد عامر اليوبيمحمد امين حسن فوال
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فايز عايض جويعد االكلبيسعود شدة شداد الفهميشادي حامد محمد أل مفوز
ماجد عبدالعزيز محمد الغامديهايل مخلف يتيم الرويليمنصور عوض عبدالخالق القرني

سلطان احمد عبدالعزيز الرشيدانمشاري عبدالمحسن تركي المهاشيربدر عوض سليمان باقعر
محمد عبد الرحيم محمد السفيانياحمد فيصل عبدالعزيز حلبيبندر مبارك عويضه الحربي
محسن محمد عشق الغامديأيمن محمد أحمد المحماديمحمد عبدالله سعيد الغامدي
أحمد محمد صالح باعظيموهيب احمد عيد اليوبيعبدالله منيع عبدالله القرني
عبدالعزيز احمد محمد الغامديمحمد سعد عبدالرحيم الغامديسطام حامد حمود المطيري

عبدالله حمد علي الوشميسامر فراج فريج اليوبيهتان محمد علي بكر أبورزيزة
يوسف ضيف الله عامر اليوبيتركي عبدالرحمن عبدالله الهويشلمحمد عايض محمد العتيبي

حامد دخيل دخيل الله الصبحيسليم محمد صغير البارقيمتعب حضيض معيتق الزبيدي
سامي محمد سليمان الشريفهشام شافعي نورالدين حاج صالحعبد المنعم عطيه معيطي الغانمي

أشرف أسامه سالم عبدالجبارابراهيم حمزة محمد البحريمحمد عبدالرحمن عبدالعزيز السالمة
علي محمد علي القرنيعبدالله محمد عبدالله المنصورنايف سالم مضحي الشمري

حسن احمد علي الزهرانيسليمان ابراهيم سليمان البساممشبب عوض مشبب ال بخيت
سعد عبدالرحمن عبدالعزيز خنينماجد محمد سعيد الحمريمستور طلق مطلق السلمي

مروان عايض عويض السهليعبدالله زهير محمد الشهريابراهيم سليمان ابراهيم الدخيل
نايف جعفر زارع سيدعابد حسن عابد الجحدليايهاب محمد عبدالرحيم حلواني

عقاب سطم عراك العجلسعود عبدالله سعود العريفيهشام محمد مرزوق الجرفين
محمد صبري محمد شاهينفايد محسن حسين اليامينواف محمد حمد الماضي

احمد عبود معيض الجعيدعمر احمد عمر الجحدليسلطان مبارك سالم ال رشيد
سليمان صالح محمد المطيرينايف عائض حسن الشريفمصطفى سعيد حمزه خالوي

حازم أمين محمد نايتهعبدالرحمن حمد مثيب الغانميخالد محمد شباب السبيعي
فيصل عبدالله حسين الغامديخالد حريز حسين الصبحيعبدالرحمن زايد غرمان الشهري

مرزوق زيد سفر البقميعبدالله حمد سليمان الراضيماهر محمد عيد الصريصري الجهني
عبد الله محمد خيران العجمييوسف محمد يوسف الهاشمعبدالرحيم علي شتيان الزنبقي

سليمان عبدالله سليمان العيداناحمد سعود احمد الدغيثرحمادي محمد عاتق اليوبي
سلطان عبده حسن آل مناعبيشي احمد احمد شوكأيمن حميد محمد الصبحى

محمد فهد ابراهيم العجالنبدر عباس فاروق حلوانيمحمد عبدالمحسن محمد النافع
محمد سعود عبيدالله الرائقيعبداالله محمد عبدالعزيز الهويشمحمد عبدالرحمن محمد عسيري

محمد علي عبدالله الزهرانياحمد مصلح صالح الجبرتيوليد هشام عتيق المطيري
هاني سعيدان مدرا العتيبيرمزي سعيد ردة الغانميمحمد مساعد سعود الدوسري

عوض زيد جمعان الحربيبندر عبدالرحمن مشاري الماضيسلطان محمد حسن العمري
غسان هشام حسن شيخسعد فهد مبارك الدوسريخالد حسين عبدالله السبيعي
خالد زيدان رويفد المحمديمحمد جابر محمد البوجابرمتعب سعد ضيدان السبيعي

فهد عبدالعزيز فهد العكيلعبدالله سعد رامس الشهريتركي غالب محمد ساب
سالم علي فايز الشهرانيوليد خالد حسين قاريسالم أحمد سالم باقيس

ثامر عبيد مبارك السهليعبدالله ياسين عبدالله الجفريمحمد عبد الرحمن محمد العوده
محمد خالد مصطفى كركدانخالد سلمان عوضه ال طزاءبندر ابراهيم صالح عبدالغفار
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محمد شاهر دبيان الحربيحمدان حمود حامد العصيمياحمد موسى عبدالله الكثيري
مشبب سعيد عبدالله االسمريعادل حميد عيضه السواططالل محمد منصور المهيوبي

احمد عبيدالله عبدالله المالكيخالد ناصر ابراهيم آل شعواناحمد عبدالله يعن الله االسمري
عبدالله حسن عبدالله الشريفمنصور خلف ناصر الرويليخالد عبدالرزاق حسين فلمبان
مشعل سعود سعد الصاعديياسر احمد محمد الزهرانيسلطان عليوي عالي الطلحي

علي أحمد أحمد حمديصالح عبدالناصر صالح االحمدفهد محمد عثمان السعدي
عودة محمد عودة الرويليعلي حسين محمد عسيريقاسم سعيد وصل الرحيلي

ابراهيم محمد الحسن العلويمحمد علي زاهر الزاهريطارق معيش عايش المالكي
ماهر محمد حسن صلهبيتركي احمد علي الزهرانيمسلم علي صالح سدران
معتز مفلح دايس الدندنينواف محمد عبدالرحمن حدادخالد عبدالله علي بايحيى
دايل رافع دايل القرنيبدر حامد محمد البالديعلي فارس حمد ال سوار

عادل مخلد زايد المطيريعبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن خانيوسف عائض عوض الحربي
ناصر حسين زميع الزبداني الياميمحمد مهدي محمد ال منجميحيى محمد حسن ال سعد

رائد علي احمد عبدالرحمنسامي عايض سليم الجهنيمحمد ناصر محمد عسيري
عبدالله عايض مسفر الشهرانيحسين جابر محمد عقيليفهيد سليم محمد الجهني

عبداالله معيض معيوض المسعوديعبدالله عبدالكريم يحي ال ريبهمحمد عوضة طامي آل ضبعان االحمري
عبدالمحسن محمد علي حميد الصاطيفايز محمد مريط القحطانيمرتضى عبدالله عباس السعيد

احمد محمد حسن الحربيماجد عايض صنهات القحطانيعبدالعزيز مهدي عساف القرني
مساعد سعدالله صالح الغامديعبدالله شاجع مشعل الحربيعبدالله محمد احمد القحطاني
اسماعيل أحمد اسماعيل الحقويسليمان سلطان سلمان اللهيبيفيصل سلمان راشد الصاعدي

سلطان سعيد محمد الزهرانيعلي حسين جبار ال شيبانيحي موسى محمد الفيفي
خالد علي مسلم العروييحيا ابراهيم موسى الطاسانشبنان فالح عبدالله الشهراني

علي احمد ابراهيم عسيريماهر سلمي سليم الحربيمنير عيسى عبده الزهيري
ابراهيم عبدالله ابراهيم الزنيديرمزي محمد رمزي العمريمرعي محمد علي ملحان

ايهاب علي عبد الرحيم الهالليخالد حامد عبدالله الغامدياحمد عبدالله محمد عسيري
محمد قدان أحمد الزهرانيطالل ناجي عوض العرويالحسين محمد الزين عسيري

وسام علي جابر الودعانييوسف محمد علي المزينينايف عبدالمعبود مساعد الحارثي
يوسف محمد طالع عسيريحمدان علي احمد الزهرانيسيف صالح محمد الزهراني

احمد محيميد احمد القرشيبندر صالح مسفر المالكينواف جودالله عزيز المطيري
عايش عسيري عطية العمريمحمد علي فريح التميميعبدالرحمن محبوب عامر العتيبي

سلطان شمسي شطيط العنزيبدر مريزيق جالي السلميسامي عيد سفر الحجيلي
احمد مروعي عوض نمازيمحمد ناصر سليمان الجاراللهتركي سعد محمد الصاعدي

أحمد صالح سلمان الصبحيبندر محمد علي مدخليدامح عنيد غدير الرويلي
صالح رحيم مسعد الشيخمشاري مانع سالم آل منصورياسر حسين سعيد العسيري
مانع ناصر حميدان ال زمانانماجد محمد حميد الترجميسلمان قياض فزاز الرويلي
غرسان مسعود عبدالرحمن الغامدياياد عبدالله ابراهيم الربيعانياسر سعيد سعيد الرفاعي

محمد عواض محمد الثبيتيعواد تركي الفي الشمريوليد صالح مصلح المنصوري
عبدالوهاب عبدالقادر عبدالحكيم الشيخموفق عبدالله عبدالخالق سلطانصالح حماد صالح البطاح

قبل مبرك مبروك العياضينواف نفاع على العنزيعبدالله محمد عبدالله االحمد
خالد محمد عيسى الحديبيمشعل محمد مريع الحميانيرسمي حميد سالم الربياوي الجهني
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علي راشد علي الحليسيمتعب عويض عواض الصاعديحمزه عبدالرحمن غانم الحربي
عوضه محمد صالح الخثعميهمام احمد محمد نجاتيجابر علي جابر ال سالم

عبدالله ظافر علي الشهريطالل منور جليل السلميمحمد هويدي خالد المطيري
عمر شعبان عبدالله ال عمرعبدالله فضي غريب الحربيمقرن عايض رجاء الجابري
صالح سعيد صالح المطيريممدوح مقبول ابراهيم الحارثيعيسى عايض حميد الحربي
أحمد عبدالله أحمد الغامديأسامه صالح عثمان فالتهعثمان حسين علي النعيري

حمزة علي عبدالله الزهرانيياسين ابراهيم اسحاق آل اسحاقفيصل بجاد مطر البقمي
عبدالمجيد سعد حنيفان الرشيدياحمد حامد سعيد الجهنيعبدالمجيد حميد عوض الله المطيري

ابراهيم عواد صالح العروي الجهنيماجد احمد عبدالله الشمرانيمحمد مسمار صنيتان القحطاني
محمد مصطفى محمد دراجعبدالله محمد سعد العتيبيعبدالهادي فالح عبيد القحطاني
محمد بلقاسم حمد حكمييسلم عبدالله على القثميحميد بشيبش حميد الصاعدي

ماجد علي أحمد أبوراسينمحمد رشدان جابر الرشيديسلمان عواض عايد الثبيتي
محمد غرمان حسين الشهريأيمن سعد صالح الغامديمرزوق سمران شداد السهلي

حسن محمد عبدالرحمن االسمريعبدالله سعود عبدالله السالمهأحمد عبدالرحمن عبدالرحمن المالكي
غازي محمد علي عواجيعبدالمحسن حسن سعيد الحارثياحمد محمد صالح الغامدي
أحمد عبدالهادي غتار القحطانيخالد عبدالله رجاءالله العرويعادل زيد مطلع المطيري
فهد حسين عبدالمجيد الراجحيحمود عبدالله حمود القرنيبندر محمد مناور الحربي

خالد يحيى عواجي سالميسليمان سالم عبد الجبار الذبيانيالمهند عبدالله سعد الشريف
علي بردان مانع ال شمالنأحمد مطر عبيدان المطيريعبدالعزيز ربيع مرزوق الرحيلي

محمد معيض سمار المطيرينبيل صالح عاتق االحمديشريف حمود نايض العتيبي
سالم وصل صمايل الرحيليحسين هادي حمد ال سويدانياسر عبدالخالق سعد الزهراني

فهد موسى هزاع عسيريطارق حسين عايض ال حمدعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الصقيه
ماجد عوض منور المعدوياسماعيل عبده حسين دغريريفهد محمد عبده عكور

ابراهيم هيازع محمد البارقيأحمد وصل صالح الحربيفهد حسن علي شراحيلي
محمد علي عطيه الثبيتيابراهيم علي محمد الخيبريخالد محمد صالح الهديرس
ناصر سعد محمد الشريفعلي حسن عبدالله آل صلهعلي محمد مسفر الغامدي

عبدالرحمن سعيد عبدالله آل جرادسعد سالم علي الرشيديياسر جهز علي العمري الحربي
فرج عائض فرج الشهرانيمعيض حسن علي العماريعادل صالح محمد الشهري

صريح حسن حسين دعوجيعبدالعزيز سعيد ربيع الصاعديزكي فرج فايز العبيدي
مساعد سعيد صالح الزهرانيفهد ناصر عبدالله العيفانجبري زويد عبيد المطيري
بندر محمد سحاب الحربيطارش عبدالله عبدالرحمن الشهرانيمحمد احمد ابراهيم بوطه

فؤاد سعيد عائض الحارثيبدر سالم الفي العنزينايف فضي سويد الرشيدي
منصر علي محمد لسلوممحمد عبده ابراهيم عطاردينايف محمد غريب آل راكه

عوض سعيد عبدالرحمن القرنيعبدالله سعد خلوفه الشهريمهدي محمد علي آل مخلص
ماجد عبدالله سعد الدوسريسلطان على عايد الجهنييحي احمد خلوفة االحمري

متعب سعد على الحربيسلطان خالد جريد المطيريطالل حمدان مويس الظويفري
علي صالح علي القرنيموسى محمود محمد فقيهيمطارد محمد داوود ال مطارد
متعب تركي سعد العتيبيخالد محمد احمد الزهرانيمحمد عبدالله عواض العمري

مرزوق عسيود مرزوق الحارثيعلي عبدالله علي الحسنانيسلطان غويزي شليويح العلوي
محمد موسى محمد بن ناصرمحمد ناشر عويضه القحطانيمحمد حسين هادي حكمي
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صالح عبدالرحمن صالح غالماحمد عبدالله مسفر الشهريمخلد قطنان مستور الحارثي
ايمن عبدالرحمن حمد الباحوثعبدالله سعد هجاد الغامديعادل فوزان عيد المطرفي
عادل صالح سعد المقريبندر ظافر سعيد الشهريخالد عبيد عبدالله الروقي

فارس احمد حج عبدالله قشقريوليد حسن مبارك آل مباركمحياء منيف فيحان السالت
علي حسين عبدالمحسن البالديرائد امبارك علي الشيخيناصر مرود رايد المطيري

أيمن صالح سعيد الغامديدوحان مهدي مانع الياميحمد حسين حمير ال عرفان
عبدالعزيز محمد علي الشهريعبدالله احمد مريع الثبيتمحمد مشعل حسن ال قريشة

رامي عزام محمود بصريمحمد علي عبده البركاتيصالح معال راشد العتيبي
رامي نبيل حسن زلليطارق بكر عودة الجوفيسعيد سعد سعيد االسمري
رامي رجاءالله سالم االحمديصالح عواض حمود السهليبندر نايف سعد الرشيدي

محمد بن سعيد بن شايع بن خريم القحطانيفؤاد حسن عبدالله شيرهخالد صالح سليمان الحربي
محمد علي محمد ال ذيبانمسلط سعيد مسلط القحطانيصالح سليمان عمر الصقالوي

نايف خلف محمد الشمريراكان عبدالله عطاالله السريحيمخلد مزحم عجيب السلمي
محمد عبدالعزيز محمد ال غانمصالح راشد صالح أبا الصافيمحمد فايز عبدالله الشهري
حسام سالمة سالم الفهيقيمحمد صيفي سعد العوفيسليمان سليم سالم البشري

محمد حسن علي بابطيننواف بدر سمران العتيبيمساعد سعيد مساعد المنتشري
أيمن يحي دغشر حداديخالد زيد ابراهيم الحربيعلي محمد حسن الشمراني
عبدالرحيم حميد احمد المالكيمحمد عبدالله محمد االحمديمترك فرج محمد الدوسري

محمد حامد محمد المالكيحسن عبدالله محمد عريشينايف علي يحي الحمدي
عبدالرحمن منير نفال الدوسريحمزه عبدالله محمد المالكيفيصل حسن أحمد البريكي
فايز علي حسن مغربيأحمد سلمي راجي الرحيليسعيد سالم سعيد الغامدي

عيسى ضيف الله عيسى جدععادل مروي حمد العنزييزيد عبدالرحمن محمد جويعد
حسين مرعي محمد بهكليصالح هالل احمد الزهرانيعلي احمد جبار المالكي
محمد ناصر سليمان عسيريمحمد مسلي محمد آل معمرمحمد ماجد مطر العتيبي
عطية الله غانم عطية الله العصالنياحمد محمد احمد الزهرانييحيى أحمد يحيى مفتاح

سلطان قبالن حسين الحربيحسن خلف علي العمريعبدالعزيز عبدالله سليمان المزروع
عبدالله بركه مرزوق الرشيديعبدالرحمن سعد مسعد المطيريمسلم مساعد حامد اللحياني
حزام سفر محمد المالكيأحمد محمد علي عسيريسلطان قعيد جمل المرشدي
تركي بهلول عبدالله معتبييحي علي احمد شراحيليعلي حسين محمد ال شريه
سعود مقعد سعود العتيبيبندر ابراهيم عيسى جعفريماجد مناور عويض الحربي

فهد عبدالرحمن سعد العصيميمسفر سعيد مسفر الزهرانيسعد علي سعيد الشهراني
صقر شديد رويجي البالديمحمد عبيد عيدان العتيبياحمد محمد حضيض المحمادي
بندر عابد عبدالله الناصريابراهيم عامر مياح العلويرشاد احمد عبدالعزيز الغامدي

ماجد مسعود حسين الحسنعلي سعد علي ال شبيبعبدالرحمن مصطفى عبدالسالم مدلله
سعد ثواب مطر المطيريحسن حسين شعتور العماريأحمد محمد حمد الرميح

فهيد صقر عبيدان المطيريحمزه عبدالرحمن أمير الشريفمعيض حسن معيض البحيري
عبدالله عايض مسفر ال مانععبدالهادي نزار عبدالله الحاجياحمد قاعد ميشع العتيبي

هاني عبد المعطي عطيه الصاعديحمدان علي مطير المالكيياسر فرديس سراج المالكي
حاتم محمد عبدالله الغامديعبدالعزيز منيف صنيدح المطيريسطام ابراهيم يحيى سفياني
حسن خلوفة شفلوت الحارثيسلطان محمد عبدالرحمن الشايعمنصور محمد موسى القرني
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حسن احمد يحي الشهريعبدالله مستور حامد الحارثيبكر دخيل الله أحمد الشمراني
عبدالله عجل عبيد المطيريرائد عجل عبيد المهلكيمحمد عبدالعزيز عبدالله بن حمزان

علي حسين محمد العبداللهمصطفى عبدالقادر عبدالله الصاعديحسام علي عبدالله الشهري
مروان مسلم دخيل الله المروانيوليد جمال حمزة كرعليفالح عائض فالح االسمري
فهد دخيل الله منير المطيريعبدالمجيد سليم حميدان الحربيموفق هاشم حسين الجفري

يوسف مسفر عبدالله المطيريمحمد حسين مسعود ال منصوربدر عيادة عيد الصبحي
محمد دواس حمير ال عرفانفيصل علي عبدالله ال مشببريان سالم يعن الله القرني
عويض سليل خلف العوفيحمود ضيف الله عتيق الجابريناصر حسن صالح الغامدي
فواز سعد مهدي ال قنةفهد خلوفه عوضه الشهريحمد صالح حمد ال قريشة
بسام عايد عطيه الشماسيفواز غنيم عواد الحربيصالح محسن ثابت معشي

احمد الحميدي كنعان المطيريرائد عبد الله عبده بركاتمازن عبدالملك أحمد عبدالباقي
احمد عطيه احمد الزهرانيموسى ابراهيم حسين مظفرمحمد صالح غانم الصقور

الحسين علي عبدالمؤمن بخاريحاسن محمد عايض الحارثيمرزوق محمد مرزوق الشبوي
أحمد محمد أحمد الزهرانيبدر غازي مسفر العتيبيفيحان شباب فايح العتيبي

بندر نامي مرشود الصاعديعبدالوهاب ابراهيم شار عسيريعابد مرزوق رشيد الحربي
فهد عيد عمر العصيميفايز خاتم حامد الذبيانيعبده علي عبدالله البركاتي

خلف ظافر مبارك الشهرانيعالء زبير محمد طيب عبداللطيففيصل حامد دليم الوادعي
أحمد محمد أحمد الغامديخالد عطيه فرج العمرانيناصر ممدوح عبدالحميد صبح
عادل عبدالله احمد الغامديعلي محمد علي عسيريمحمد عبيد الله سعد الغامدي
عبدالله محمد عطيه الثبيتيسعد بشير عيد البلويسامي خاشم مسعود الذيابي
محمد صالح ابراهيم الشمسانتركي أحمد عبدالرحمن العتيبيعدنان علي عيضه المالكي

فهد عتيق الله عطية الله الحربيحسين علي حسين الياميحسان محمد مصلح العمري
حمود عوض علي الحربيمحمد حسين ناصر الشرمانمنصور عبدالمجيد ذياب الزهراني

أحمد عطيه أحمد الزهرانيمهدي علي مانع المكاييلحزام عويد محمد المطيري
بندر عايض عايد العتيبيمحمد عبيدالله عطيه الساعديناصر فاضل سعد المالكي

ماجد عايد مفرح الشراريسالم بكر أحمد باعطيةاحمد سويلم سليم المحمادي
يحي يوسف هادي مباركيخالد بن عايض بن عوضة الحارثيهيازع عمر محمد ال هيازع

نايف سعيد ضيف الله الزهرانيسليمان محمد علي السلوميعبدالعزيز عويض طماس الصواط
جعمل حمد محسن آل ذيبانعبدالعزيز ابراهيم عبدالله الفجحانفيصل حسين علي المحويتي

بندر عبيد حمارس العتيبيحامد معاضه عواض السلمييوسف عبدالمجيد عبدالعزيز صالح
سعود سعود سعد العارضيفريج زبار سعد البقميتركي سعد مسفر الحربي

فايز راشد حسن ال جحيففهد نايف فنيس الحميانيوليد جابر علي عقيل
فيصل حسن محمد الشديديرشيد ضاوي عوض الله المطيريمشعل عاضه عويض النفيعي

سليمان احمد محمد الشريععايض بن ظافر بن ثواب السبيعينواف هليل صويجان الشراري
محمد علي محمد القرنيفهد محمد راشد ال سالمناصر سعيد ناصر القحطاني
ابراهيم صالح غانم الجهنيبركة راشد مبارك العصالنيياسر عبدالله حامد الشهري
طالل حامد حميد اللهيبيمحمد سودان برقيط الزهرانيمحمد رباح عطاالله العنزي
ماجد حمود مصلح الحميانيفهد خلف فالح العنزيمحمد العوي عايض الحربي

سامي مخضور خضير العدوانيمحمد احمد شيبه بخيتفهد عبدالله عيضه الثقفي
راكان محمد راكان ال جعفرمحمد حمود محمد الشهريحمود فرج سالم حويطي
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فواز حضيري سالم الجهنيزين عبيد عبدالرحمن الشريفعارف فهيد مصلح العصالني
مساعد صقر مدهاس الحربيسعيد عثمان علي الغامديناصر عبدالله علي القحطاني

عيسى محمد علي خبرانيياسر نور عايد الرحيمي المطيريبندر مطلق محمد الشمري
ماجد محمد راشد العميرهسلطان علي عايض الحارثيفهد محمد ناصر القحطاني
سلطان سالم عبيد الشيخمحمد علي حمد اليامياحمد محمد علي العامري

وليد عبدالله معتق الحربيسلطان ابراهيم صالح المطيريصالح محمد صالح ال شايع
بسام مروح مفرح الشراريحسن مسلم عبدربة الصاعدينايف احمد خضر النفيعي
ياسين مهدي حسين ال هضبانصالح محمد صالح الوادعينايف صالح محمد جلباب

محمد يوسف هادي مباركيسعد عوض الله محمد الثقفيوليد عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد
عادل ناصر لفاء الزراقي العتيبيوهيب مطلق عبيدالله االنصاريحاتم حسين دواس ال منصور
رامى سالم صالح العوفىعبدالله مانع عبدالله ال منصورعبدالعزيز ثاني خليف الشمري

يوسف مبارك صالح الحنينيمرزوق رزقان مطر المطيريحمدان فهد زايع الحارثي
احمد محمد صالح ال سليمانرائد محمد علي الغامديمهند أحمد محمد القدسي
سلطان عتيق حميد السلميطايل تركي دعيج العتيبيوافي سهيل دحيم العتيبي
فائز عبدالله احمد النباتيمحمد احمد عبدالله الكرديمحمد مناور فتاء الحربي
عيد حامد سعد البدرانيحسين محمد راكان ال فايدماجد علي مشبب هشالن

بندر محمد عبيد المالكيمحمد تركي محمد سليمانيعبدربه عطاالله لهاوه العمري
علي حسن أحمد الشديديمسفر سعيد نمشان الحالفيعبدالرحمن سريج سارج العمري

مسلط محمد مسلط القحطانيقاسم عبدالله الحميدي الجهنيمحمد ملفي حميدان المطيري
سعيد مشبب علي الشهرانيأبكر محسن هادي حكميعبدالمحسن هويدي زويد الرويس

محمد وصال سويعد الزنبقيسعيد عبدالله منصور حدلهعدنان عوض معتوق المالكي
رائد مسحل غريب العتيبيعبيد شنار محماس الدوسريفهد صالح جمعان الغامدي

طراد علي عبدالله الزهرانيابراهيم جابر فايع عسيريمحمد عبدالله حمد القحطاني
خالد عقيل حريبي الظفيريعبدالعزيز حسن محمد الشهريمشاري ضيف الله سعدي الحربي

صالح سعد صالح الشراريزايد تريحيب حمود الحربيخالد علي محمد المسعري
ماهر عوض سفر الشهريأحمد حمادي حماد الحربيحمود صالح عبدالعزيز المزيد

عايد عيد سليم الحويطيسعد محمد ابراهيم الشمرانيمتعب مطر سبيل الحربي
حمد محمد حسن ال منصورمحمد سعد عياش الجهنيعبدالله مشلش محمد العتيبي

حمد حمدان شعبان المتعانياحمد عبدالقادر احمد باقادرعبدالرحمن عبدالله علي الشهري
تركي سليم حامد البركاتيمحمد مالهد خميس الشراريسعد مسفر محمد الشهراني
صالح احمد حسين الوادعيعبدالله ابراهيم عبدالله النوفلمبارك علي عون الحارثي
ابراهيم حميد حمادي النافعيسامي حبيب علي المباركماجد سلمان بادي النفيعي

احمد عبدالرحمن احمد الموسىعبدالله علي محمد الغامديعبدالله ماضي محمد العتيبي
محمد عطية الله نماش الحربيعبدالعزيز عبدالرحمن حامد المنجوميسالم حسن مشبب الزبادين

مشاري فهد عبدالله السليمانيعدنان محفوظ درويش الصبحيفيصل محمد صاهود الشمري
مطلق محمد مطلق العتيبيسعيد علي سعدالله الزهرانيفهد صالح فيصل الحارثي

فهد احمد صالح العاموديأحمد سعيد أحمد االحمريفيصل محمد زامل القحطاني
سعود خضران سالم الثبيتيعبدالله محمد عبدالله السديسصخر زايد احمد الحارثي
فهد محمد عمر المالكيمحمد يحي محمد شراحيليماجد سالم حمد القحطاني

فيصل سلمان عتيق المطيرينايف سالم ثواب المطيريمنصور فالح معتق الحويفي الحربي
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التسويق

أمجد خالد أحمد باكلكا

يوسف احمد محمد باحيدرهسلطان عبدالعزيز منصور الجفنطالل محمد عبدالرحمن حالق
مهند جمال ثابت عبدالعزيزعبدالعزيز أحمد جاسم البراهيمفيصل محمد ابراهيم المسعود

مازن عبدالله سعيد باجنيدعمر محمد اسماعيل حسامخالد فخري عبدالحميد هنداوي
عاطف فيصل عبدالله الغامديسعود عبدالعزيز زكريا خوجةفارس محمد حمد بالحارث

يزيد أحمد صالح الحصاناحمد صالح عمر بن شلخمحمد ابوبكر محمد دوم
حسام ظافر سلطان الصبحيعبدالرحمن أحمد عمر باشميلمحمد اياد محمد عيد مسلم السواح
عماد نصر احمد سلمانمحمد تركي حمد اليحيىمساعد عبدالله عبدالعزيز السلمان

معن نوري حج الجاوياحمد عبدالرحمن محمد علي رشيديعبدالله حمود محمد عبدالله
محمد عبدالله محمد جمل الليلراشد غنام ناصر الدوسريعبدالرحمن عبدالله محمد اسماعيل

عالء سلمان علي االهدلعبيد محمد حدروج القرنيعلي حسين محمد ال ضاعن
سعود عبدالعزيز محمد القحطانيطالل قاسم علي سعيدمازن عبداللطيف عبدالواحد العبدالواحد

حسام محمد سراج أسعد نجارمحمد عامر أحمد العسيريأيمن محمد علي المغربي
براء معين سعيد بدرعبدالله عبدالعزيز عبدالله بوقاسممصعب عوض الله الحسن الهندي

محمود سميح ابراهيم الخياطعادل عبدالمجيد عبدالحميد طاشكنديمحمد زيد خميس حميده
ايمن علي احمد اليزيدياحمد علي مريزيق الحربيعبد الجبار محمد علي سلمان

أحمد عائش أحمد الشطيريعبدالله سعيد محمد الغامديرياض صالح رشيد الرشيد
عبدالكريم نصر احمد سلمانعبدالعزيز محمد سعيد الشمرانيريان عابد عبدالله كاتب

فراس ابراهيم حامد االحمديمنصور احمد محمد المطوععلي جارالله مسفر القحطاني
فارس حريبان عتيبي العتيبيفهد محمد عبدالله العموديعبدالله محمد رشاد خوجه

صالح كامل صالح الظاهريوليد علي عبدالعزيز المشيطينواف خالد يحي الخطيب
فايز محمد حسن الشهريياسر حسن سعيد بن مهريحمدي سعيد حمدي الطني

يوسف عبدالعزيز موسى الموسىشبيب حبابي ناصر الدوسريفهد صالح علي علي
علي زاهر يحيى الخسافيريان كمال حسين بسيونيعبد الكريم سليمان مطر الزير

ماجد عبد الله محمد الدوسريمازن محمد عبدالله عباسسلمان علي جبران جذمي
عمر صالح عمر بافقيههشام عبدالرحمن مدهش قاسمبدر محمد موسى العشيوي

علي حسن دخيل الله الشريفمحمد اكرم محمدقاسم اكرمنايف أحمد علي المزيني
عبدالله علي عبدالله باسالمهعبدالله فلحان شليويح المقاطيعبدالكريم ثابت عبدالكريم االحمدي

مؤيد حسن علي قواصوليد مصطفى محمد آل حيدرايهاب صالح محمد التمراوي
يزيد فهد زيد الفوزانعلي صالح عوض الشيبةفوزي عبدالله سالم الشهري

فهد عبدالرحمن صالح الحودىحمد فهد عبدالعزيز الجاسرعبدالله ناصر عبدالرحمن السدره
ايمن سليمان حمزه الجهنيمحمد احمد محمد قبانياحمد محمد احمد الغامدي

سعود محسن حسن ال مردفماجد محمد عايش الماجدعمار علي عطاالله الحربي
محمد صالح محفوظ باطرفيعلي سعيد علي صمانعبدالرحمن محمدسعد عبداللطيف ابوصالحه
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التسويق

نواف عطية رحيل العنزيمحمد عبدالله محمد الثاقبعبد الرحمن عبد الله شيخ باعباد
بسام حمود خالف الغفاريماجد عياد ضحوي العنزيهاني سعد حمدان الشريف

مروان جميل احمد قفاصعبدالله سليمان محمد المشيطيمحمد فؤاد عبدالله عبدالعزيز
خالد عبدالعزيز محمد القبيليبندر عبدالله صالح بن فارساسامه علي ثابت الفحار

ياسر يسلم عمر دعكيكعبدالله سعد محمد المحدينيمحفوظ عبدالله احمد الغامدي
عبدالله عبدالرحمن عبدالله الدريبيعبدالعزيز عمر عبدالله االخضرأحمد عبدالقادر محمدراجح مصطفى

فهد لباد عطيه الربيعيفهد ضيف الله عبدالعزيز العدوانيمشعل علي محمد الرشيدي
عبدالكريم فهد عبدالله العمران
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االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

طارق محمد اسالم محمد ابراهيم غوث عبداللهخالد أحمد حضيض الثقفيفيصل عيسى حسن الشكره
عمر عبدالعزيز جمعان الزهرانيظافر علي عبداللة الشهريوليد احمد حمود الدعيس

ابراهيم اسماعيل لطف هريشالحسن جمعان فايع السريحيبدر سليمان سالم الصيعري
سامي ابراهيم ناصر المبيريكمحمد عبد الرحمن محمد الشهرانيأيمن أحمد يوسف الغامدي

فواز عبدالله عبدالله القحطانيعبدالرحمن ابراهيم عبدالله المنقاشفهد رده احمد المالكي
عبدالعزيز عابد عبدالله المداحمجد اسحاق حسن زينيعمرو علي عبيد سنقوف
عبدالمجيد حمد محمد اباعودحماد حسن حماد الحمادراكان ياسين حامد مزين
عبدالهادي اسماعيل سوك كيو حبيب صالحيوسف عبداللة عبيداللة عبدالقادراحمد سالم احمد الخنبشي

راكان عبيد جارد الشمريعلي محمد احمد الصامطيماجد هويدي جربوع القحطاني
ريان غازي دخيل االميرمحمد علي ابراهيم الهاللياسر طارق سهيل الخطيب

محمد عبدالعالي محمد الشعيبيعبدالرحمن صالح عبدالله الزهرانيعمر ادم صالح برناوي
عبدالرحمن صالح احمد الزهرانينايف منصور سليم عابدراكان أسامة مصطفى رضوان
هاشم احمد عبدالله العطاسيوسف عوني يوسف العليميموسى يحيى امحمد ال صينية

عبدالله عبدالرحمن مقبول القحطانيحسن ناصر أحمد العداويخالد احمد سعيد العمري
علي عبدالمحسن علي المريفيصل احمد علي المالكيمازن عبدالرحمن احمد القرني

جميل احمد كمال الدين شيخطارق محمد احمد قرعاويفواز عبدالله سعيد الجهني
عبدالعزيز علي مريع عسيريعبدالله محمد عبدالله العتيبيخالد سراج عيد المالكي

صالح سعيد عبدالله القحطانيناصر محمد ناصر العويسعبد الهادي عقيل سائر الرشيدي
نايف معيض عويض النفيعيمحمد مسلم سليم الجهنيمعتز راشد جميل فادن

عبداالله عبدالله سعيد العكاسيخالد راشد سعيد الزهرانيمحمد أحمد ابراهيم حمدي
محمد علي عبد اللطيف سيتعبدالله مساعد علي الغامدياسامه ابراهيم مرضي الشعيبي

ريان محمد نور أحمد غزالعابد عبدالله عبيدالله الهذليخالد غزاي دحيالن العوفي
هشام عبدالعزيز صالح العايدمازن عبدالرحمن علي هاشمأحمد محمود هاشم مكاوي

عبدالرحمن راشد سليم البلويحازم فايز رباح ابوشحادهمحمد سالمه نغيمش الجهني
عمر محمد علي عبدالرحمن اسماعيلاحمد عبدالرحمن مخضار السهليامجد عبده عبده بقال

أيمن عايش محمد الحكميمازن فهد محمد فلمبانعلي عوض سليم العماري
عبدالباسط عبدالله عبده الجوفيعبدالعزيز عوض فراج الرشيديمحمد علي شنوان العنزي

عبدالرحمن علي محمد الشمرانيخالد علي احمد الغامديعبدالله حسن أحمد أبوهليل
محمد بهاء أحمد علميسامي احمد يوسف تركيعلي أحمد خلف الزهراني

مشعل خالد محمد الهنديصالح محمد احمد بافضلابراهيم ناصر ابراهيم الشبيكي
توفيق سالم حمدان الكبيديمحمد عثمان سعيد العموديأحمد حسين أحمد فلمبان

حبيب مصلح حبيب الله السلميفيصل علي حسين البيشيفيصل محمد حمدان العتيبي
عبدالعزيز جمال عبدالعزيز عطرجيمنصور عبده حسين الذرويمحمد عابد عبيد الصبحي
فهد حسن زهير العمرياحمد زين ابراهيم جعفرىسالم محمد جابر عسيري
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اإلدارة العامة

عبدالله عبدالخالق زايد المجيريشىأحمد عبدالله محمد الرقيعياحمد عطيه عوض الجدعاني
عبدالرحمن محمد ناصر القحطانيمحمد عبدالله محمد المقرنغانم سعيد غانم الشهراني

محمد عمر حسن الجديبيطالل مجدوع محمد العمرياحمد سعد عبده القرني
نايف ضيف الله منيع الله العتيبيحسام مسعود سمير االحمديعبدالله عتيق احمد المالكي
فهد علي عبدالله القرنيفيصل سعيد عوده العالطيفهد محمد سليمان المجلي
يونس محمدنور يونس فالتهياسر جابر عوض الثبيتيمحمد فرج فرحان العتيبي
سعد مسعود حميد الصاعديعبدالرحمن محيا مسرع المطيريفيصل محمد يوسف احمد

علي يوسف جابر الشهريأحمد عبدالله علي الصلبيياسر محمود عامر هزازي
صالح هادي صالح آل ضاعنأمين سعيد حسين الحربينائف مبروك نامي المطيري

عالء جميل عبدالعزيز قطانمحمد علي محمد أبونورهعبدالكريم علي محمد الشهراني
يوسف مبارك طرخم الشمرانيعبدالمحسن راشد مرشد العلونيعلي محمد رميثة البركاتي

محمد عايد محمد العويضينواف حطاب سلمان الدويشناصر محمد عبدالرحمن المناع
حازم أحمد حسين العموديعبدالله علي عبدالله القحطانيمحمد حمد عثمان عواجي

عبد الله عيد هالل المولدفهد مستور مطلق الجعيدمنصور حمد مدله المطيري
عبدالله جابر عبدالله الحربيريان صالح حامد الحربيمحمد عبدالله محمد الشهري
محمد علي محمد المخانعماش تريحيب عماش الدوسريسعد عبدالغني محمد الغامدي

محمد ناصر مريع عسيريعبدالرحمن اسماعيل فضل الرحمن القرشيبدر مرشود بخيت العوفي
محمد معدي مفرح القحطانيعلي جمعان محمد الغامديحمادي محمد حمادي عنكيص

محمد محمد على احمدبندر مرشد رشيد المطيريمعتز يحي يحي سحلول
محمد أحمد عمر العطاسعبدالله عبدالرحمن سافر المعلويفهد منصور عويضه الهذلي

مفرح محمد جابر الحامديعبدالرحمن علي سعيد الحبىسعود عبدالعزيز محمد الشهراني
محمد ابراهيم ضيف الله الجعيدفهد عابد عبدالله الحارثيجابر سالم علي ال ذيبان

شاكر يحيى ناصر الشريفعبدالعزيز بسام عبدالعزيز بانهاحمد حمدان سعيد الزهراني
مثيب الحميدي مثيب الذيابيعمار عدنان عيسى عبدالعاطيحسن محمد محمد هزازي
وائل عبد الله محمد الصحفيسلطان ناصر سعد بن ضاحيخالد عبدالله محمد العباد

محمد عبدالله علي الشهرانيخالد محمد عبدالله بالبيدعقاب مناور هالل الوسمي
تركي صالح محمد الشمرانيعماد حسين ابراهيم الحارثيزيد علي متعب القحطاني

عبدالكريم حمود سعد اللحيدانرائد حسني بالقاسم المالكيعيسى عبدالله عيسى نوري
ناصر محمد علي عارجيحسن يحيى عبدالله هزازياسماعيل ابراهيم عبدالصمد فطاني

زايد الحميدي حمدان الرشيديهاشم شبيب محسن النفيعيخالد ملفي مرزوق السهلي
بندر خلوفه علي الشهريعبدالمحسن ناصر خالد الشريفعبدالله بندر هاشم البركاتي

حسن عبدالله حسن الحربيعلي عبدالله حسين القاضيمحمد مقبل مطلق العتيبي
راكان عبداللطيف أحمد فخريعبدالله محمد احمد شفيعبندر عوض عبدالرحمن االسمري

علي سالم يسلم الصيعريعبدالله مقبل محمد الجاراللهمحمد حسين صالح آل شرمه
عبدالعزيز حسن عيسى عسيريعمار محمد عبدالرحمن الشهريخليل أبراهيم حسن مدخلي

راكان فهد موسى البركاتيأيمن مشعل مشيلح الحجيليعمر راجي معطي الحمراني
عبدالعزيز سعد حسن االسمريبندر حسين فريح ال قايدمحمد عبدالله عائض االكلبي

فارس محمد عباس البقميفهد سالم عبدالقادر باعشنمحمد يوسف صالح الينبعاوي
محمد عيد حمدان الحصينيموسى مضحي محمد القرنيعطاء علي محمد جعفر

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز العشيعبدالله ناجي يسلم الصيعريمسفر محمد عطا الله القحطاني
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نواف امين سالم الرويثيماجد محمد شافي القحطانيحاتم غرم الله سعد الغامدي
مسفر فرج محمد ال مهريسلطان سعد سلطان العمريعبدالرزاق محمد سليمان ادم

تركي عبدالله حضيض االحمديابراهيم ناصر محمد مباركاحمد حسين محمد الزيلعي
محمد سالم سالم هاديشادي سليمان مطيع النغيمشيفهد عايش مرزوق المقاطي

بندر علي سعد الضفيانصالح محمد مزيد قيسيسلطان مهدي محمد ال شيبه
محمد صالح غرامه الغامديعبدالمحسن محمد محسن العموديفواز سلمان سالم الفايدي الجهني

بندر عويض سعيد الحارثيعبدالمحسن محمد عبدالعزيز الزاملمحمد مسفر حمد الشهراني
همام عبدالواحد مصلح العمريعبدالرحمن محمد عبدالرحمن بن سالمةمحمد عبدالله علي السريعي
خالد عبدالله محمد العمريعايض علي هادي ال رشيدبريك عبدالله محمد المفرجي

متعب مبارك عبدالهادي القحطانيوليد سعد عبدالله السياريثامر حسين دبيان الصبحي
خالد محمد عبدالله القرنياحمد طالع احمد عسيريماجد عنبر علي العنبري

حسن جبران هادي القحطانيريان شافعي زين الدين جوهورسامي عطيه عيضه الثبيتي
ماجد موسى ابراهيم الحميدعثمان محمود محمد ادريسايهتان نبيل فؤاد فرحات

رضوان حسن حمدان العصيميهاشم كمال حامد ماردينيعمر جميل عمر بازهير
فيصل محمد عايض المطيريعبدالله مانع علي ال زمانانسعد حمود محمد الخثعمي

عبدالرحمن محمد مبارك االحمريعبدالعزيز محمد أحمد الشهريعبدالمؤمن جمال محي الدين كرنشي
وسام اسامه محمد القثاميرائد جابر سعيد الحارثيفيصل جابر عبدالله ال الصدامي

تركي عليان سطام العنزيخالد علي لفاء المطيريخالد احمد سعيد الغامدي
عوض الله سعد حسين العمريعبداالله احمد عبدالله الشبانهمسحل نايف خلف العتيبي
ياسر علي عبدالله الشهريعلي محمد علي اليامينواف حماد حمدان القثامي

ناصر عبدالله حمد آل قريشهاسامه احمد سالم باجسيرربيع محمد محمد آشي
عال عبدالله محمود بديويغرم سعيد ابراهيم الزهرانيفهد أحمد راجي المغربي

هزاع احمد صالح السلسعبدالرحمن سالم صالح الزهرانيعبدالمحسن أحمد فهد الغميز
عادل زياد عايض المطيريشاعي منير عبدالله البقميمحمد عابد عتيق الجحدلي
طالل حمد مدلة المطيريعبيد سعد عبدالله الجهنيعايض سعد سعيد الغامدي

وافي صدقه محمد عوفيعالء عبدالله عباد المالكياسالم مصطفى محمد سرحان
بدر ابراهيم سعد الحجيريأحمد مصلح مساعد الزهرانيمحمد عويض عوض الله الثمالي

وليد حسين سعد بن احمدعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الملحممحسن مطر صقالن الشلوي
ناصر عبدالرحمن ناصر أبونهيهسامي صالح عبد الله الزهرانيمعاذ أحمد سعيد باعجاجه

عيسى سالم سفر العتيبيمعدي مناور معدي العتيبياحمد عبدالله احمد الحارثي
عبدالله سالم عمر المرشديثالب صالح طليحان الشمريعبدالمجيد زكي محمد علي اسماعيل

معاذ محمد سعد الحربيمحمد علي مفلح الحربيحسين صالح حمد ال جعفر
عبدالعزيز احمد محمد الغامديعبدالعزيز عبدالله حسن جبيليعوض محمد سعيد ال ثقفان
فايز شارع فايز النفيعيابراهيم مشلول ابراهيم الربعيأحمد محمد مستور البشري
نافل بجاد نافل العتيبيمؤيد اتحاد نواف الكرديمحمد سعيد حنش الغامدي

وائل محمد ابراهيم سروجيمنصور عبدالرحمن محمد العثمانحسن أحمد فايع مفرح
مزيد ماجد مزيد العتيبيسالم مهدي حسين ال شريهعلي محمد مسفر المالكي

صفوان صالح الدين عطالله قاسمفراس عبد الرحمن عبد الله المحيميدعبدالله حسين حسن الزبداني
عساف خميس عساف العجميمساعد عبدالله مساعد العنقريشادي محمد حامد الحربي
تركي احمد عبدالرحمن الجمازمحمد ناصر سعيد مالهيمروان سعيد حسن حبحب
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العلوم اإلدارية

احمد عطيه صالح العمريطارق رجب حسين السحاريعادل حسين صدقه ميتو
أيمن عبداللطيف محمد هجراننايف محسن عوض العوينيتركي عبدالله علي بن عثيمين
طالل محمد سعد القثاميماجد محمود احمد الحازميفيصل عبدالعزيز عواد الجهني

عبدالله عبدالرحمن مرزوق العتيبيحامد سليم سالمه الجهنيفايز حاسن حسين المجنوني
عبدالسالم سليمان عبدالله السايرعايض عبدالله معيض الشهريسلمان حسن راكان آل جعفر

احمد محمد سليمان زهرانمحمد عبدالله عمر الزهرانيسالم عمر أحمد باحجري
مشعل محيميد ذعار الشمريطارق علي مغرم البكريغزاي سالم غزاي الحربي
خالد هديش محمد آل فاضلسراج عمر محمد ابوالفرجساعد سعيد علي الغامدي

عثمان سعيد محمد الخثعميفهد عواض مسفر الزهرانيمحمد صالح عوض الشهري
سلطان سالم عمر الوابليمازن محمد حسن اللهيبيبندر سعيدان رثعان الظفيري

نايف عدنان حميدان اللهيبيمحمد راضي راجح المورعيحسين سليمان عبدالله الزهراني
سلطان عشق ناصر سعيدانانور عبدالعليم عبدالعزيز الشيخعبدالعزيز عليان حمدان االحمدي
ثامر عطية الله حميد البشريرامي سعود سالمه الصبحيمصطفى عبداللة جبرين السلمي

أحمد صالح أحمد باشرفطارق زياد محمد طلبمحمد عبدالعزيز عبدالكريم الجربوع
فيصل صالح أحمد الجويعيسعيد رازق رزق الله الفهميعبدالمجيد محمد مرزوق الخديدي

محمد احمد محمد ال رايق عسيرييزيد سعد عبدالعزيز بن عويمرعايض صالح معيض الربيعي
حسن يحي ال حمد الشريفاحمد جعفر عامر سيفعبدالله بكر عبدالله التكروني

محمد مشبب محمد العمريسعيد حسن أحمد ابوراسموسى عبدالله موسى عسيري
عبده راشد سودان الشمريسعود سعد محمد السهليمهدي حمد محمد ال زمانان
نائل أحمد علي هاللحزام جودالله سعدالله السلميناصر فراج عايض الدرعان

عبدالعزيز فهد سالم السيفخالد يوسف احمد الميرابيأمين الشيباني ولد عبدي
خلف احمد صالح الحمرانيعدنان عبدالله احمد الغامديمحمد ابراهيم بكر حديدي
محمد فهد حامد الشمريتركى حمدي حامد الجهنيمهند عايد حسين الشمري
احمد عبدالعزيز محمد قاريحسن يحي حسن المالكياحمد محمد حسن العمري

سليمان محمد سليمان الحوشانرائد عبدالله سالمه الرفاعيفايز محمد منصور الشعيبي
فيصل قاسم هادي العنبريمسلم علي صالح الصيعريعبدالعزيز ناصر عبدالرحمن عمهوج

عايد خالد عائد القحطانيخالد سعد حسن المالكينايف علي عبدالحميد الدويري
رامي محمد سعد القثاميابراهيم محمد علوي ابوشاهينالمعتصم بالله سعيد سليمان المزين

عامر عبدالله احمد الشهريعايض الفي مسلم الذبيانياحمد محمد معتاد السريحي
احمد عبدالله علي ال قاسمنادر الحميدي ضيف الله الحربيعبدالعزيز محمد محمد بحاري

احمد عبدالعزيز احمد الزويدالوليد عبدالعزيز عائض آل عائضمحمد حسن محمد العسيرى
نبيل عبدالعزيز سعد الصفيانعلي عيسى علي العيدسلطان بخيت بخيت السلمي
سعيد حامد سعد القرنياحمد كمال احمد احمدياسر علي محمد الشمراني
علي براهيم محمد الجمعةنائف محمد علي الشهرانيفهد يوسف سليمان الصائغ
فيصل موسى أحمد الفاهميمحمد سعيد مفلح الشهرانيسلطان عاطف غازي نصر
عبدالعزيز صالح عبدالرحمن الحرابيبندر عبدالله نوار الشيباني
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انور عبدالعزيز سالم الشيخعبدالعزيز عبدالله احمد الغامديطارق محمد حسن الجهني
خالد سعيد يحي الزهرانيفهد احمد محمد الدهشماجد احمد عواض العسيري
عبدالعزيز مبيريك مبروك الرداديعصام محمد عثمان جوخبخضر اسماعيل خضر محمد
هاني محمد ابراهيم دكامصالح احمد عبد الله السيدعادل محمد معتوق المطرفي

هاني بخيت رشيد الجهنيوجدي دخيل الله مبرك المطيريفيصل عبد الرحمن جمال خان
خالد ابراهيم صالح العنمياسماعيل محمد اسماعيل سرورأيمن عمر أحمد باربود

فهد نازل عيد الرداديبدر عبدالمحسن عبدالرحيم الشيخرامي محمد مبارك باعطا
عبداالله محمد فالح الظاهريابراهيم أحمد سالم الزبيديعبدالله خلف دسم العتيبي

محمد عبدالعزيز صالح السلمانعبدالله احمد عبدالله القاضيسعيد محمد سعيد الزهراني
فهد سالم عامر الياميعبدالله طه احمد النجارايمن حسين احمد ال الحق
صالح حسين فرج ال مهريمحمد سعيد محمد الغامديعبدالله محمد أحمد اليامي

طلحه عبدالسالم محمد الدهلويمحمد سالم حمد ال حوكاشفيصل سعد عبيد العمري
بدر رجاء جابر الحربيعبدالله رزق الله سويلم العيليعماد عبدالله محمد عمرو

شاكر ظافر حسين آل سويدانمحمد علي مكي القبياحمد سالم احمد باعبود
ابراهيم محسن صالح القحطانيناصر احمد حمود الكثيريسلطان عبدالحميد راضي الجهني
عوض حمدان منيع الحربيعبدالله عوضه عبدالله الشهرانيحمزه عبدالرحمن سليم االحمدي

ماجد عبدالمحسن احمد فيضيعبدالحفيظ عزيزالحق عبدالحليم عبدالهاديفيصل عطيه جويدل السلمي
علي حسن ياسين الصلبينايف مبارك مسعد الحارثيأحمد شليل عقيل المطيري

مسفر مانع علي نتاشعبدالعزيز زارع أحمد زارعفايز حجي خلف العنزي
موسى احمد موسى ابوطعيمهعلي حسن علي باثابتجمعان احمد جمعان الزهراني

عبدالرحمن محمد محفوظ النفيعي
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

أحمد حسن أحمد طالبيسعد فضي خليل الذبيانيحمد حميد حمد الحربي
رامي أحمد محمد الحربيعبدالله منصر مبارك المصعبيعبيدالله عساف عبيدالله المنتشري

منصر زايد منصر ال سليمانبندر علي محمد الشهريمحمد علي مفرح آل مداوي
محمد شامي محمد العيافيياسر سعود زيدان المطيريعبدالعزيز سعيد حسن الصمداني

محمد سعيد يحيى القحطانيسعد عبيد الله سعاف اللحيانيمحمد سعد معيض الشمراني
جابر مسلم مبارك السنانيناصر محمد هذال المطيرينايف ماجد سلطان المطيري

علي حمد سالم الحجيفهد سالم محمد اللهيبيبندر علي هديب السكيك
صبري عبده علي زبيديمحمد عبدالعزيز عوض اللحيانيمشرف عبدالله مهدي الشهري

سعد سعيد عبدالله القحطانيسليمان عبدالعزيز سليمان الماضيمحمد سالم شارع الشمري
محمد مبارك علي ال سالممهدي جابر علي آل سراررشيد محمد عبود الروقي

ابراهيم عوض وسيمر الروقيمحمد حسن حسين الزبادينعبدالعالي عبدالجبار وصيص المطيري
فارس هادي مهدي الدوسريمشعل بركوت عوض العمريمحمد ظافر علي القرني

احمد صالح علي الزهرانيعمر عوض عائض الجابريمحمد عبدالله داخل الصاعدي
نايف احمد علي ال مرظمهفيصل سليمان عواد البلويمحمد احمد عزيز الغبشي

عوض عزالدين عبدالخير حمودماجد سعييد محمد القحطانياحمد علي حسين الراشدي
على محمد على الشهرىعياد عبدالله عياد المطيريحماد رحيل سند الرويلي

حامد جربوع محمد الشبويشادي سالم محمد الحجيليسامي ساعد سعيد اللهيبي
حسين طالل حامد السلميأحمد محمد فهد الحمادوليد محمد فرج الترجمي
هاشم مدهش عبدالله السهيميمتعب سعود بندر العتيبيمشعل خلف فالح االيداء

خالد صالح محمد الفقيرعادل محمد احمد عطيفسالم عزيز عبدالعزيز العمري
عبدالله مهدي محمد ال الحارثمحمد سعد مساعد المرواني الجهنيمحمد سالم رويضي الحربي
عبدالعليم عويد مهجي السلميمحمد احمد طاهر دغريريعبدالله محمد بركه العتيبي
محمد سعيد عبدالقادر الشيخيعلي عبدالله أحمد ال الطرقيحمدي حمود عمر الصاملي

معيض ناصر علي ال زيادحماد راجي عيضه الدعديعقيل ضحوي عقيل الشمري
رده شامى رده العسافىفتحي حسن عبدالله الشهريمشاري خلف عيد المطيري

علي محمد محمد حمديخالد ناصر غالب الفقيرخالد سعيد أحمد ال نمار
علي هادي مانع ال زمانانعبدالله سليمان سعيد الغامديحسن حمد احمد اليوبي

فهد سعيد احمد الزهرانيفارس علي محمد ال عزوةخالد مبارك مبروك الحربي
نادر مبارك صالح الدوسريعيد مسفر عبدالله ال مسعودفيصل مسفر عوض ال عيسى

توفيق محمد سعد المولدفهد محمد حسن الصعبمحمد موسم مسعد القثامي
فالح سعيد حسين آل مفرحاحمد سعد سفر العوفيعبدالله سعد حمود القصير
ناصر عايد عوده الثقفيحمزه علي جابر عسيريمحمد يحيى منصر ال همام
علي محمد حمد قريشةحسن مترك حسن الشهريعبيد محمد عبيد الزهراني

سعد جري خلف بن سرحانمحمد سعيد محمد الزبيديأحمد عبدالله سحلي العتيبي
حمد حسن جابر آل ذيبانحسن علي مسرع ال فطيحعمر سالم سليم الرفيعي

فهد محمد سعيد القرشيعبيدالله محمد واصل البشري الحربيمبارك محمد مبارك الغامدي
نشمي نبيل حمزة درندريعبدالرحمن حمد معيض القحطانيسعيد صالح سعيد اليامي

فهد بداع ناير السلميعبدالله ظافر سعيد القحطانيدرويش سالم يحيى القحطاني
طارق علي مسفر الفقيهعبدالكريم سيف عبدالله القحطانيرائد عويض ثالب المطيري

حمد موسم مسعد القثاميحامد زراق دميح السلميحمود هليل علي العنزي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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االجتماع والخدمة االجتماعية

سعد محمد سعد الزهرانيبندر رجاء خليف العرويعلي حسن محمد العسيري
بدر ضيف الله عويتق المطيريبندر حسين محمد ال معمرعلي معتق علي محمد

غرمان حسن علي الشهريفواز علوش مقبل الشمريعادل احمد عبداللطيف الفريحي
احمد دلبوح ماجد الشمريبدر سليمان سمران الجهنيتركي علي يحي صروي

سالم سعيد عبدالله الغامديحسن حنس بخيت الحربيمشعل حسين علي الراشدي
علي محمد علي الياميحمدان مسفر حمدان الغامديعاضه علي مسفر الغامدي
محمد مهدي علي عواجيفهيد فهاد سويد المعبديتركي محمد حسن المالكي

مفرح علي يحي ال هاديفواز محمد عطية الغامديحسين هادي حسين آل هتيله
سامي حماد مرزوق اليوبيحوفان عبد الله أحمد القرنيعالء محمد قامش الجدعاني

عبدالوهاب علي عقال الزهرانيفارس ابراهيم حمد اللعبونخالد عابد عبدالله الحليس
وليد علي محمد عبدالغنيعلي محمد حسين عداويعلي سليم ضميان العنزي
راشد محمد علي االسمرييحيى الحسين عبده عتوديخالد سجدي سعيد العتيبي
سفر فارع رشيد السلميرويس هادي حمد ال منصورناصر علي حمد المنصور
عبدالكريم جمعان سعيد الزهرانيمنصور عيسى اسعد قصاديجفين محمد جفين المنيعي
بخيت محمد ناصر القحطانيمحمد سالم مصلح الحارثيأيمن سليمان عواد الجهني

فيصل سعد سعود الرشيديباسم جابر خيشان السلمينايف فهد ثعيل السبيعي
عايض هادي عايض القحطانيخالد أسيمر عرميط الجابريهادي حمد علي العجمي

سعيد محمد حبيب الزهرانيدخيل حمد معجب الدوسريسعيد علي مسفر الغامدي
ماجد عبدالله مليح الحربيراشد خضران احمد الحارثيسعيد مسلي علي القحطاني
ابراهيم محمد أحمد عسيريابراهيم عبدالله فليح المطيريعناد معتوق سحلي السعدي

مبارك احمد عاقل المالكيحزام سالم سعد القحطانيهادي سالم حمد ال همام
عوض شباب عوض الزهرانيحسين مستور ناجي ال الحارثمبارك دخيل مبارك القحطاني

زبار سعيدان مهدي البقميسفر محمد صالح بن شريدهحسين حسن عبدالمعين القريقري
مساعد مناحي حسن القحطانيعاطف عبد المعطي عبد الرحمن السيدعلي احمد حسن الحازمي

جمعان عايض مريع القحطانيعبدالله علي عبدالله الحزيمفهد علي ردة الحارثي
عيد علي ناقي المجنونيبندر متعب سند العتيبيغازي نايف غازي العتيبي
عبدالله محيل طماي السلميطارق عطيوي عطيه الصبحيمحمد حامد أحمد المالكي

ماجد فرحان سعيد العتيبيسعد عاضه حمود البقميمحمد عبدالعزيز محمد العثمان
نايف فرج هزاع العنزيهادي محمد عبدالله ال مطلقمنير القحص محمد القحطاني
منصور عبدالله فايز الفايزعبدالله ابراهيم يحي المالكيمشرف علي احمد الزهراني

علي مفرح صقران الزهرانيحابس علي سليمان الشراريصالح عطاالله مبارك السلمي
ياسر عبدالله عوض المالكيبدر عبد الرب النبي عبدربه اللحيانيماجد محمد عيدان الزهراني
احمد عبدالله سفر الشهريبريك صالح بريك ال سليمعلي هادي صالح آل ضاعن
فهد مطلق محمد السبيعيمنصور ناصر مقبل الحربيعبدالله فهد ناصر العريكان

بدر علي عبدالله المطيريخالد عشيشان ماطر الحربيمسفر فيحان مسفر القحطاني
زهير عبدالرحمن محمد الشهرياحمد محمد سلمان كعبيفهد سعيد فهد ال شلعان

خالد محمد هليل البلويعبدالله علي مبروك الجهنيمحمد صباح عويض السلمي
فهد سالمة حماد الحويطيفايز مضحي نزال العنزيشبيب منيع الله حصن السلمي
ياسر حامد محمد الصاعدينماس محمد نماس السبيعيرامي محمد صالح حسن بوشة
مطلق مشعل سند السبيعيفالح سعد محمد الحارثيمحسن شليه محسن المرواني
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التاريخ

الدراسات اإلسالمية

محمد فاضل فاضل المالكيمنصور سعد منصور البيشيمسفر محمد صالح الحزوبر
سعد عبدالله دغش الدوسريعلي صالح عامر ال شقيحعوض مبارك سعيد ال عندل

خلف ناصر محمد الشهرانيعمر عطية الله عبدالله الصبحيماجد سعد غافل العقيلي
سعيد ضاوي سعيد الغامديسعيد علي سعيد الغامديعلي جابر علي الصالحي

احمد ابراهيم محمد مناخةابراهيم محمد عايض البناويعبدالله ناصر احمد المتعب
خالد مهدي ناصر فاضلمروان احمد محمد القرنيمحمد شيبة علي الشيخي

سلطان فرحان عبدالله القحطانيمحمد حسن علي عسيريناصر عيظه محمد الصيعري
منصور عبيدان عبيدالله الدعديفهد سعود عبدالله الشدوخيخالد مزيد زايد الحربي

تركي هاضل قشعان السبيعىفيصل تريحيب عيد العتيبيحاسن لفاي محيسن العصيمي
حسن حبيش سراح العامريفارس حمدي حامد السلمياحمد صالح عبدالكريم القفاري

محمد عبيد مسيب الثبيتيعادل خفير دخيل العليانيمحمد سعيد محمد الشهراني
عبدالله مثيب سويد الحصنهفهد شباب حزام العتيبيصالح مزيد عائض العتيبي

محمد هالل محمد البقميملفي سحلي مهدي البقمييحيى ابراهيم ابراهيم مكرمي
ذياب بنيدر بدر الدلبحىسلطان محمد سعد االحمرينائف سعد منيف السبيعي

فهد محمد ناشي القرينيماجد فهد عبدالله الجميععوض عويض الحق السلمي
سعد عبدالرحمن فهد الصميتمحمد عثمان حمد الشهرانيسلطان سليمان محمد الدريهم
ممدوح عويض زويد الحارثيمحمد ظافر فنيس السحمهفهد صنهات سليمان الدعجاني

يوسف جمعه سعيد الفايديمحمد حسن سليمان الفيفياحمد منور مناور البالدي
معاذ احمد محمد سليمرائد عبدالمجيد مصلح الشيخسويلم حميد ضاوي العتيبي
حزام عشق ناصر سعيدانصالح حمد حسن ال سالمسعيد محمد مرعي القرني
عبدالله سليمان محمد الدبيانفهد مستور زايد الحارثيمثيب مفلح مطلق السبيعي

سلمان سلم هالل السلمينمر عدوان عوض الحربيمحمد علي محمد االهدل
راجح فايز راجح ال جدرانسطام هوصان عويد العتيبيعبيد عبدالله مغلي الحربي
سليم حامد بريك السلميسلطان محمد ابراهيم الشيخيتركي أحمد أحمد الزهراني
وليد مريع عطية الحربيمقبل محمد مقبل السحيميتركي مطلق مزيد الشمري
علي طامي عمر الشرقيعبدالله ناصر يحيى آل يحيىعلي محمد مبارك الصويلح
محمد عائض ناصر القحطانيعلي بلغيث احمد صيقلعبدالله علي محمد العرفجي
عاطف احمد عطية آل سعيد

محمد أحمد عنيبر المعطانيخالد عالي مثبت العتيبيسحمي جويعد زابن الدوسري
فهد حميد فالح الجغثميمسفر احمد حسين ال عبيهعامر محمد علي الشهري

عبدالرحيم بريك باخت اللقماني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الدراسات اإلسالمية

سامي شجاع فهيد الشمرييوسف محمد سعيد بن مخاشنأمين محمد عبدالله الغامدي
عبدالعزيز علي شاهر االحمريمحمد حسن رافع الشهريخاتم ضيف الله عوض الزهراني

حسام عبدالله محمد باحكيممشعل خميس حسين الزهرانيحمزه ابراهيم احمد العسيري
فهد سليمان فهد الذكيرعلي عبده علي االسمريخالد محمد احمد الشهري

بدر سعيد محمد آل زهير القرنياحمد قاري عادل السيدمصلح سلطان محمد العمري
زاهر مريع زاهر عسيريمفرح زائد احمد زيادعبد الله محمد أحمد الغامدي
عبدالله صالح حسين العاموديحمد معيض عايض الشبويسلمان عيظه عيظه المالكي
تركي محمد يحيى الزهرانيأمين محمد هالل الفارسييوسف محمد سالم الزراولة

ابراهيم محمد علي عسيريفواز سالم سليم السلميعبدالله علي عبدالله الشهري
عبدالله مهذل ظافر الدوسريخالد فهد حمود الهدالءمحمد عبدالله مبارك السبيعي

محمد سمحان هادي الودعانيحسن حامد محمد الزبيديعلي محمد علي عسيري
عطيه بلغيث علي الكرساويفهد مضيح علي الشمرانيعبدالله محمد مختار ال نوح

ناجي حامد مبيريك الجدعانيسعيد علي غرامه القحطانيمساعد عوشان عايش المالكي
فهد مشعل قاعد الشيبانيوسيم محسن عاطي الصبحيسلطان مهنا حنيان الكشي

جمعان موسى جمعان الزهرانيعايش عابد حامد السفيانيابراهيم عبدالله احمد ال الغبشة
ضيف الله غالب عبد الله السبيعيناصر مسفر ثامر القحطانيفالح الرديني فالح ال عبود

خالد عويض مصلح الحارثيعبدالله حسين صالح الزهرانيمشعل عبدالله سعيد الزهراني
محمد غيدان شائع القحطانيمتعب سعيد محمد القرشيمحمد سعيد علي ال مطري

عبد الله فهاد سويد المعبدياسماعيل جابر عامر المزروعيغزاي عريمط واصل العتيبي
ثامر فراج فهد الشمريبندر سعد حمدان العتيبيناصر عوظه علوش الشهري
فيصل سلمان الفي الرايقياحمد علي عطيه الزهرانيسمير عبدالله رزيق القثامي

مصعب عيسى عبده الحربيحزمي سعد ابراهيم السبيعيعثمان علي عثمان أحمد
صالح محمد نجر العتيبيخالد محمد سمحان الدوسريوابل خالد حسن شويل

عبدالله صالح عبدالله السعويسعيد راشد سعيد أل رشيدجمعان سالم حامد العمري
محمد أحمد عبدالله العيسيثامرب عائد شعق العتيبيرائد عبيد الله طالع القرشي

عبدالله محمد ابراهيم الشيخيعمر عبيد ويد الحربيعبدالرحمن علي محي المشعلي
عبدالكريم علي حسن االسمريفالح مفلح مذكر السبيعيجابر حسن جابر الشيخي

بدر ناصر عبدالله الشهرانيعبدالله منصور مفلح الشمرانيفالح هالل عبدالله الزهراني
ابراهيم سعد محمد  العبداللطيفحسين علي مهدي ال فطيحيحي عواد عوده اليحيوي

فؤاد مصلح صالح الحربيفهد شاهان عبدالله العتيبيمحمد سعيد عيسى الزهراني
علي احمد محمد عسيرياحمد محمد عبد الله القرنيعلي محمد احمد الحذيفي
سعود سرحان محمد الفاهميعامر محمد عامر الصوقعيبندر مهدي مصلح البقمي
مرزوق عوض مرزوق المطيريماجد عودة جمعة الفايديمستور احمد عبيد القالي

فهد عاطى عطية المحمادىمفرح جبار محمد الريثىعبيد مساعد عبدالله الزهراني
ابراهيم محمد ابراهيم الشعيبيعمر احمد عمر الفاهمياحمد علي محمد االسمري

سلطان عبد الله فهد الوهيبيسعود نايف ماجود العنزيفهد حمدان فهد الفهاد
سعيد محمد حالص القحطانيظافر محسن مسعود ال فطيحعبدالكريم مصلح مزيد المطيري

سعد اسعود مجهز العتيبيمحمد صالح احمد الغامدينواف زين العابدين سلطان الحسيني
فهد مستور محمد الحارثينايف عواض عبيدالله العتيبياحمد محمد علي الزهراني
فهد علي مرضي الجابري
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اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

عبدالرحمن علي أحمد آل هاديمهند طاهر حمزه مدنياحمد حسين مريف الجوفي
صالح عطية الله أحمد الغامديأسامه رابح جبر االحمديعبدالله الحسن محمد السفري

احمد عيضة قطنان الجعيدمانع عبدالله محمد العمريفهد محمد عتيق الحربي
فيصل حمد غازي المطيريعلي مدني معمر كرامقطيم منيف عبدالله السبيعي

مسرب عبدالله مسرب الغامديحسين بادي خضر المالكيهاني محمد عبدالغني عبدالهادي
ابراهيم احمد محمد الوشليسليمان حمدان عليق الشراريفوزي فيصل عايض الثبيتي

محمد فهد علي العليطمحمد أحمد موسى الزبيديحاتم محمد طائل السلمي
خلف حامد خلف الخالديعبدالله سالم داخل الحارثيحسن دخيل سعيد الجهني

سعد ناصر عبدالله القحطانيمشعل حميد حضيض الصاعديرائد عبدالعالي محمد االنصاري
محمد عبدالله محمد الشمرانيابراهيم عطيه سعيد الزهرانيعائض مفلح سعيد القرني
نادر حمد عبدالله الحربيبدر شليويح مهنا الجهنيوليد خالد صابر ابوطالب

أحمد مشرع زهيان العتيبيابراهيم حمد ادريس عواجيطارق صالح غانم الجهني
متعب سترالله عابد الثبيتينجيب ناجي مطلق المسعوديسعد فهد سعد الحربي

عبدالله حسن أحمد الزهرانيحسام عائض ابراهيم الشهريعبدالرحمن عبدالله سالم العزام
أحمد نديم محمد بهاء الجندليعادل معيض محمد الشمرانيمحمد غرمان محمد العمري
محمد مسحل بخيت الجعيدجعفر محمد موسى خواجيتركي صالح عوض المالكي

صالح سعيد فتنان المنتشريعادل محمد حامد الشهريعبدالرحمن فرج فايز الحارثي
أسامة علي ناصر العماريفواز ساير شداد الحربيعلي سعيد محمد ال مريع
بندر جزاء قليل الحربيتركي عطية سعيد الجهنيسلطان سعد سعيد المالكي
نايف منصور قاسم العقباويأحمد حسن محمد العارفعلي عثمان علي ال هادي
تركي فائز رده السبيعيأحمد ابراهيم عبدالواحد الرزقيفيصل علي فيصل المالكي
مشاري هداج بندر العتيبيمجاهد روبيح غازي السلميعادل علي عليوي المالكي

محمد علي حنش الشهريعادل ادم بالل احمديحي عبدالله عبدالعزيز الحربي
محمد شار عبدالله الكعبيسلطان علي محمد االسمريحمود سليم شباب القثامي

محمد دلي شالل الشمريهشام صالح يوسف قمصانيابراهيم عبدالله عوض االموي
عبدالله علي عبدالرحمن خزاممقبل سعيد سعد السبيعيعيسى محمد عبده عسيري
حسن زين سمحان الرزقيتركي سعيد عايض ملحهحميد حسن سعيد العاصمي
سلطان عطيه محمد الزهرانيسعد أبوبكر محمد الشمرانيمحمد احمد عواض المالكي

سليم أحمد عبدالله الزهرانيصالح علي سبيع القرنيخلف محمد خلف العتيبي
محمد بيشي دخيل القرنيعلي محمد محمد علويفيصل منصور سعد الزهراني

ذيب مرسل ذيب آل رزقفيصل عايد رجاء الخمعليظافر محمد مسلط السبيعي
بندر علي خضير العنزيمشعل معيش سفر الجعيدفهيد بركه عفنان المطيري

محمد أحمد محمد البركاتيعمر بركي بنيه العتيبيمحمد دخيل عبدالرحمن الواسي
وجدي باني نافع الزنبقيعوض محمد علي الغامديسلطان عبده أحمد حمدي

ابراهيم محمد محمد عسيريمحمد عوض الله معيض الصبحيهمام عطيه ابراهيم الزهراني
عثمان مسفر عطية الغامديعصام اسماعيل جبران جوحانحسن يحي حسين الشاعري
سامي عطيه يحيى المالكيعبدالله سالم عواد البلويمنير عبدالواحد علي الحربي
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

عبدالرحمن ناصر حسن البارمحمد عوض محمد القحطانيعبدالرزاق عايش عاطي الزهراني
محمد شارع ثواب القحطاني

عيد رويعي محمد العطويعبدالله عوض محمد الشهرانيفيصل هالل محيميد العتيبي
محمد عايش منير العتيبيخالد امبارك شيمي البشريمجدي سعيد زيد المطيري

محمد عبدالعزيز أحمد البارقيعبيد عابد عبيد المعافيمصعب محمد رفيق شاهين
أحمد نجا مناجي المطيريسلطان محمد علي عسيريحسين ابراهيم محمد الطميحي

خالد عبدالله زهيميل النفاعيدليم مسحل بدر العتيبيعبدالله عبدالرازاق عمر االهدل
يحي غرم راجح ال راجحصالح عوده مخلف الشمريسامي عطيةالله عطيه الجباري

عالءالدين عامر بن خلوفه العسيريخالد عبدالرحمن مقبل الحربيعبدالرحمن عمر حفظي عسيري
مشعل محمد عيد العصيميمصلح علي ابراهيم عتوديمسفر ناصر محمد ال الطويل
عبدالواحد عمر فهد الحسينعبدالعزيز مساعد سعيد السلميفيصل خالد مصطفى يوسف

سعود دابان غازي العتيبيعبداالله أحمد محمود العقاليخالد مذود عياده الشمري
علي أحمد حمد الصقريعمر سعد عبدالرحمن الخضرعبدالقادرعلي مقبول مقبل الحساوي

مناحي ثواب مسعود الشهرانيتركي زاهي عبدالله القرنيعبده علي احمد قحل
نايف معيض فريحان الثبيتيبدر عبدالله حمود الحارثيعايد مسعود محمد القحطاني

ماهر عبدالله عبدالجبار الهنديوائل احمد عبدالعزيز الزهرانيعبدالله ظافر محمد اليامي
عبدالعزيز جمال معتوق صباغيوسف رضا محمد نواوي فلمبانمحمد عوض عايض الحربي

بندر حسن محمد الشهرياحمد عايش عبدالله المطيريعبدالكريم عبده على الزهراني
صالح مصلح عوض العمرييحيي محمد صالح ال  يحيياحمد علي عمر باعشن

الحميدي فايد مشلح الشمريعبدالله عبدالحميد عطية الجهنيسليمان سعيد عطية الزهراني
فهد ابراهيم اسماعيل الرشيديعبدالرحمن محمد عوضه الزهرانيفيصل حمد شويمي الدوسري
احمد محمد صالح حامد العوفيخالد عبدالعزيز صالح العجالناحمد محمد عبدالله الجبيري

عادل عيضه سليم الحارثيحسن عبدالله احمد الرهرانيوائل مغلي غالي السهلي
سعيد غرامه علي القحطانيمبارك احمد مبارك الياميمحمد خالد علي الغامدي

احمد مزيد محمد الدعجانياسماعيل محمد خضر الهوساويماهر سراج ذياب الحربي
عبدالله عمر ياسين الشاعريسلطان حمد مدله المطيريحاتم محمد عبدالله السواط
عبدالله الحميدي سابل العنزيفهد عبيد مذود الشمريسعد شراز عواض المالكي
مشعل مشعان جازي العتيبيمتعب عليان خويتم السلميموسى عبده مانع االحمري

احمد حجاج عواد العرويفيصل احمد محمد الملوحيطالل مجزي القوين الرخيمي
عبدالله محمد علي القرنيفالح محمد فالح الشهرانيعبدالله سعيد محمد الزهراني

عامر محمد حسن ال الحلويسعود عبيد محسن الحربيعبدالعزيز حبيب رويشد المطيري
عطية احمد عالي المالكيعالء عبدالعزيز علي الجهنيخميس فايز خميس المزمومي

عبدالله سعد سعيد االحمديمحمد صنت بادي الحربياحمد عيسى علي عسيري
محمد سعد دعيج الحارثيفالح محمد فالح السبيعيتركي غازي عمار السلمي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

عامر محمد مناحي الجهميعبدالعزيز مصلح مسفر الغامديعلي علوش ذيخان البيشي
أحمد سعد عبدالله ال مسلمعبدالله فيصل ذكار البقميوايل عمر علي السفياني

ماجد حمد منير المطيرىناصر سعيد أحمد الغامدياحمد محمد حسين حساني
صويلح ضويعن عتيق الجهنيأحمد عبدالله محمد الحزيمابوطالب معبرد ابوطالب السيد

سعيد سالم سعيد ال المحضيمازن يحيى عبده الجحدليفيصل فايح تركي البقمي
يوسف عبدالهادي عبدالواحد المطيريسعود حديد جويعد العتيبيمنصور ابراهيم صالح النقيدان

صالح سليمان سلطان السلطانماجد علي محمد القحطانياحمد سامي احمد محمدسعيد
سفر خالد محمد الشيبانيمشاري سعد عبدالله العصيميعبدالله مطلق علي الدويش

فارس مسلم سويعد المحماديتركي سعد مستور الحارثيمحمد شاهر خلف البقمي
فواز مشعل عوض المطيريحسن علي احمد الصمدانيمشبب سعيد عبد الرحمن الشهري

فواز عبيد هاشم الثعلبيعقيل هاشم محمد الزبيديخالد عثمان علي الغامدي
عابد عبدالله معيطي العمريعبدالله عبدالرحمن عبدالله آل حامدفارس علي عوضه الشمراني

فيصل سبيل نجاء الحربيياسر ابراهيم يوسف المسعودصالح مطر علي الحربي
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االتصال واإلعالم

اإلعالم

جابر محمد أحمد شبيليناصر علي صالح القحطانيسامي سليم مساعد الجهني
ممدوح عبيد محمد القرشيمروان مرزوق بالل العدوانيعمر عماد عمر طيب

احمد حسن احمد القرنيبدر عبدالرزاق مثقب الفارسيموسى محمد حسن البارقي
فيصل عبدالكريم جميل عداسماجد محمد عيسى الغامديعلي سعيد حسن الزهراني
نواف زبن عمير العتيبيبندر رجا سالم الجهنيفواز سعيد عايش الجحدلي
عادل محمد عبدالله فقيهزيد ابراهيم سالمه الزيدسلطان جمال حمزة العلوني
عبدالمجيد عبدالرحمن محمد الزهرانيعبدالله محمد معيض القرنيخالد محمد احمد الزهراني
سامر تيسير عبدالعاطي السعداويصالح فنيس معيض ال شرمةمشاري ثامر عيظة العتيبي
وهيب صالح عامر محمدحاتم عنتر مدهش القرنيسعود علي سعيد الوادعي
فهد محمد محمد الشهرياحمد سياف مسعد المطيريناصر علي ناصر الشريف
عبدالرحمن فريح عبدالله العقالثامر هشام محمد يوسفسميح حمود عتيق الحربي
احمد عبدالمجيد محمد بخاريحسين علي ناصر الشريفرجاء ناصر فالح السهلي
ماجد جابر نصار الحربياحمد محمد محمود عالمنايف نامي سعد النفيعي

محمد جمعان مساعد الزهرانيمشاري عبدالرحمن صالح النجارعبدالسالم عبدالصمد علي حبحب
عجالن نشمي عجالن الشمريمحمد عبدالله سليم القرشييوسف ظافر فالح الشهراني

مانع منصور حنيش الياميمختار ناشي سليمان الحربييوسف ابراهيم احمد الزهراني
محمد أحمد محمد طلميسقاسم محمد نافع محرقعبدالله سالم ذيبان الحارثي
وائل حسن رده القرشيبندر محمد موسى الجهنيمحمد شتوي حامد الغامدي
أحمد غنوم سعيد العامريالحسن رضا محسن الشريفهالل سعيد أحمد الزهراني

اكرم سعيد قايد صالحياسين حميد باتع البشريرياض محمد صالح الغامدي
عبدالرحيم سلمان عواد الجهنيسعيد حسن سعد الزهرانيمجدي سفر هميالن الجعيد

عادل حسن محمد الدهمانيعصام حسن محمد نتو المكاويحسين محمد حسين المعشي
عبدالكريم علي سفر الزهرانيمحمد صالح محمد علي كرديغسان يوسف محمد عيد الخطابي

صالح مدغر سعيد المنتشريسعود عبدالعزيز عبدالرحيم القبسانيسعود حامد عبدالله المالكي
عبدالرحيم عبدالقادر عبدالرحيم السيدعارف حسن احمد السفريمساعد بخيت احمد الزهراني

ماجد غويلي وازن الحويصيوحيد سامي علي كتبيسعيد علي محمد الوادعي
عوض صالح عوض آل متعبهبدر فايق محمد السراجتركي عبدالرحمن عبدالرحمن المالكي

فيصل عايض بريك العتيبيعبدالعزيز مرشود سعد الصاعديغيدان بن مفلح بن منيس البيشي
ضيف الله مطر احمد الغامديعبيدالله عايش شالح المقاطيعبدالعزيز علي عبدالخالق الغامدي

ابراهيم سعيد محمد الزهرانيعادل نواف سليمان المطيريمحمد مبارك محمد السلمي
سلمان سعيد حضاض السلمياحمد معيض احمد القرنيسعود محمد سليم المطيري
مسفر حسين عائض ال عائضعبدالله علي محمد الزهرانيطارق محمد حسن الغامدي
كائف عايض محمد النفيعيعبدالله سعد مبارك االحمديمحمد مصلح صالح العمري
خلف محمد خلف العتيبيعبدالله سرور مطلق العتيبيعبداالله ابكر عثمان شوك
جرشب صالح علي ال سليمانمخلد عبدالله فالح السبيعيعطيه احمد زايد الزهراني

وائل وديع سعد كاتبطارق مبارك علي العسيريسعيد احمد مبارك الزهراني
محمد سياف مسعد المطيريعبدالله خلف عبدالله الشيخي زهرانياحمد يحي محمد رديني

علي سعد علي الشهريمحمد خالد عبدالله العموديمحمد ضيف الله مسفر القرني
فهد مشاري جاسر البقميخالد غازي ناصر البقميمحمد جميل محمد جان

ماهر مرزوق سرور السلميعبدالله دخيل الله حميد الجهنيمنصور شافي مشرع الجعيد
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طالل صالح علي الزهرانيمحمد مسفر شبيب السبيعيحسن عبده ابوطالب حدادي
خالد مطرف سعد القحطانيعبد العزيز محمد سويلم العلوانعبدالمعين معيطي عطيه الفارسي

عائض محمد عايض العتيبيعون مهدي مسعود القحطانيعلي عبدالله علي باعبدالله
سعود عبدالله منقي السلميجابر علي غرم الله الغامديمحمد سعود عبدالقدير سكندر

وسام غازي حسين بحهفيصل عبدالرحيم عبداللطيف المالكيعلي محمد محمد عسيري
حسن الحق حسن عسيريمحمد عبدالرحمن محمد الزينعوض محمد سعد المالكي
عبدالوهاب طالل محمد سعيد حكيمعبدالرحمن سعيد محمد الشهرياحمد ذيبان عيسى المالكي

محمد حسين عبدالله الصافيعبدالعزيز عقيل حمدان العقيلمحمود مروعي عبيد الزهراني
فهد يحي عبدالله االسمريخالد سليمان عبيد الحربييحيى عطيه مصلح الذبياني
أحمد حمود أحمد الشطيريعبدالله محمد مسفر ال زاهرمحمد ثامر ناصر الشهراني

عبدالعزيز ضافي مطر المطيريهادي مبخوت رشيد الدوسريمسعود سعيد مسعود الشهراني
حمود حويمد حمود السلميعادل محمد سفر الغامديخالد مرشد سوندي العتيبي

حزام منصور حزام العجميسعيد محمد عايض زابنمسلط حمود الحميدي السبيعي
سفر سعد سفر السبيعيمهند سحيم ظافر ال مرعيخالد محمد عبده هزازي

أحمد مطلق عطية الله السلميخالد هاشم جميل كتبيسعود بن هياف بن شعالن الشهراني
ماجد عبد السالم محمد يحيىعزيز حامد فهد المطيريحسن احمد محمد المعشي

تركي سعيد محمد بن كدماحمد مشعل دخيل الله المطيرينافع عبدالرحمن عبدالمجيد الصحفي
ابراهيم محمد محمد مكي القبيمحمد علي عبدالله آل ذيبانعايض محمد عايض الوادعي

عايض يحيى حسين النجرانىمشهور عبيد حامد المطرفيعلي احمد علي المعشي
مقرن عطية أحمد المالكيرائف اسماعيل عبدالقادر مجلدعفيف عبدالله صغير الحارثي

عبدالعزيز رجا عبدالعزيز السلميمتعب دخيل الله عوض الله السلميمحمد احمد بالقاسم الربعي
اسماعيل صالح محمد آل جالياحمد سعيد عمر المالكياحمد عبده حسن شرواني

سعود ياسين محمد البركاتيعمار بخيت سفير الذيابيمنصور ترحيب عتيق الشمري
ايهاب خليل سالم باخشوينسليمان محمد محمد قيسيسند حسين عاطي الزنبقي

عبدالهادي عويض خلوي المطيرياحمد حسن احمد الزهرانيعمر صالح على العقل
محمد ساعد سعيد الغامديسعيد احمد يحي المالكيعبدالرحمن متعب خلف المخلفي

فهد عوض عبدالرحيم العاصمي المالكيزيد محمد علي الهيليعلي حسن عطية أبوخماس
عبدالهادي عبدالله عواض الجعيدعلي خالد علي الطمرهصالح محمد مسفر آل معمر
سلطان سعيد فهد العتيبيعلي ناجي صالح ال الحارثسعيد محمد ظافر الشهراني
نهار ساكت دغلوب الجحدليمنصور علي حسين الحربيفواز احمد محمد الزهراني

سلطان صالح جمعان الزهرانياحمد جزاء نعام السلميصالح فالح نفاع السلمي
وليد حمدان احمد المحمديحسن أحمد حسن الزهرانيفيصل حنيف محمد خياط

عبدالله فهد عبدالله الفعرعبدالرحمن عاتق محمد العبدليسطام شجاع سيف العتيبي
عبدالله محمد موسى زهرانييوسف هادي سنيد الحربيمهند عبدالله هنود البالدي
عبدالرحمن عواض محمد الحربيماجد سعود بزيع العتيبينايف مفرح محمد الشهري

نشمي سعد معتاد السلميعبدالعالي محمد فيحان االكلبيطارق محمود محمد محبوب
ملوح ناصر ملوح الشهرانيطارق صياح مجيديع السلميعبدالعزيز هليل علي الذيباني

سلمان مسفر محمد الغامديأيمن عبدالعزيز منصور التركيفايز سعيد سعد آل مغني
هاشم شامي شعيفان الخضيريمحمد سعيد علي ال غزالعبدالله احمد عبدالله الغامدي

فيصل عادل سعود الفقيرفهد عبد الله عثمان الكربيماهر منير هالل الحربي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االتصال واإلعالمكلية االتصال واإلعالم

251 250



بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

االتصال واإلعالم

اإلعالم

شجاع عبدالرحمن محمد العصيميعبدالرحمن فهد عبدالرحمن العفيشمحمد سعد سعيد الشهراني
عواض محمد الفي الشلويعبدالعزيز علي عبدالله الشهريسعد علي محمد الوحيمر

طالل مسفر محسن المالكيمهنا تركي مهنا الشريفاحمد عايض فالح العويضي
فهد سليف مصلح الذبيانيعبيد حميد عبيد الجدعانيعبدالله عويش شريف السلمي

ماهر محمود يعقوب فراشعلي حسين ياسين العذيقيعلي محمد فايز الشهراني
سفر محمد سعيد الشهرانيرمضان حسين محمد القحطانيجهاد عبدالرحمن محمد الشعيبي

صالح حسين صالح ال عوضمسعود حسن عجيان القحطانيسليمان محمد سعد القحطاني
متعب علي زايد االسمريبدر عبدالعزيز سليمان العبيدهاني حامد محمد الثقفي

حسين عبدالله سعيد ال محيافهد محمد حسن الشمرانيمنصور سعد علي الغامدي
بدر عبدالله ابراهيم بن طالبهتان عدنان محمد على نصيرسعد عبدالله عواض المالكي

مبارك عبدالهادي سعود القحطانيعاقل فالح سليمان السلميمازن عبدالله صالح الشدوخي
ياسر تاج علي شاوليخالد علي غازي الشهريسعود سالم هندي الغامدي

غيثان بلغيث غيثان العامريمحسن علي حسين الحربيمحمد عبدالرحمن منيس شكبان
جارالله محمد ناصر شفلوتعطيه سلمان عطية المطيريرياض طالل أحمد الجهني

حسن مفرج عويلي المزموميسعيد عايض عبدالله االسمريعلي سليم علي الحارثي
محمد سعد محمد ابو ثنينسلطان عوض معتق الحربيصالح محمد أحمد آل شيبان
محمد شعبان شار آل ناهيهطالل جمعه ساعد الجحدليعاضه تركي عاضه البقمي
خالد عبدالعزيز يحيى القحطانيفالح عبدالله احمد الزهرانيموسى علي حنين صهلولي

سعد أحمد عبدالله عسيريمحمد عايض محمد العتيبيوليد علي حسن الغامدي
عبدالله ناصر عبدالله الشهرانيسعد عبدالله أحمد الغامديحاتم عبدالله علي الغامدي

محمد أمين عبدالله متوليماجد عبدالكريم محمد عبداللهسعد علي سعد آل حيدان
فريد عبدالوهاب عبداالحد المكيعبدالله عطيه خريفش القايديمحمد عواض نوار النفاعي

سلطان عوض نافع الحربيسامي شعالن عبدالله القرنياحمد سعيد بخيت العتيبي
فواز مغني غنيان العميريعبدالله صالح عبدالله الراجحيفارس مزيد زايد النفيعي

حمزه محمد تميم سعد هاشمعبدالرحمن عائض محمد العريانيفوزي أحمد عبدالغني طاشكندي
فهد ناصر حمد العرجانيمحمد بالقاسم عبده المقعديحاتم محمد سليمان القحطاني
ثامر منسي عبدالهادي السلميتركي أحمد عبدالله بفلحعرمان عبيد عرمان العرمان

خليل رجاء الله عبد الرازق الجهنيفواز مناور بشير المطيريرائد علي سليم المطيري
علي سعود سعيد الشهرانيهاشم محمد عبيد الشريفاياد حسين هذلول الهذلول

حسن جبريل جبران السلميعبدالمجيد عبدالله محمد الزهرانيخالد سيف مبطي القحطاني
ناصر عبدالرحمن محمد الشهرانيعلي عبدالرحمن محمد االحمريعبدالكريم سعد مسعد السلمي

سلمان مطير سليمان السلميصالح فرحه محمد الغامديمحمد عبدالله محمد الشهراني
صليح علي خضر الفهميسعد علي عبدالله القرنيعبدالمجيد عبدالله عايض الشهراني

محمد بن عبده علي قحلخالد غازي ثعلي النفيعيمحمد ابراهيم محمد الذيابي
سلمان عبده عبده مجرشيفالح عطاالله عطية الفارسيتركي محمد علي حامد فته

سلطان طعيس عائض القحطانيعايض سعيد محمد الشهرانيعبدالعزيز عبدالله غنيم الرشيدي
عبدالعزيز فيصل مناحي الغرمولمحمد عبدالوهاب عبدالله الغامديعبداالله سليمان عبدالرحمن كلنتن
درويش فراج درويش القرنيعبدالله عوض محمد ال فليانعتيق الله رويشد قميشان الصبحي

عبدالله محمد ناصر السرحانعلي سعيد علي القرنيعلي حزام علي القحطاني
محسن نجاء راضي الشريفعبدالله محمد تحسين الثبيتيمصعب فيصل عمر القناوي
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محمد ابراهيم محمد ال عثيمينعلي عمر محمد مجليانمار غازي حسين غازي
عبدالمجيد فالح نفاع السلميهتان علوي محمد الخصيفانساعد عبدالله علي السفري

سعد نويفع مغلي السلميعلي محمد رزين الصحفيمنصور سعد مسعود القثامي
أحمد علي أحمد الشهريمحمد عبدالرحمن محمد عسيريعبدالله ابراهيم محمد الرشيد
مناحي محمد مناحي ال سمرهاحمد محمد مبارك الصعيديغنيم عبداللة بنيدر الحميداني
خالد معاود وسمي المطيريجميل على حسن يحيمحمد ابراهيم محمد المطوع

بندر بخيت هالل المعبديعادل محمد عايد الحربيفؤاد عبدالرحمن حاسن المالكي
مروان خليل ابراهيم خضريبندر مجاد معتاد المطيريمازن ساعد عبدالهادي الجدعاني

عبدالعزيز محمد نور مال قشقريفيصل محمد علي المطيريسلطان حامد احمد البركاتي
علي زايد فراج السبيعيعبداالله عبدالرحمن عبدالله مليباريرعد طارق حسن متوكل

بندر حسني عليان الذبيانيغيث محمد حسن قديرعبدالله مثنى عياده الشمري
عمار سامي مصطفى باخذلقبدر ناير خليوي البقميأحمد راشد عبدالله الثويني
وليد مبروك رويعي الشمريسعيد طامي رجاء الهاجريمحمد خالد عبدالله السبعان
علي سعيد علي القحطانيعبدالقادر احمد حامد الزهرانيناصر بدوي سعيد ال مجمل

محمد ضاحي رخيص العنزيعالء عمر محمود غبانحمد عبدالعزيز حمد الوشمي
عبدالله محمد راشد القبيسيمشهور محمد زارع الحربي
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طالب عوض عبدالله الهماميمحمد علي زيلعي أحمدحامد سعد محمد السهيمي
عثمان احمد مسعد الشيخمشعل فهد مهوس الشمريبكر عياد عيد الرفاعي

عالء عبدالله محمد فرغليوسف عبدالله ابراهيم الضعيانحسين فيصل حسين حجازي
أحمد عبدالخالق نعيمان السلميسالم علي مبروك هالبيوائل سعيد علي الغامدي
سالم عمر سالم باجابرعبدالله على أحمد الحازميغنيم ناشر وازع ال سعد

محمد عبداالله عمر تمرهاني محمد معيض الصقريشوقي عبدالله زريعه الشريف
حسن هليل حاسن المالكيأحمد علي منصور ال مردفزهير جميل يوسف حلواني
عبد الوهاب محمد عبدالله القرنيسعيد علي سعيد الخريميرامي جميل عبده الفرساني
أحمد عايض علي الغامديسلطان ابراهيم محمد محسنمحمد طارق عباس جادالله

وسام سليمان بكر زقزوقمحمد احمد حسن خبرانيعيسى عبدالله سالم الكثيري
عايد محمد عايد السميريسامي عبدالله حمد الحسينمحمد انور عبدالوهاب مدهش

ماجد علي أبوبكر المالكيعوض حمد عوض القحطانيماجد سعيد صالح عبدان
حامد محمد عبدالله الشمرانيمحمد زين العابدين سراج عقيلعمر احمد عمر بابكير

زاكي عبدالعزيز عطيه البالديريان أحمد محسن شوايطماجد نافع نفاع السهلي
أحمد عامر محمد قبوسهشام حسين ميان احمدبدر عبدالباسط عثمان السيد

تركي حمد عبدالله النومانعبدالمجيد سعد صالح الغامديعلي حمود علي جراح
ابراهيم علي بحني المظهريباسم محمد احمد اليمانيعبدالرحمن محمدنور حامد اليوبي

عبدالله سعيد عبدالله عسيريزياد حمد عبدالله العويمرعلي شيبه أحمد ألبرناوي
محمد مصلح غديفل الثبيتيفيصل علي احمد عوضهسعود سعيد عبدالله المزيني
حامد عبدالله صادق صبرةمحمد احمد عبدالله قبوسعبدالله معيض عوض مريع
محمد عابد عبدالله اللحيانياحمد جمال عبدالهادي بن جبلسعود محمد عائض آل كدم
عبد الرحمن سعيد الرماح المالكيخالد محمد علي الغامديعبدالله راشد حمد العروي

مشعل محمد فراج الصبحيمعتز عبدالرحمن محمدأمين فرماننجيب عابد عبدالله الصخيري
فيصل مريع مرعي البشريمحمد عبدالمحسن محمد القرنيالمهند خالد غرم الله المالكي

عبدالمجيد عائض سعد القحطانيأحمد عيد غائب العتيبيعبدالحميد عبدالعزيز علي الغشام
محمد عبدالكريم مبارك السفريخالد اسماعيل أحمد الشنديعبدالعزيز سعيد محسن آل عدينان

محمد عبدالرحمن عبدالله غوثبندر عبدالعزيز أحمد الغامديسلطان نايف سلطان القرشي
مقرن مترك محمد بن شفلوتفواز عطيوي عطيه الصبحيفايز محمد ظافر الشهري

احمد عبدالله بكر باجابرعمر يحي حسن حكوميفهد سليمان جارد الجارد الشمري
محمد سليم عبدة النوسانيمتعب سعد محمد السفريعلي عبدالله عايض الخثعمي

عبدااللة محمد جميل عبدالله جستنيةيحي احمد يحي شنخرماجد عياد عايض العتيبي
عبدالرحمن عبدالله سالم البوشمحمد يوسف صالح المنتشريمحمد وليد جميل محمود

سراج عمر حميد المحمديعبدالمجيد سعد عواد االحمديسعود فاضل جميل شاه ولي
عبدالله مبارك محمود اليوبيابراهيم عايد عيد السهليعلي محمود محمد تركي

محمد عتيق اسماعيل اليوبيبريك مبيريك بريك العنتريغسان فيصل محمد الشهري
سند غرم الله سند الغامديعبدالعزيز خميس عبدالله الثماليمحمد عبدالرحيم جابر الجحدلي

صالح حترش بخيت ال حترشنايف عبداالله علي العطاسعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الغامدي
خميس ناجم بركي الفهميمحمد عمر عبد الله الصيعريوليد انور حمزة الجهني

طالل عطيان حضيض المحمديماهر صالح مسفر الغامديعبدالله سالم عبدالله حسين
هتان محمد حسن قديرايوب عوض الله عطية الله السلميمبارك محسن محمد ال رشيد
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مقبول محمد مقبول حكميأحمد سالم مصلح الحارثيحسان صالح رويشد العنزي
نايف سليم طريسان المطيريحمد معجب حمد ال رشيدأحمد عبدالوهاب عبيد حافظ

مؤيد اسامه عبدالقادر حسرتماطر محمد ذياب القحطانيمنصور نصرالدين محمود حسن
صالح عبدالله محمد الشمرانيخالد حسن سلمان الفيفيخالد هادي شجاع القحطاني

بدر هليل حسن العنزيسامي ظافر عبدالله ال حمسانبدر عوض حسين ال بالحارث
أحمد عمر أحمد بن سلمانسعيد ملفي سعيد الزهرانيمحمد مصلح نافع الرشيدي

نايف بجاد ثواب العتيبيبدر خليفة خليل الحميدناصر عبداالله بن عطيان المحمدي
فيصل محمد حمزه جوهريياسر عبدالرحيم طويهر المزروعييحيى عبدالله محمد مضواح
عبدالله زهير يوسف اسطهعبدالله محمد عبدالله االحمريعبدالله فايز سعيد ال ضبعان

حسن محمد يحي حكميمحمد سليمان مساعد عيدمحمد احمد صالح الغامدي
هتان محمد عبد الله سباعبدر محمد عبدالله المحمودبندر عمر خليل القحطاني

محمد عبدالعزيز عبدالله النويصرفيصل محمد احمد الغامدي

وليد أحمد محمد الخيرىسلطان أحمد مبارك ال عياشفهد حجي محمد الحربي
عبدالرحمن صنهات حجاج الطريسيباسم عبد المحسن عبد العزيز الصيدالنيعادل عبدالرحمن محمد الرشيدي

بدر حمد حويمد المطيريعبدالله مرشد عبدالله التميميصالح مبروك فرج العتيبي
ماجد عيد علي البالدياحمد بن عبدالمجيد ابن محمد البشريماهر عبدالله فارس المطيري

بدر رده عمر السفيانينائف عبدالرحمن محمد الرشيديمحمد مكي حمد صغير
محمد حمد حمير ال منصورعبدالعزيز دغبش حسن الزهرانيمنير حسن عبد الله عيد

مناحي محمد راجح الغامديفايز نجم مسعود المعبديبنيدر عوض مطلع المطيري
حسام علي عبدالله القرنيعبدالله شامان طالع المطيريعويد جمال عوده عدس

سعيد سعد سعيد االسمريخليل ابراهيم خليل المساوىفارس يوسف محمد رمضان
موسى محمد موسى المصعديمحمد عياد شتيان السميريمناحي راجح حضيرم الجنيبي
فهد راكان صقر العطاويبركات مشني علي العلويأحمد حمد عبدالكريم طويرب
عبدالرحمن عبدالله عايش التميميهاني ساعد سعيد اللهيبيمشاري محمد علي العتيبي
بندر ربيع مزين الذيابيذيب حسن عبدالعزيز القحطانياحمد محمد علي ال مييش

عماد عبدالحميد حمدان الجهنييوسف صالح سبالن الياميسامي حامد محكم المطيري
احمد مسفر عبدالله المطيريمرزوق هادي ناصر ال قريععبدالله وصل الله عواض الجردحي

صالح سعيد محمد الزهرانيسعود ثامر محسن البقميعبدالوهاب مبارك محمد ال ناصر
جمعان حماد حامد المالكيطالل فاضل صبر المطيريعبدالله محمد مغرم الشهري

محمد مسفر حمد ال سليمعلي حامد مطر العيسيبدر فالح مطلق الحربي
منصور مطلق مسفر القثاميحسين مسلي محمد آل معمرياسين عواض محمد العتيبي
عبدالله بندر حبيب المخيلديأحمد محسن حسين الحازميعبيد محمد ابراهيم السبيعي
علي عامر عبدالله الصيعريوهيب صالح سعيد الغامديابراهيم محمد علي المرحبي
تركي محمد سالم الياميفهد عايض حامد السالميقبالن حسين ظافر القحطانى
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اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية االعمال - رابغكلية االعمال - رابغ
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بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

 االعمال - رابغ

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق

عبدالله معاضب مرزوق الرويليسطام محمد حسن العصيمي العتيبيناصر حسين مسعود ال منصور
عبد السالم رباح عتيق السلميعبدالفتاح أسعد عبدالفتاح النوارمحمد عبدالله تركي الحارثي

عبدالمانع محمد حسن عميرةظافر محمد صالح القحطانيهادي علي محمد ال راكه
أحمد عماد الحاج عبدالحميد البخارييزيد غانم رجاء السعيفانيخالد حسين زويد القثامي

محمد عبدالله مرزوق المزموميمحمد خالد عبدالله الدوسرييسلم عبدالهادي نافع الحربي
عبدالله جويبر سعد الثبيتينايف سحيم محمد الشهريخالد محمد راشد ال سالم

أحمد عبدالله عبدالكريم االحمديمحمد عطية محمد الزبيديمحمد ظافر غرمان الشهري
محمد عبدالله حلوي عسيريعبدالله الفي الفي الزهرانيمنصور محمد عبدالله البدور

عبدالرحيم صويلح هالل الوذينانيعبدالباري صالح عبدالمصلح السفريعبدالرحمن محمد علي القحطاني
عبيد سالم علي الزهرانيفواز باشه خضر الندويشوقي يحيى عبدالله ميمني

محمد عائض معيوض الثبيتيفيصل محمد سليمان االحمديعلي حسين محمد ال حوكاش
عبدالرحمن حمدان محمد الفارسيطاهر جابر معيض المعبديمساعد عاطي منيف اليزيدي

صالح جمعان صالح الزهرانيسعود مطر عتاق الحربيمحمد فارس هادي ال منصور
سعيد عبيد مقيليب الحالفيعلي يحي علي خواجيعايد محمد عايش التميمي
عبدالكريم سليم زويد القثاميعلي محمد حسين ال حوكاشعلي عبدالله يحيى آل فائع
محمد فهد اسماعيل البرقىبدر حميدان صالح السبيعيسلطان محمد شعبين سعد
سعود عويد ضحوي الظفيريعبدالعزيز محمد علي المطيريصقر احمد صالح الغامدي

عبدالرحمن محيل نايف الذيابيحامد حمد حامد السلميذياب عبدالرحمن سالم الزهراني
محمد علي حسن الشهابيماجد حامد حميد المالكيسالم أحمد سالم الغامدي
عثمان سلمان سليم اليوبيفالح ريمان دملوق العجميعادل سعيد شداد الفهمي

منصور سعد صالح المشيعلياسامه علوي شيخان الجفريعبدالرؤف جابر موسم السلمي
صالح عبدالله صالح العماريمحمد صمعون منور المرعشيمحمد عبدالرحمن فراج الحارثي

عبدالله سعد محمد العجميعلي غرسان محمد العليانيابراهيم سليم عياد السميري
خالد بندر خريص العتيبياحمد يوسف احمد الغامديخليل محمد مهدي ال سالم

نايف مانع عطية الله السلميبندر علي فهران االسمريسعود معزي سميحان الشمري
فهد محمدالحاج سويدي السالميعبدالعزيز سعيد بركات الشيخيعطاالله أحمد شاهر الحارثي

تركي محمد هالل المطيريمحمد مهدي ناجي القشانينسلطان عمر محمد بابقي
طراد علي صالح ال قريشهفواز حماد بشير الحربيحسين سعيد حسين الحق

عبدالله فيصل عبدالعزيز حلبيمحمد عبود سعد الشهرانيشعالن مزهر سعيد الشمراني

عصام ابراهيم عبيد ناصروليد علي حسن الغشميعمرو ياسين محمد نايته
عالء عبد الله صالح قطانعبدالله احمد عمر العموديفائز محمد حدجان العتيبي
محمد علي محمد حشواننورالدين محمد حسن مهذبسعد عبود صالح العنزي
عمر حسن عمر النعمانيماجد عبدالله ابراهيم الزهرانيسعيد عمر سعيد بافقيه

رائد عبدالله سعيد بامقعينأحمد عبدالواسع محمد خيارحسن علي محسن بكري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

 االعمال - رابغ

التسويق

عمرو على محمد فرحهاني سراج أحمد كمالمحمد فالح مصباح خلف
محمود ناجح محمدخالد الالذقانيتركي فؤاد عيسى فيوميمحمود محمدأمين أحمد التركستاني

ابراهيم سعيد حسن القحطانيعلي عبدالله علي ابومشعوفمحمد صالح ناصر سالم
عماد عويد شاهر االحمديرائد فهد عيد القرشيعبدالرحيم ناجح محمدخالد الالذقاني

عبدالعزيز عبدالله محسن سنانعبدالعزيز سعد ناصر الشنيفيسلطان سعود محمد بن سليم
بهاء الدين نبيل محمد عمرانبندر يحي محمد القشقريسعد سيف محمد ال قنفذ

عاصم ثروت البكري مطاوععبدالله مرزوق جويبر الطويرقيمنصور جمال عابد سبحي
منصور توفيق يوسف العليميعمار عبدالحميد محمود عطارعبدالله عزام يوسف المغربي

صبري عطية عبدالمطلب الجدعاني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االعمال - رابغكلية االعمال - رابغ
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الفصل الدراسي األول
التعليم عن بعد
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بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

كلية االقتصاد واإلدارة

كلية واآلداب والعلوم اإلنسانية

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٥ - ١٤٣٦ هـ

 االعمال - رابغ

نظم المعلومات اإلدارية

رمزي حامد محمد الحازميعيد فوزان عيد المطرفيسليمان صالح سليمان الصالحي
امين سالم مصلح الحارثيبادي مهدي حزام البيشيزياد صالح سويكت الذبياني

حسين صالح حسن العموديعلي عبدالخير محمد المزينيعبدالرحمن سعد غفير العمري
نواف خالد عبده حنتولبندر محمد حجي بخاريعزام سليمان حميد الجهني

مصلح علي محمد الشيخيمحمد فهد سعيد آل الحارثاحمد محمد عبدالله الشمراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية األعمال - رابغ
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الفصل الدراسي الثاني
التعليم عن بعد
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بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

العلوم اإلدارية

محمد احمد كمال خانسلطان بكر ناصر المشعلمحمد عبد العزيز غالم رسول صالح

غيث محمد هيثم الحمصيطارق محمود مصطفي لبنينائف فهيد مدلول الشمري
عيظه حامد عبدالله الساعديغالي عبدالله عويض المطيريوسام عوض سعيد العمرى
عبدالله محمد مهدي بامهديتركي خلف زهيان المطيريسلطان صالح عايد العنزي

بندر مفرح يحيى غزوانيابراهيم علي حسن معزوزةمجدي محمود عبدالله سعدون
بدر محمد محسن ريانيمقبل بن غايب بن عقالء الرشيديعبدالرحمن جارالله عبدالله الزهراني

فهد حسن بلقاسم القرنيجمل الحرير محمد القحطانيمحمد سعيد محمد الغامدي
هاني أحمد حامد المالكيأيمن أحمد عطاالله البلوشيهيثم علي محمد الغامدي
اياد عبدالوهاب سالم عبدالكريممحمد عبدالهادي محمد القحطانيعيسى صالح علي السالم
صالح عبدالرحمن صالح حريريريان محمد رجب عسيرياحمد محمد ابراهيم نظيف

محمد عبد القادر حسن ناقروماجد عبدالله عبدالرحمن العمودي

جهاد محمد صالح ادريسماجد محمد عبدالله القرنيعلي محمد حسن المرحبي
ابراهيم علي محمد البسيسيوليد محمد جابر الحربيأحمد ارشاد الله نور أحمد

مشاري احمد حمود المحياويمهند احمد عيسى الغمالسعبدالمجيد محمد عبدالرحمن المناع
مازن عمر عبدالله المدنيعبدالعزيز ضيف الله علي الغامديحمود عايض أحمد االحمري
عمران عبدالقادر عمر اسكندرعمر عبد الرحمن محمد مؤمنمحمد علي حمود الميموني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

نواف نايف فيصل العتيبيعبدالله حسن محمد المالكيمحمد خالد عواجي سالمي
عبدالماجد عمر موسي هوساوي

ماجد صالح قابل الحارثيأسعد سليمان أسعد مؤمنةمبارك حسين أحمد حريصي
عبدالله أمين ابراهيم بنونيحيى أحمد يحيى مشهورخليل ابراهيم درويش النخلي

علي محمد عبده ال مانع عسيريفهد احمد علي صالحيعبدالله أحمد علي السهيمي

محمد علي محمد االسمريسعود صالح محمد يوسفاحمد علي احمد عسيري
سعيد محمد سالم الحناشلهسامي صالح علي الوادعيفهد سليمان حسان قناعي

يوسف احمد عبود باعبودصالح عبد العزيز صالح الجاسر

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 االقتصاد واإلدارة
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بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٥ - ١٤٣٦ هـ

 االعمال - رابغ

القانون

نظم المعلومات اإلدارية

رامي عايد عواد البلويعبدالله سعد صالح العطيفيأحمد توفيق ابراهيم علي
عبدالله خشان شالش الخالدىتركي يوسف ابراهيم السميريتركي عابد عبدالله الحربي
احمد زيد كليب القرشينائف خميس عبدالله العمريناصر عبدالله ناصر الزيد

رافع عبدالله البحر ال جمعانمحمد موسى محمد الشهريفيصل علوي عبدالله الكربي
عبدالسالم محمد عبد الله التركيمحمد عمر حمزة منضورعلي عبدالله عواض المنجومي
ماجد مسفر عوض الثبيتيشايع مغزي حمود القثاميسلطان شجاع صنات المقاطي

ابراهيم عبدالله عبدالرحمن الشهريفهد محمد علي القرنيعمر سعد عثمان الصانع
عبد المجيد بندر غزاي العتيبيمساعد سالمه حمدان الجهنيعبدالرحيم حسين عبدالرحيم المالكي

عبدالرحمن محمد راشد ال سالمصالح محمد حمدان البلويتركي عبدالمحسن شافي القحطاني
احمد بريك محمد الحربيعلي هليل هديب الرويليشاكر حسن أحمد بوعيد
سلطان عيضه فراخ الحارثيسلطان محمد غدير العنزيحمد محمد يحيى حملي

محمد سعيد محمد عسيريمحمد رسام محمد السبيعيمحمد محسن مخلف الرويلي
عادل امين صديق بنجرشاهر زيد سالم عبدالسالمرضاء احمد راشد الشمري

صالح ابراهيم صالح باوارثفارس عوض عبدالحميد العوفيعبدالمعين صالح مفرج الجابري

خالد محمد ابن احمد الغامديحسن عبدالرحمن محمد الخضيريمشاري عيد رضيمان العنزي
عبدالمجيد فيصل ظافر الشهريخالد عبدالعزيز علي الغامديعلوي عمر موسى هوساوي
خالد فيصل عاطي الصبحيعبدالله جميل صدقة بحهعبدالعزيز احمد علي صالم

احمد مديني احمد النهارييحيى فايز عبدالله الشهريأحمد محمد علي الغبشي
زياد ابراهيم حسين الغانميعبدالمحسن فهاد عواد الزارعمحمود صفاخان شهاب الدين تركستاني

ياسر صبري حمدان السلميمحمد عبدالله حامد الشمرانيعبدالرحمن محمد صالح العمودي
لواء جميل رشيد باز رضوانغسان عصام معتوق خانعناد مسفر داحوم العتيبي
حسن يحيى عبدالله مهديعمر عبدالله محمد العتيبيعلي سعيد سفر الزهراني

صالح سليمان صالح الحميدينثامر محمد عبدالرزاق بافرط

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق

القانون

عبدالله سالم عبدالله الغامديمحمد سعد عبدالعزيز الخثعمياحمد محمد حسن الصامطى
سامي محمد عبدالله السالمهعبدالعزيز ابراهيم شوعي سفيانيسعيد سويد سعيد العتيبي

تركي عبدالله محمد الحناكيعبدالعزيز عايد سويد العتيبيعبدالرحمن عايد سويد العتيبي
ايهاب فؤاد سعيد محضرسامي محمد جالل سلطان أحمدسعد سويد سعيد العتيبي
عامر عصام محمد الزايديسلطان عباد عبدالله السلميمحمد علي محمد فالتة

ياسر محمد عوض الياميحمد مبارك محمد البريكعبدالله زايد جزاء العتيبي
سامي عبدالله محمد العمرييزيد حمود نايض العتيبيخالد بشير سميحان الشمري
شاكر علي صالح المغامسيسعود فهد محمد الحيزانمحمد حمد مجدل الدوسري

عبدالعزيز خالد ابراهيم البانيأنس سلمان كداف الكدعبدالهادي مساعد حامد الجدعاني
بندر محمد حامد ياسينأحمد هادي علي كريريعبدالله محمد ظفير الشهراني

عبدالله محمد عبدالله الحمدفهد راضي وصل العتيبي

سلمان علي مفلح الحربيفهد عبدالعزيز محمد الخرعانأحمد علي أحمد ظامري
ماجد علي ظافر العمريعبدالعزيز رده سليمان الثقفيمحمد عبدالله حج محمد يتيم

رضاء مفضي عايض عنزيرمزي عوض عيضه الحارثينزار محمد علي السويري
عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الغامديالحسن ناصر الحسين آل عائضعبد الرحيم حمد عويضة السلمي

طارق معوض عايد الجهنيمانع سعيد علي الغامديعبد الرحمن سعد مبارك الشطيطي المطيري
سلطان عبدالله ناصر الضلعانمسلم ابراهيم مسلم الشويمانحسن محمد عاطف عسيري
فواز عبدالرحمن محمد الغامديحسن محمد حسين دغريرييزيد سعد ضريبين العرماني
سيف عبدالله سعيد المالكي

محمد ابوطالب علي العلويعمر محمد عمر ياسينأنس محمد ابراهيم أبو ندا
عبدالرحمن ابوعبيدة عبدالله خيري

جابر سعد مساعد الجهنيسلطان سليمان معال الحربيمحمد مسفر علي ال حبيش 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

كلية األعمال - رابغكلية األعمال - رابغ
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الفصل الدراسي الصيفي
التعليم عن بعد
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

العلوم اإلدارية

محمد سعد مسفر القحطانياحمد مسيب بن أحمد العماريفهد عبدالرحمن خضير العنزي
خالد عياد عايد اللهيبيمحمد عبدالله محمد بابقياحمد يحي فرحان المالكي

عادل محمد عباس الحربيرامي عوض سعيد العمري

محمد أكرم عبدالرحيم السادات

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

اللغة اإلنجليزية

فيصل صالح علي القرنيمحمد حمد فويران البشري

ابراهيم سعيد علي البركاتيياسر عبدالوهاب محمد عسيري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األعمال - رابغكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

 االعمال - رابغ

نظم المعلومات اإلدارية

معتصم محمد عبدالله بافضلسالم فهد عيد الرشيديعماد أحمد عبدالله الغامدي
عبدالمجيد عيضه معيود العتيبيعبدالله عوض عبدالله القحطانيعثمان عابد عبدالله الحيسوني

سليمان حاتم سليمان خليفةماهر علي منصور بن لكسر

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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