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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على النبي العربي األمني، وعلى آلة وصحبه 
أجمعني.

الذي  والعطاء  واإلجناز  احلصاد  أيام  من  املتجدد  اليوم  هذا  في  واالعتزاز  بالفخر  نشعر 
 / األمير  امللكي  بتشريف صاحب السمو  وطنياً  امللك عبدالعزيز منجزاً  تزف فيه جامعة 
املكرمة.  أمير منطقة مكة  الشريفني  احلرمني  آل سعود مستشار خادم  الفيصل  خالد 
تخرجوا  الذين  الطلبة  من  أبنائها  من  متميزة  كوكبة  بتخريج  اجلامعة  فيه  تتشرف  إذ 
في هذه املؤسسة األكادميية العلمية الرائدة ، جامعة ولدت شامخة منذ خمسني عاماً 
وستبقى شامخة بإذن اهلل مبكانتها ودورها وبحرصها على إيجاد بيئة أكادميية تعليمية 
وعملها على رسم خطط   ، العاملية  اجلامعات  بني  التميز  في  الدؤوب  ، وسعيها  مثالية 
نابعة  فائقة  بعناية  لها  التخطيط  يجري  األمد  وطويلة  األوجه  متعددة  وإستراتيجيات 
بلوغ  أعيننا  نصب  واضعني   ، جميعاً  بها  نؤمن  أخالقية  ومبادئ  ومعايير  ونظم  قيم  من 
األهداف وإجناز التوقعات بكفاءة وفاعلية واستدامة ، من خالل املشاركة والتفاعل التام 
والتقومي  واملراجعة  املتميز  واألداء  االلتزام  ثقافة  وتعزيز   ، األكادميية  العملية  بني مكونات 
التفكير  في  الطلبة  أبنائنا  طاقات  يفجر  مبا   ، احلديثة  التكنولوجيا  واستخدام  املستمر 
حياتهم  في  يحتاجونها  التي  املهارات  ويكسبهم  االبتكار  روح  لديهم  ويعزز   ، اإلبداعي 

العملية في ظل التطور التكنولوجي واملعرفي الهائل واملستمر في عاملنا املعاصر .

قلعة  لتبقى  العريقة  اجلامعة  لهذه  ويقدم  قدم  من  كل  أحيي  أن  من  لي  بد  ال  هنا 
علمية، أكادميية، وطنية، شامخة، فهي بكم أنتم خريجي جامعة امللك عبدالعزيز ألنكم 
ستكونون ممثلني لها أينما كنتم، ورسالً أوفياء لوطنكم حتت قيادة ولي أمرنا خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد  صاحب السمو امللكي األمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز )حفظهما اهلل جميعاً(.

معالي األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

مدير الجامعة

األبناء اخلريجون:

إننا نبارك لكم ونبارك ألمهاتكم وآلبائكم هذا التخرج فهذا اليوم يومهم، فهم من 
سهروا وبذلوا من أجل أن يروكم في هذا اليوم وأنتم تتخرجون من اجلامعة لتبدأوا مشواركم 

العلمي في بناء وطنكم واإلستفادة في حياتكم العملية مما درستموه وتعلمتموه.

أبنائي األفاضل: 

إن جامعتكم وهي حتتفل هذا العام بكم بعد حصاد سنوات من اجلهد واملثابرة حتى 
ولوطنكم  لكم  أفضل  مستقبل  أجل  من  والتحدي  احلياة،  غمار  خلوض  علمياً  تأهلتم 

الغالي لتهيب بكم بأن توطدوا صلتكم وعالقتكم معها.

هنيئاً لكم جميعاً وهنيئاً ألسركم وهنيئاً للوطننا الغالي بكم.

سائالً اهلل تعالى لكم التوفيق والسداد في حياتكم العملية في خدمة هذا الوطن 
الغالي علينا جميعاً، والشكر والتقدير لكل من أسهم في تأهيل هؤالء اخلريجني ولكل من 

أسهم في إعداد هذا احلفل البهيج.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

و هـ



سعادة األستاذ الدكتور
يوسف بن عبدالعزيز التركي

سعادة األستاذ الدكتور
عبدالله بن مفرح الذيابي

دأبت جامعة امللك عبدالعزيز على االحتفاء سنويا بأبنائها اخلريجني، حتت رعاية كرمية من 
صاحب السمو امللكي األمير/ خالد الفيصل، مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة 

املكرمة.

إمنا مرد ذلك  بأبنائها وإصدارها لدليل اخلريجني لعام 1437/1436هـ،  واجلامعة وهي حتتفل 
تتويجاً لقدرات طالبها وطالباتها .. وبهذه املناسبة.. ونحن نحتفي ونبارك لطالبنا هذا النجاح 
حصدت  ما  ثمار  يجنون  وهم  اخلريجني  وأهالي  أسر  فيها  ألهنئ  فرصة  أجدها  فإنني  واإلجناز، 
مجهوداتهم ومتابعتهم املستمرة ألبنائهم وبناتهم طوال فترة حتصيلهم الدراسي ، أهنئ أبنائي 
وبناتي اخلريجني وأدعوهم جميعاً لالستمرار والتفاني في حتصيل العلم ألننا وبقدر ما ننهل من 
بحار العلم بقدر ما نعود إلى ذاتنا وطبيعتنا وقيمنا اإلسالمية مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى 

)هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون(.

الفصول  في  سواء  املاضية،  السنوات  خالل  اجلامعة  جهود  عصارة  هو  إمنا  الدليل  وهذا 
الدراسية، أو املكتبات أواملعامل أواخملتبرات أواملرافق التعليمية األخرى، وكلها روافد في تأهيل هذه 
النخبة من أبنائنا والدليل إمنا هو سفر توثيقي لهؤالء األبناء الذين بذلوا الوقت والفكر واجلهد 
سنوات حتى تكللت جهودهم بالنجاح والتوفيق. وجندها فرصة ونحن نبارك لطالبنا على هذا 
النجاح واإلجناز لنؤكد ألبنائنا اخلريجني على حرص اجلامعة على استمرار تواصل خريجيها معها 
لإلطالع على كل ما هو جديد ومفيد من برامج ونشاطات وفعاليات، وتهنئتي 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 مستشار خادم احلرمني الشريفني  
حافز  بال شك  الرعاية  وهذه  اخلريجني  ألبنائه  الكرمية  رعايته  على  املكرمة  أمير منطقة مكة 
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 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

احلمد هلل على جزيل نعمائه، والصالة والسالم على خامت رسله وأنبيائه.. سيدنا محمد بن عبد اهلل.

نلتقي اليوم في هذه املناسبة العظيمة، لنحتفل بتخريج دفعة من أبنائنا الطالب، بعد أن نهلوا 
من معني العلم واملعرفة في مختلف التخصصات باجلامعة، وثابروا بصبرٍ وجٍد للحصول على الدرجات 
أن  ومنسوبيها  للجامعة  العلمي.. فحق  التحصيل  من  الرفيعة، وحققوا مستوًى مشرفاً  العلمية 
يفتخروا بهم ومبا حققوه من جناح، وحق للجامعة أن تعتز بهم وقد زودتهم بالعلم واملعرفة، وصقلت 
مواهبهم وعقولهم وقدراتهم وهيأتهم للبذل والعطاء بال حدود، كل في مجال تخصصه الذي يحتاجه 

اجملتمع وحتتاجه طموحات التنمية والتطلع إلى غٍد مشرٍق في وطننا احلبيب. 

واجلامعة إذ تودع أبنائها وهم ميضون ُقدماً بثبات وثقة نحو غاياتهم وأهدافهم النبيلة في 
خدمة وطنهم، فإنها تؤكد على قوة ومتانة العالقة بينها وبينهم، وتؤكد على استمرار التواصل 
والدعم لهم بكل ما يُنمي معارفهم وقدراتهم على البذل والعطاء، وتتيح لهم كافة إمكاناتها 

ملواصلة مسيرتهم العلمية والعملية وهم يشرفونها في كل محفل ومجال. 

وتتشرف اجلامعة وهي ترفع أطيب التبريكات والتهاني ألولياء أمورهم في هذا اليوم املبارك 
على ما حققه أبناؤهم من جناح وتفوق، وننتهز هذه الفرصة الطيبة لُنذكر أبنائنا الطالب بواجبهم 
الكبير نحو وطنهم الغالي الذي هيأ لهم فرص التحصيل واملعرفة بكل يسرٍ وسخاءٍ.. ولألوطان في 
دِم كِل حرٍ يٌد سلفت وديٌن مستحُق ... فمن أوجب الواجبات أن نبر الوطن ونسعى ألعماره وتقدمه 
وازدهاره مبا حبانا اهلل به من علم ومعارف.. كما نوصي أبنائنا الطالب باحلرص على االستزادة من 
العلم مبواصلة الدراسة والبحث املتخصص في جامعتهم وغيرها من مناهل العلم.. والتهنئة 

موصولة ألعضاء هيئة التدريس واإلداريني والفنيني على ثمرة عطائهم وجهودهم املقدرة.

وإن هذا الكتيب خير دليل وشاهد على بذل اجلامعة وحرصها على جناح وتفوق طالبها والذي 
جتسد في هذه األمسية بتخريج هذه الدفعة من أبنائنا الطالب. 

سائلني اهلل أن يوفقهم ويحقق طموحاتهم وأمنياتهم ويجعل التوفيق حليفهم في كل 
مكان وزمان.

حز



سعادة الدكتور
عابد بن عبدالله المشايخي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا محمد صلى اهلل عليه 

وسلم.

 ... واملثابرة  اجلهد  من  سنوات  أربع  عن  مايزيد  حصاد  تقطفون  اليوم  أنتم  ها  اخلريجني  أعزائي 

قضيتموها في التحصيل العلمي بني املكتبات واخملتبرات وقاعات الدراسة ، وحق لكم أن يفخر وطنكم 

، وطن اإلسالم والسالم واإلنسانية ، والوئام ، وأن تباهوا به وتشاركوا في املسيرة التنموية والتي خطط 

لها في رؤية 2030م . ونتمنى لكم التوفيق في حياتكم العملية أينما كنتم ، وحيثما ُوجدمت. 

ثراه,  حق لكم أن تفخروا بتخرجكم من جامعة املؤسس جامعة امللك عبد العزيز طيب اهلل 

حيث حتول تخرجكم من هذه اجلامعة من حلم إلى حقيقة , وحق لكم أن تفرحوا وترسموا البهجة 

التهاني  آيات  أسمى  ونزف   , الفرحة  نشارككم  اليوم  ونحن  ومحبيكم  وذويكم  أهلكم  شفاه  في 

املاجستير   ( العليا  الدراسات  طالب  فيهم  مبا  الكليات  جميع  في  منكم  للمتفوقني  والتبريكات 

والدكتوراه والدبلوم العالي( داعني اهلل عز وجل أن يوفق اجلميع في حياتهم العلمية والعملية. 

حق لكم أن تفخروا بوالديكم ..... فقد أجنبوا وربوا ، وأعطوا ، بدون حساب فكان لزاماً عليكم أن 

تبروهما ، وتقبلوا أيديهم ، وحتققوا تطلعاتهم فيكم وذلك أدني درجات العرفان لهم . 

أعزائي اخلريجني : ينبغي أن تتذكروا أموراً مهمة تضعونها نصب أعينكم ، وهي إخالص النية 

هلل – عز وجل– ومخافته ، ومراقبته في السر والعلن ، متذكرين أن اهلل يراكم من حيث ال ترونه ، وأنكم 

محاسبون على الصغيرة  قبل الكبيرة . والعمل على خدمة دينكم ووطنكم بشتى الوسائل ، وهذا 

حق عليكم يجب الوفاء به . حيث إنه يعزز صدق انتمائكم لدينكم ولقادتكم األوفياء . واحلرص على 

أن تكون مثاالً طيباً يعكس الصورة املشرقة جلامعتكم ، ويحمل شرف العلم الذي تعلمتموه فيها.

وختاماً نودعكم على أمل أن يتجدد اللقاء بكم ، داعني اهلل عز وجل أن ميدكم بعونه، وأن يكألكم 

برعايته ، وأن نراكم في أرقى اجملاالت ، وأرفع الدرجات ، إنه سميع مجيب الدعاء.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عميد القبول والتسجيل المكلف

سعادة األستاذ الدكتور
سعود بن مستور السلمي

احلمد هلل رب العاملني.. الذي علًم بالقلم ..

والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا محمد .. خير عالم ومعلم .. وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد : 

يطيب لنا بعمادة الدراسات العليا أن نهنئ أبنائنا خريجي وخريجات الدراسات العليا للعام الدراسي 

1437/1436هـ , ونبارك لهم جناحهم ومتيزهم وجني ثمرة جهدهم الدؤوب على مدار سنوات دراستهم , حيث 

استحقوا عن جدارة حصولهم على الدرجة العلمية على مستوى)الدبلومات العليا / املاجستير/ الدكتوراه( 

من جامعة امللك عبد العزيز.

فقلد قامت عمادة الدراسات العليا وبتوجيهات من معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبد الرحمن 

على  العمل  في  الريادي  بدورها  العلمي,  والبحث  العليا  للدراسات  اجلامعة  وكيل  وسعادة  اليوبي  عبيد  بن 

تطوير منظومة الدراسات العليا بالتعاون مع شركائها في املسؤولية, لتواكب التقدم العلمي الذي تستند 

إليه اجلامعات العاملية, والعمل على تنويع مخرجاتها في كافة اجملاالت والتخصصات, من خالل دراسات عليا 

متميزة ورائدة في برامجها ومخرجاتها.

فهنيئاً.. خلريجينا.. وهنيئاً للجامعة .. وهنيئاً لوطننا احلبيب .. وليتذكر أبنائنا اخلريجني واخلريجات أن 

فترة دراستهم كانت مرحلة هامة في صقل مهاراتهم ومعارفهم, إال أن ما بعد التخرج هو مرحلة أهم .... 

ليعملوا بجد وإلتزام, وذلك حتى تزداد مساهماتهم الفاعلة في عمليات التطوير التغيير مبا يتفق مع رؤية 

وطموحات التنمية املستقبلية ببلدنا احلبيب .. وحتى يكونوا سفراء دائمني جلامعة املؤسس ...

خالص دعواتي وأمنياتي لي بالتوفيق.. من أسهم في هذا الزرع الذي أتى حصاده ..

 واهلل ولي التوفيق 

عميد الدراسات العليا

ي ط
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عبدالله موسى علي الشمراني
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إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة العامة التنفيذي
السياسة العامة التنفيذي

إدارة األعمال
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سلمان مخيضير رزيق الصبحي
فيصل طايع مشخص المطيري

ايسر عز الدين محمد مجاهد
علي عايض مشني آل مشني

أحمد علي جبور الغشمري
سليمان عبد الله سليمان الخويطر

فهد محمد صالح عاقل الغانمي
خالد عبدالله محمد سالمة

عبدالعزيز محمد غرمان الشهري
علي عائض محمد القحطاني

ثامر فهد محمدكامل الظاهري
محمد يحيى حسن الروني

المعتزبالله أحمد توفيق شاولي
احمد ابراهيم محمد قميري
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االقتصاد واالدارة

سامر مصطفى منير الغوطاني
سامي ماجد شداد المالكي

مجدي محمد ترسن ياسين ايوب
وجدي فهد سعد اللحياني

محمد محجي نماي المطيري
مروان سعيد صالح االزرقي
امير احمد عبدالغني المختار
ثامر حسين رجاء الحارثي

سامي محمد مداوس الصعيدي
طالل محمد سعد الحساوي

عبدالرحمن جمال أحمد الحازمي الحربي
عبدالوهاب وفاء عبدالعزيز سرتي

ماجد سعد مسعد القاضي
يوسف زحاف احمد المالكي

بهجت عبدالعزيز سراج منشي
سعيد علي سعيد ال عون  القرني

عصام محمد عبدالله البار
فيصل سالم عوده البلوي
بندر عابد مصلح الجهني
بندر فهد غالي العضيله

سالم يحيى محمد الشهري
سعد محمد مسفر القحطاني

سلطان عبدالرحمن عايد العنزي
فيصل نايف عبدالله الشمري

نبيل حميد حامد الحميري
سلطان حمدان ضفيدع الغانمي

موسى محمد تركي االيداء
جمال عقاب موسى الثقفي

فايز   مسيب بن  نحو الفريجي الرويلي 
تركي حسين محمد المرغالني

عبدالله خلف هالل النصر
محمد علي عبدالله شراحيلي

احمد مسعود عمر الفيفي
زيد عبدالعزيز زيد الرافعي

عبد الله سلمان مساعد الجهني
سعيد عبدالرحمن عبدالله آل شافع

عبدالعزيز عبدالله جابر زربه
علي أحمد منور المجنوني
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عبدالعزيز عبدالرحمن جابر الثبيتي
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خالد مناحي محمد الشمري
عطيه احمد عطيه القرني

مسعد رفاس عواد الظفيري
احمد علي احمد الزهراني

أحمد مصحب عبدالله الظفيري
بدر خالد غزاي الحربي

سعد راضي بن راضي البرازي السهلي
عبدالرحمن عبدالعزيز حمود السديري
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشهري

عبدالله محيميد مسحل العصيمي

تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي

اإلدارة التربوية
اإلدارة التربوية

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

اإلدارة التربوية
اإلدارة التربوية
اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
اإلدارة التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي

اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

اإلدارة التربوية
اإلدارة التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي

تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي

التخصص اسم الخريج

علوم االرض

معهد الدراسات العليا التربوية

ايهاب حسين محمد الصمداني

فيصل صالح حسن الزهراني
بنيان عبدالله محمد آل عامر

خالد محمد مستور الثبيتي
خالد عبدالله جارالله الغامدي

عبدالسالم مسفر غرسان الغامدي
فرحان محمد بن حمدان الشمري

ماجد سعيد محمد الغامدي
محمد معوض عطية الله الحربي

هاني محمد أحمد الغامدي
نايف محمد عوده الجهني

اسامه عبدالعزيز محمد المشيطي
سلطان شالح مشوح العتيبي
فهد الحميدي مفلح السبيعي
محمد جميل عايد الصاعدي
خالد سالمة نامي الرفاعي
سعيد سحيم محمد الغامدي
عوض كامل هادي الحربي

أمرالله سعيد محمد الحزنوي
زياد جميل أحمد رفاعي فلمبان

علي أحمد محمد الناشري
يحيى عائض عوض السهيمي

أحمد محمد أحمد آل هادي الزهراني
أسامة شرف هاشم مؤذن

خالد غريبان زعام العتيبي
خالد مصلح مزيد المطيري
رمزي سليم سالمه الحربي

عادل سعد غنايم الميلبي
عبد القادر محمد جابر الزايدي

علي إبراهيم عيسى النعمي
علي محمد سعيد الزهراني

ماجد عبد الله عبد الرحمن القرني
مكتوب كتيب مكتوب المالكي

ناصر سعد مفلح آل غانم القحطاني
بدر زبن بن نافع العلياني السلمي

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسية

التوجيه واالرشاد التربوي
اإلدارة التربوية
اإلدارة التربوية
اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

اإلدارة التربوية
التوجيه واالرشاد التربوي

اإلدارة التربوية
التوجيه واالرشاد التربوي

تقنيات التعليم
اإلدارة التربوية
اإلدارة التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
تقنيات التعليم

اإلدارة التربوية
التوجيه واالرشاد التربوي

اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم

اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
تقنيات التعليم

اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج
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المتفوقون 

الماجستير

المتفوقون 

الماجستير
معهد الدراسات العليا التربوية

علي محمد علي الكثيري
محمد قاسم محمد باشماخ

نائف عبدالله شاهر ابو سرداح
فريح محمد عبدالله الشمري

احمد محمد شرف بكر الحلواني
عادل عبدالله عمر باشراحيل
عبدالله ذعار محمد السبيعي

موسى محمد صويلح العتيـبي
يحيى ناصر عبدالله األحمري

أحمد بخيت قليل الزهراني
حسين محمد حسين الكثيري

خالد محمد علي زعير
سعيد محمد غرم الله الغامدي

عبدالله عبدالرحمن عبدالهادي المطيري
عبدالوهاب محسن بن عبدالله الغنام التميمي

ماجد محمد إبراهيم القسومي
وليد محمد زين القرني

سعود جابر محمد السبع
عقيل هاشم عقيل الزبيدي

علي سليمان أحمد الزهراني
فيصل جعيدان مشعان الذيابي

عصام بدر بن محمد دوس
علي حسن عبده العسيري
خالد بالقاسم علي المعافي
خالد عبدالله حميد الجهني

سلطان أحمد عباس الحربي
عبدالرحمن عقيل الفليح العمري
عبدالعزيز سعيد سواعد السلمي
عبدالله قاعد ضيف الله العتيبي

علي مسفر سالم العتيبي
محمد سعود خلف الحربي

أحمد حسين موسى الزهراني
محمود محمد صالح مبرك السلمي

يوسف مستور عواض الثبيتي
أحمد معيض علي الزهراني
خلف صالح دغمان الحربي

بدر هالل بن مرزوق المطيري
فريح ميس حمدان الرويلي
ماجد مطشر عويد العنزي

محمد عبدالله محمد الشهراني
عبد الرحمن ابراهيم عبد الله الشمسان

تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
تقنيات التعليم

اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم

اإلدارة التربوية
التوجيه واالرشاد التربوي

اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي

تقنيات التعليم
اإلدارة التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي
اإلدارة التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي
اإلدارة التربوية
اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي

تقنيات التعليم
اإلدارة التربوية
اإلدارة التربوية
اإلدارة التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي
التوجيه واالرشاد التربوي

اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم
تقنيات التعليم

التخصص اسم الخريج

معهد الدراسات العليا التربوية

معهد االقتصاد اإلسالمي

الحاسبات وتقنية المعلومات

الحقوق

بندر مرزوق مساعد السهلي
سالم سعد خلف الشالقي الشمري

عبدالله محمد أحمد الشمراني
محمد اسماعيل عتيق الفايدي
محمد فهيد غصيبه الشمري

عبدالله حمدان مفرج الظفيري
علي سعود محمد العويني

سفاح عبدالله محمد الحبردي
طه جويبر عفينان الصحفي
هاشم محمد ناصر الشريف

عماد محمد علي الشيخي زهراني
عبدالرحمن يوسف احمد الغامدي

عوض احمد عوض المجايشي
سعود مناع معيض الشهري
ابراهيم علي عبدالله السيود

عبدالرحمن خاتم بخيت المطيري
هشام محمد وجيه باحميد

عبدالمجيد جميل عليان الجلسي
محمد مسفر محمد الزهراني

مهند بهجت عبدالرحمن زاهد
غريب شاهر هليمة الظفيري
محمد منصور محمد مويس

سامي مسعد صالح السلمي
محمد علي محمد الغامدي

تقنيات التعليم
التوجيه واالرشاد التربوي

اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
تقنيات التعليم

التوجيه واالرشاد التربوي
اإلدارة التربوية
تقنيات التعليم

اإلدارة التربوية

التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي
التمويل اإلسالمي

علوم الحاسبات
علوم الحاسبات

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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المتفوقون 

الماجستير

المتفوقون 

الماجستير
الحقوق

الطب

ماجد منير سلطان السهلي
مشعل محمد جزاع العنزي
نبيل محمد يحيى سليمان
فهد محمد يحيى آبوحسن

محمد إبراهيم عوض المالكي
ثامر عبدالعزيز محمدنور فارسي

محمد أحمد عبدالله الصبان
وليد جودالله عتيق السلمي

حسين علي سعيد كشم
محمد فايز الصادق القايدي

مهند ابراهيم سمران الحويطي
حسن علي حسن الزهراني
حميد ابراهيم محمد القرني

ياسر عبدالله عواض المطيري
ابراهيم حسن عبدالله الزهراني

فيصل محمد نمشان القرني
منصور محمد مشعان موقد

حبيب حمد نايل العنزي
طاهر عمر عبدالله علي

هتان عبدالرزاق محمد داود
خالد نواف خالد العتيبي

عبدالعزيز ضيف الله موسى الزهراني
مهند سعيد محمد الكندي

مازن محمد جمعان الغامدي
منصور محمد صالح اليامي
فالح سلمان حسن الجهني

عبدالباقي موسى فزاع السلمي
ثامر خليل ابراهيم الثقفي

فهد عبدالرحمن احمد الخازم
تركي محمد مبارك الصيعري
محمد أحمد عبدالقادر الحاج

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز القدير
خالد عبدالرحمن مطر المطيري

راكان نبيل محمد دوكي

عمر مقبل عمير العوفي

األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)

األنظمة
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)
األنظمة(القانون)

الكيمياء الحيوية السريرية

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

الطب

علوم البحار

األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

 االعمال - رابغ

ماهر محمد صالح خياط
سلطان أحمد محمد معافا

ممدوح عبدالله عبدالحميد فيده

محمد عوض محمود الكاللي
صالح حسن عمر باحسن

أندرا أفندي بخارين
احمد عوض احمد ساس
اسعد صالح سعيد لحمر

امير محمد اسماعيل القباطي
ساتريا انتوني شمس الدين 

معاذ حميد محمد غانم

محمد عرفان علي
عبدالله موسى حسن السلماني

حسين عبدالله بن سليمان عسيري
احمد عبدالله محمد سرول

عبدالرحمن محمد عبيد القرشي
يوسف احمد علي الزهراني
سمير ناصر محمد الشريف

فيصل عبده محسن القحطاني
ياسر زيني طه رمبو

حسين محمد علي الدريهم
بندر محمد زيني احمد راوه

مروان مصطفي محمود حسين

الكيمياء الحيوية السريرية
الصحة العامة

الكيمياء الحيوية السريرية

األحياء البحرية
األحياء البحرية
األحياء البحرية
األحياء البحرية
األحياء البحرية
الكيمياء البحرية

الجيولوجيا البحرية
الفيزياء البحرية

األرصاد
األرصاد

العلوم البيئية
العلوم البيئية
العلوم البيئية

زراعة المناطق الجافة
األرصاد

اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية

التخصص

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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المتفوقون 

الماجستير

المتفوقون 

بكالوريوس - انتظام
 االعمال - رابغ

العلوم

رامي حمزه احمد حامد
سامي سليم سالمه الحربي
عزيز علي محمد العمري
علي محمد يحيى الشيخي
محمد جزاء مسلم القثامي

موفق عبدالله ابراهيم السقاط
عدنان سعيد احمد باكدم

علي عبدالله علي االحمري
ابراهيم بكري احمد ال الحنيش

احمد اسعد محمد خوج
عبدالله علي محمد العمري

محمد خماش مستور العيسى
مممدوح عمر محمد باداود
نايف عوض محمد العلياني
نايف عائض خضر الحارثي

حسن عبدالله حسن الشمراني
حاتم طالل محمد سعيد متبولي

صالح عبدالله حمد المقري
احمد عالي عليان الحربي
غسان غازي أحمد رفاعي
نوفل عبدالهادي علي نواز

منصور محمد صالح الجدعاني
محمد احمد محمد الساعدي

محمد علي أحمد المطري
سلطان عبدالله سعيد باقطيان

محمد جميل محمد مهنا
محمد عمار نادر زلوخ

اسحاق يحيى خلفان الشعيلي
عبدالواحد محمد محمود الفايدي

عبدالله مدين رده المعلوي
سعيد سحيم أحمد الغامدي

جالل حسين احمد السياري
رائد حامد محمد الثمالي

محمد سعيد عطية الزهراني

اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية
اإلدارة الرياضية

األحياء
علوم الفلك والفضاء

الكيمياء الحيوية
الرياضيات

علوم الفلك والفضاء
األحياء
الكيمياء

الكيمياء الحيوية
الكيمياء
الكيمياء
األحياء

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

بكالوريوس

اآلداب و العلوم اإلنسانية

االتصال واإلعالم

االقتصاد واالدارة

رائد عتيق عبدالله الزهراني
عبدالرحمن أحمد سعيد باجنيد
حسام محمود  عبدالغني محمد

البراء محمد عبد الحميد مشخص
بندر محمد بن عبدالله شراحيلي

تركي عبدالله احمد الغامدي
عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ال مرعي

عبدالمجيد بدوي ابراهيم بدوي
محمد خالد محمد قليوبي
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إدارة خدمات صحية ومستشفيات

نظم المعلومات اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
نظم المعلومات اإلدارية
نظم المعلومات اإلدارية

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

بكالوريوس

اآلداب و العلوم اإلنسانية

االقتصاد واالدارة

 االعمال - رابغ

محمد علي محمد حارثي
أحمد علي بن ابراهيم محزري

حمدان محمد حمدان آل مصعود
عبدالله تركي علي مضواح

عبدالهادي مسعد عايد الجهني
عبده أبوطالب جبران زقيل

أحمد محمد بامحمد بن عفيف
حسن محسن علي الغامدي

عبدالرحمن خضر محمد الزهراني
عبدالرحمن محمد محمد الشهري

علي يحي احمد عسيري
عادل حسني بالقاسم المالكي

مهنا محمدسعيد زبن اللحياني
سعد عائش ناجي السبيعي

عبدالحميد مسعد عايد الجهني

محمد سعيد محمد باحداد
طاهر سعد هندي الزهراني

عبدالله ابراهيم سليمان السليمان
عاطف عبدالله عباس عجب نور

محمد أيمن مصطفى حسن الحلواني
أمجد مصطفى حسن الحلواني

امين عابد حميد الحربي
حسين علي يحيى جاري

خالد راجح علي الشريف
نايف حمود صبر البلوي
عمر محمد يوسف العمر

احمد صالح مهدي شبيلي
سعيد علي سعيد االحمري
فيصل خلف سالم السعدي

االجتماع والخدمة االجتماعية
علم النفس

اللغة اإلنجليزية
علم النفس

االجتماع والخدمة االجتماعية
االجتماع والخدمة االجتماعية
االجتماع والخدمة االجتماعية

علم النفس
االجتماع والخدمة االجتماعية

علم النفس
علم النفس

اللغة اإلنجليزية
علم النفس
علم النفس

االجتماع والخدمة االجتماعية

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

القانون
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

نظم المعلومات اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
نظم المعلومات اإلدارية
نظم المعلومات اإلدارية

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

بكالوريوس

اآلداب و العلوم اإلنسانية

االقتصاد واالدارة

 االعمال - رابغ

محمد علي محمد حارثي
أحمد علي بن ابراهيم محزري

حمدان محمد حمدان آل مصعود
عبدالله تركي علي مضواح

عبدالهادي مسعد عايد الجهني
عبده أبوطالب جبران زقيل

أحمد محمد بامحمد بن عفيف
حسن محسن علي الغامدي

عبدالرحمن خضر محمد الزهراني
عبدالرحمن محمد محمد الشهري

علي يحي احمد عسيري
عادل حسني بالقاسم المالكي

مهنا محمدسعيد زبن اللحياني
سعد عائش ناجي السبيعي

عبدالحميد مسعد عايد الجهني

محمد سعيد محمد باحداد
طاهر سعد هندي الزهراني

عبدالله ابراهيم سليمان السليمان
عاطف عبدالله عباس عجب نور

محمد أيمن مصطفى حسن الحلواني
أمجد مصطفى حسن الحلواني

امين عابد حميد الحربي
حسين علي يحيى جاري

خالد راجح علي الشريف
نايف حمود صبر البلوي
عمر محمد يوسف العمر

احمد صالح مهدي شبيلي
سعيد علي سعيد االحمري
فيصل خلف سالم السعدي

االجتماع والخدمة االجتماعية
علم النفس

اللغة اإلنجليزية
علم النفس

االجتماع والخدمة االجتماعية
االجتماع والخدمة االجتماعية
االجتماع والخدمة االجتماعية

علم النفس
االجتماع والخدمة االجتماعية

علم النفس
علم النفس

اللغة اإلنجليزية
علم النفس
علم النفس

االجتماع والخدمة االجتماعية

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

القانون
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

نظم المعلومات اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
نظم المعلومات اإلدارية
نظم المعلومات اإلدارية

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

المتفوقون المتفوقون 
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 االعمال - رابغ

سعد معيض عائض القحطاني
خالد مرزوق محمد الغامدي

عادل صالح عبدالله النصيان
احمد احمد محمد جميل

موسى محمد علي عتودي
عبدالله هيف محمد القحطاني
أحمد عوض عايض الحربي

عبدالوهاب محمد سعيد ال رائد
عبدالله صالح عبدالله الخليفة

خالد بشير عفنان العازمي
علي أحمد علي الحمدان

نمر عالي مرزوق العتيبي
عثمان عبدالله جبرين الجبرين
أسامة عبد الحفيظ طلب العطار

محمد سعيد محمد آل جعره
راكان حسن سرحان بايوسف

تركي هادي علي مباركي
عبدالله صالح عبدالله القرني

صالح عيظه معتق الدعدي
عماد احمد مفرج السرواني
عبدالواحد هليل زحم اليوبي

خالد محمد عاشور عثمان
اسامه محمد عبدالله بادابود

فهد سعد سعدون العتيبي
خالد مهدي حزام األكلبي
محمد عواد علي العنزي

سامي صالح سليمان البراك
خالد عثمان عمر العمودي
حميد ربيع حميد العصيمي

رشيد موسى عبد الله الزهراني
عبدالله ابراهيم عبدالله الكبسي

عبدالرحمن عبيدالله عبدالله المصباحي
ناصر سعيد فالح الشهراني

عبدالله عبدربه علي العوفي
هاني سمير علي عناني

عمر عبدالقادر ياسين عبدالقادر
عبدالله عمر يوسف الجخلب

عيد عبدالمحسن عيد المسردي
عبدالرحمن علي احمد الشهري

فيصل خالد عبدالعزيز الراشد
عادل علي سعيد الشهيبي

نظم المعلومات اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
نظم المعلومات اإلدارية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
القانون
القانون

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
القانون

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
نظم المعلومات اإلدارية
نظم المعلومات اإلدارية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
التسويق
القانون

نظم المعلومات اإلدارية
نظم المعلومات اإلدارية

القانون
القانون

نظم المعلومات اإلدارية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

القانون
إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

نظم المعلومات اإلدارية
القانون

إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
التسويق

إدارة الموارد البشرية
نظم المعلومات اإلدارية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
القانون

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
القانون

التخصص اسم الخريج

 االعمال - رابغ

أنور ابراهيم حسن عبد الرحمن
عدي عبدالعزيز فهد العجاجي
ابراهيم محمد ابراهيم شهاب

علي جابر أحمد عقيلي
محمد صالح عبدالله العطاس

شفيق طاهر الدين عباس الخضري
عيسى صنت رشدان العتيبي

فهد يحي أحمد الفيفي
مروان حسن علي فرحان
محمد غالب ابراهيم محمد

خالد عبدالعزيز محمد النزر
عبدالله محمد مفرج المطيري
عزيز عبدالله عيد الزهراني
احمد حماد عوده الجوهري

عبدالمجيد ابراهيم عبدالله ال عبدالله
محمد صالح احمد الهاشمي األمير

خالد صالح عبدالرحمن الحسن
صالح عبدالرحمن محمد الجحلي

عادل مفرح جبران المدري
احمد سالم محسن باعبدالله
محمد علي محمد الزهراني

عبدالعزيز مسعود خالد المالكي
سلمان متعب جمعان الغامدي

ابراهيم عبدالعزيز سليمان الجابري
فهد ناصر عبدالرحمن الشعيل

محمد علي محمد طوهري
سلطان بعسوس عبدالله الكثيري

فهد جمعان مشرف الحارثي
محمد عبدالله محمد األسمري

عبدالله عمر عبيد بانقيطه
محمد أحمد مشبب االسمري
محمد زامل فوزان الشريف

ماجد حمدان مرضي البالدي
خلف سالم خلف العنزي

سعد بعيجان دغيليب الذيابي
رجب هاشم رجب الغرابلي

مشاري غانم سالم المرسال
يزيد سالم عيد العتيبي
فهد طالل خليل نخال

ماجد علي سعيد الجحلي
عبدالمجيد عيسى موسى العمري

التسويق
نظم المعلومات اإلدارية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
نظم المعلومات اإلدارية
نظم المعلومات اإلدارية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

نظم المعلومات اإلدارية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
نظم المعلومات اإلدارية

القانون
نظم المعلومات اإلدارية
نظم المعلومات اإلدارية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
القانون

نظم المعلومات اإلدارية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

إدارة الموارد البشرية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

القانون
القانون

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة الموارد البشرية

القانون
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

القانون
القانون

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق
القانون

نظم المعلومات اإلدارية
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

القانون
إدارة الموارد البشرية

التخصص اسم الخريج

المتفوقون المتفوقون 
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 االعمال - رابغ

احمد عايض سليم اللهيبي
عبدالله حامد غويزي الحربي

هتان محمد البشير قاسم الجزائري
ماجد عبدالله عون الحربي

فهد سعود رده المالكي
مؤيد محمد سامي العبدالله

احمد علي هادي الغانمي
غازي عبد الرحمن سعيد الصوفي

محمد عبداللطيف عبدالعزيز الخيرالله
سلطان عبدالله سعد حدله

عبدالرحمن محمد سلطان العسيري
عبدالله علي عبدالله العتيبي

باسل بشير سعيد الميناوي
عبدالله محمد سالم السهيمي

نظم المعلومات اإلدارية
القانون

إدارة الموارد البشرية
القانون

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
التسويق

نظم المعلومات اإلدارية
نظم المعلومات اإلدارية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات
القانون

نظم المعلومات اإلدارية
نظم المعلومات اإلدارية

التسويق
إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التخصص اسم الخريج

دبلوم عاليالمتفوقون المتفوقون 

اآلداب و العلوم اإلنسانية

االقتصاد واالدارة

معهد الدراسات العليا التربوية

بندر عبدالله محمد آل الحوط

عبدالرحمن خلوفه احمد شبلي
محمد علي محمد حكمي

صالح أحمد صالح الشهري

مسلم سداح مطلق السبيعي
منصور مسفر علي القرني

جارالله احمد جرادان العمري الزهراني
فهد عبد الله معيض البقمي

عبدالهادي محمد طريس الشيخ
قاسم محمد احمد قحل

شائق بركات شائق العرياني
مشعل سعيد عمر المالكي

عبدالرحمن عبداالله ناصر الجهني
يوسف صالح حميد المطيري

مهند رباح حمود الحربي
عبدالعزيز عبدالله سعيد باقطيان

عايد شطى عايد العنزي
جميل راشد جريبيع العلوني

خالد جميل حسن صدقه
عواض هالل عواض الحارثي

عوض سعيد هتيمي السلمي
فهد علي عبدالله الدخيلي

حمدان عبدالله عوض الحميدي العصماني
ابراهيم عبدالله محمد ال قريشه

فيصل علي عبده هزازي
محمد سعيد محمد الحزنوي

خالد محمد حسن الفيفي
عبدالرحمن محمد صالح الزهراني

أحمد فايد عوض الله السلمي

البحث االجتماعي

إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

الدبلوم التربوي العام
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام
التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام

التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

دبلوم عالي

اآلداب و العلوم اإلنسانية

االقتصاد واالدارة

معهد الدراسات العليا التربوية

بندر عبدالله محمد آل الحوط

عبدالرحمن خلوفه احمد شبلي
محمد علي محمد حكمي

صالح أحمد صالح الشهري

مسلم سداح مطلق السبيعي
منصور مسفر علي القرني

جارالله احمد جرادان العمري الزهراني
فهد عبد الله معيض البقمي

عبدالهادي محمد طريس الشيخ
قاسم محمد احمد قحل

شائق بركات شائق العرياني
مشعل سعيد عمر المالكي

عبدالرحمن عبداالله ناصر الجهني
يوسف صالح حميد المطيري

مهند رباح حمود الحربي
عبدالعزيز عبدالله سعيد باقطيان

عايد شطى عايد العنزي
جميل راشد جريبيع العلوني

خالد جميل حسن صدقه
عواض هالل عواض الحارثي

عوض سعيد هتيمي السلمي
فهد علي عبدالله الدخيلي

حمدان عبدالله عوض الحميدي العصماني
ابراهيم عبدالله محمد ال قريشه

فيصل علي عبده هزازي
محمد سعيد محمد الحزنوي

خالد محمد حسن الفيفي
عبدالرحمن محمد صالح الزهراني

أحمد فايد عوض الله السلمي

البحث االجتماعي

إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

الدبلوم التربوي العام
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الدبلوم التربوي العام

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

دبلوم عالي

اآلداب و العلوم اإلنسانية

االقتصاد واالدارة

معهد الدراسات العليا التربوية

بندر عبدالله محمد آل الحوط

عبدالرحمن خلوفه احمد شبلي
محمد علي محمد حكمي

صالح أحمد صالح الشهري

مسلم سداح مطلق السبيعي
منصور مسفر علي القرني

جارالله احمد جرادان العمري الزهراني
فهد عبد الله معيض البقمي

عبدالهادي محمد طريس الشيخ
قاسم محمد احمد قحل

شائق بركات شائق العرياني
مشعل سعيد عمر المالكي

عبدالرحمن عبداالله ناصر الجهني
يوسف صالح حميد المطيري

مهند رباح حمود الحربي
عبدالعزيز عبدالله سعيد باقطيان

عايد شطى عايد العنزي
جميل راشد جريبيع العلوني

خالد جميل حسن صدقه
عواض هالل عواض الحارثي

عوض سعيد هتيمي السلمي
فهد علي عبدالله الدخيلي

حمدان عبدالله عوض الحميدي العصماني
ابراهيم عبدالله محمد ال قريشه

فيصل علي عبده هزازي
محمد سعيد محمد الحزنوي

خالد محمد حسن الفيفي
عبدالرحمن محمد صالح الزهراني

أحمد فايد عوض الله السلمي

البحث االجتماعي

إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية

الدبلوم التربوي العام
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام
التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام

التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام

التخصص

التخصص

التخصص

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

دبلوم عاليبكالوريوس - تعليم عن بعد
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المتفوقون المتفوقون 

الدبلوم
معهد الدراسات العليا التربوية

عامر سعيد خاطر الزهراني
خالد محمد احمد الشهري

عوض حسن محمد الزهراني
محمد عطيه معيض الزهراني
بلقاسم محمد عايض القرني
ذياب غصاب يحي ال زمانان

علي ابراهيم علي الفقيه
يحيى مانع هادي ال شهي

امين علي حميد الحربي
خالد سليمان رهيدن الجهني
خالد عبدالله عليان الجلسي

فهد عتيق عتقة الحربي
أسامة أحمد سعيد البطاطي
سلطان حامد أحمد المالكي

عادل عبدالرحمن قعيد الدعدي
عطاالله عبيدالله محمد الجهني

قاسم علي محمد شراحيلي
عبدالله بدر فازع السلمي

عبدالمجيد عواض محيل السلمي
محمد مسعد سعيد الحربي

رده ردود رده المالكي
محمد طارق صالح الطويرقي
محمد مطير عبيدالله المالكي
صالح عبداللقادر طه المعلم

عبدالعزيز عبدالله عايض آل خظران
ثامر مسعود حمدان الحربي
عثمان مهدي صالح الغامدي

علي موسى كردم اليتيمي
نائف حامد عابد الرفاعي

عبدالرحمن رشيد عوض الثقفي
عبدالله محيميد سعد الحالفي

عبدالعزيز سلطان عايض الحارثي
مساعد سعيد علي الزهراني
محمد علي ابراهيم الشيخي

التربية الخاصة
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام

التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام

التربية الخاصة
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام

التربية الخاصة
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام

التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام

التربية الخاصة
التربية الخاصة

الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام
الدبلوم التربوي العام

التخصص اسم الخريج

دبلوم عالي
معھد اللغة العربیة للناطقین بغیرھا
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الفصل الدراسي األول
انتظام

1437-1436
35 34



الدكتوراهالدكتوراه

اآلداب و العلوم اإلنسانية

التاريخ

اللغة العربية وآدابها

علم االجتماع

علم المعلومات

سعود حامد عبدالله الخديدي

احمد سعيد صالح الغامدي

عبدالعزيز عبدالله ابراهيم ال عوين

تركي عبدالعزيز سند بن سند

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

طب األسنان

طب أسنان األطفال

سليمان محمد صالح اللزام

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

علوم االرض

جيولوجيا عامة - بترول وترسبات

حارث أحمد خان

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

العلوم البيئية

زراعة المناطق الجافة

عبيدالله حميد سالم اللحياني

عبدالله محمد منصور الشعيبي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

العلوم

األحياء

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

دخيل الله أحمد بن ضيف الله المالكيايان روبيانشاه اوباي صبريناصر احمد حمد الكناني
عنيزان غضيان مسهوج الحربي

محمد سليمان زبير

ثناء الله عباسي  محمد بجل عباسيحمدي أحمد جابر محمد

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية العلوم

كلية طب األسنان

كلية علوم االرض
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الماجستير الماجستير

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة األعمال التنفيذية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة العامة

عبدالمحسن سعيد يوسف حافظيوسف فهد يوسف العيتانيمحمد يحيى حسن الروني
محمد حسين سعيد القحطانيمبارك سالم عوض عيشانأحمد علي صالح الحدبي الغامدي

يوسف دخيل الله فليح المطيريمحمد علوي محمد الجفريابراهيم سالم سعيد آل سفران
موفق عبدالله زيني عقيلمحمد علي عبدالله شراحيليطالل محمد سعد الحساوي

عبدالله محمد احمد الغامديوالء زاهد عبدالحميد نصراللهسلمان سعد عايض المطيري
ماجد سراج عبدالواحد كعكيمحمود جميل حسن عماشهيوسف محمد أسامة راضي
سعيد عبدالله علي حلوانيعلي مهدي عبدالله اليامي

شجاع شارع مفلح الغامديمحمد مسفر صالح القثاميفهد حسن محسن العيساوي
سلمان مخيضير رزيق الصبحيهاني علي أحمد المالكيحمدان حميد دريميح المطيري

محمد حاتم اسعد ابوالفرجماجد عبدالله عبدالرحمن اليوسفعلي عائض محمد القحطاني
عامر مانع محمد ال ريشانبدر احمد محمد احمدايوب يوسف ايوب طبل

عبدالعزيز عبدالله جابر زربهفيصل سالم عوده البلويمحمد محجي نماي المطيري
ثامر سالم علي قصيرصالح موسى حتات الزهرانيمسلط هويدي دليل العتيبي

حسن جبران عبده مباركيعبدالله عبدالمحسن فهد المدلجناصر سعد سفر العتيبي
عبدالحكيم محمد ناصر الشهرييحيى عبده يحيى صميليبدر عبدالعزيز محمد مشيط

سعد عبدالمحسن سعد العنزيمحمد عبدالله رحيل العنزيسعيد عبدالله صافي الشمراني
عثمان احمد صالح اللخميعبدالله محمد ناصر العرينيعبدالرحمن صالح محمد الهالل

سلطان سعود عواد العنزيعبدالله سليمان عبدالله المحسنبندر خويتم عوض الحربي
ناصر محمد  علي حريشفهد ناصر خلف العتيبي

أسعد نفاع مغلي السلميعبدالرحمن محمد عايض النفيعي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة التنفيذي

اإلقتصاد

السياسة العامة التنفيذي

المحاسبة

المحاسبة المهنية

ابراهيم محمد ابراهيم لباناحمد حماد عطية الله الشطيريسعيد علي سعيد ال عون  القرني
طارق متعب فهيد المطيريحمد عبدالله ماضي الربيعانأسامة علي أحمد الغامدي

محمد أحمد بن عابث العمريزاهر عبدالله علي ال فالح الشهري

نزار محمد جميل قطبمصطفى سيدي ابراهيم ناجم

سلطان محمد جروان المطيريمحمد دمخان محمد القحطانيماجد حمود علي الحربي
موسى علي موسى العسيريضيف الله مساعد ضيف الله الهباشنايف مساعد ضيف الله الهباش الحازمي

محمد سعد قناع المطيريعبدالرحمن عويض محمد الجلسىجمال أحمد علي الجغثمي
أحمد نبيل صالح فاضل

سلطان محمد عبدالقادر قرامش

رامي محمد نصوف عزالدينعزيز راجي منيع السلميأحمد علي جبور الغشمري
طارق يوسف عبدالله المغربيتركي جهز علي  العمري الحربيابراهيم حسن محمد آل هاشل

صالح مبارك عوض الله المعبديسعيد محمد ألطاف معراج الدين بت

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 االقتصاد واالدارةكلية االقتصاد واالدارة
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الماجستير الماجستير

اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

عبدالوهاب دليم عبدالله االسمري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

األرصاد

زراعة المناطق الجافة

علوم وإدارة موارد المياه

سمير ناصر محمد الشريفعبدالله موسى حسن السلماني

يوسف احمد علي الزهراني

حسام عبدالله عبدالحميد المغربيسامي عواض عتقان السلمي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الحقوق

األنظمة

األنظمة(القانون)

فيصل حماد حمد الجهنيهاشم محمد سمير سيد فهمي احمد

عمار شاكر قاسم تركستانيياسر عبدالله عواض المطيريماجد منير سلطان السهلي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية الحقوق
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الماجستير الماجستير

الھندسة الكھربائیة وھندسة الحاسبات

الھندسة الحراریة وتقنیة تحلیة المیاه

كلية الهندسةكلية الطب

كلية الصيدلة

كلية العلوم
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الماجستير الماجستير

علوم البحار

األحياء البحرية

الجيولوجيا البحرية

الفيزياء البحرية

الكيمياء البحرية

اسعد صالح سعيد لحمراحمد عوض احمد ساس

ساتريا انتوني شمس الدين 

معاذ حميد محمد غانم

امير محمد اسماعيل القباطي

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

جيولوجيا عامة - بترول وترسبات

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسية

حسام زهير محمد تركي

ايهاب حسين محمد الصمدانيعلي بلقاسم احمد السيد

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

معهد الدراسات العليا التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي

تقنيات التعليم

سلطان علي بن محمد القحطاني

عبد الرحمن ابراهيم عبد الله الشمسان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية علوم االرض

كلية علوم البحار

معهد الدراسات العليا التربوية
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بكالوريوسبكالوريوس

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة العامة

هشام عتيق ابن غرم الله الغامديفوزان عبدالرحمن  محمود دمنهوريعلي احمد احمد رديني
عماد حسين عبدالله بن عفيفأحمد عيد سعيد اليحيويالبراء هاني جميل ناقرو

سامي عبدالله عوض القرنيمازن محمد بن علي العمريفهد سعد ابن سعد القحطاني
محمد حسين مرزوق النخلييوسف عبد الرحيم ابراهيم الحربي

سعيد صالح عبدالله باسلومعصام محمدامين عبدالروؤف عزيزريان زاهداقبال حبيب الله وارثي
طالل خالد خميس الحميديسلطان فيصل محمدسعيد شاهيناحمد عبدالرحمن سالم باسالمه

ايمن عبدالوهاب محمد عقيلعمرو عودة سالم الجهنيصهيب عدنان محمد درعان
عبده رابح عبده هوساوياحمد صالح احمد آل حمدابراهيم عبدالرشيد ترغن مرغالني

ابراهيم علي ابراهيم مرزامحمد احمد ابن محمد الغامديوليد عوض بخيت المطرفي
عمار ياسر صالح جمالفيصل فهد دخيل الله الحربىمعتز عبدالله احمد الجازع
موسى عبده علي حكميانس عبده محمد رزق الله

عبدالله حسن ابن محمد الشهرينزار عبدالحي احمد السبحيبدر وليد بن عبدالملك نهاري
ناصر عبدالرحمن عثمان العكاسبراء عبدالعزيز بشير الكعكيمحمد عبدالله بن عبدالرحمن القحطاني

صالح موفق صالح عالفوليد خالد سعيد باعيسىفهد محمد سحلي المطيري
عمرو عبدالستار عبدالغني زمزميتركى سعد تركي المطيريعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن كاكا

فيصل عبدالعزيز بركى الثماليخالد عبدالله علي االسمريأسامه سعيد أحمد الغامدي
مهند فهاد مناور المطيريابراهيم محمد احمد اليمانىياسر احمد عبدالرشيد االمام

علي يحيى علي عسيريمحمد جالل عبده شولقمحمد عبدالفتاح عبدالقادر العميري
وليد سالم ابن سعيد الغامديعبدالله محمد عبده مثميحمزه محمدلؤي هاشم فيرق
محمد علي محمد ابوطيرهيوسف هشام محي الدين حكيممحمد مفرح محمد االسمري
محمد منصور بن حمير آل عرفانمحمود عبدالرحمن احمد ظفرناصر سالم محمد آل منصور
أحمد يحيى سعيد القحطانيحسن محمد العسبلي الشهرييحيى صالح عبيدي الزبيدي
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االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

اإلقتصاد

التسويق

التمويل

مهند محمدعلي مسعد االحمدياحمد محمد يونس ميمونعمرو دخيل الله سفر المالكي
عمر كامل ابن عارف المعبدىمشاري محمد احمد الزهرانيمحمود عبدالله مسفر الزهراني

سلطان سمير حسن كرديبدر عبدالعزيز علي الجهنيأحمد فائع محمد مشاوي
محمد خالد مساعد أبوطالبعبدالله يوسف ناهس اللهيبيعبدالهادي عيضه عبدالله القرني
عبدالرحمن طارق سالم بقشانعبدالعزيز دهيران مرحوم اليزيديعبدالرحمن موسى على العكاسي

مازن عبدالله بن عوض السيودمبارك مبيريك هنيدي البالديمحمد بحني حمدان الحربي
فؤاد صالح جمعان الغامديعمار سالم عبدالله باعظيممشاري منصور محمد القرني

محمد سعيد عبيد الثعلبيعمر محمد عمر العموديمحمد عبدالله العسيس الزهراني
عبدالعزيز خالد علي باسلمحسام محمد بن سالم الغامدىعبدالعزيز احمد بن عبدالله العييري

جارالله عامر جارالله الكياديرائد محمد حسن مشهورهاني ماجد بن صغير عثمان
احمد عوده عبدالهادي العمريريان رياض علي رجبعمر حمد عمر باحشوان

بدر هيثم قاسم رحيمعاصم علي بن سراج شهرخانيمحمد حسان مصطفى قاروت
مشاري محمد بن عباس البورويد محمد حسن بوقسراكان حسين سعيد الوادعي

محمد عبداالله قاسم الجحدلياحمد مصلح سعيد الحربيعبدالعزيز عبدالرحمن بن صالح جان
خالد علي محمد القحطانيمحمد حسن صالح البسيسيريان عبدالله شمس  الدين ميشه

ياسين عبداللطيف محمد فتنياحمد مناف حسين ابوالجدائلعبدالرحمن سالم بن عبدالله زعيتر
سعد عبدالرحمن بن وازع البقميسامي فكري فواد رضوانراكان حمد مهدي ال الشهي
عبدالله سعد عبدالله العويضيمحمد علي محمد العمريعبدالله محمد عاتق الشهري

بدر بخيت صالح المالكيياسر عمار سالم أحمد

علي نهاد عبدالله ابورفاعيمهند احمد يوسف شابوصالح عبدالله صالح الغامدي
عبدالله عطاالله عويد الصاعدياحمد عبدالله قواش المالكياسامه عمر عثمان اليماني

سامي ناصر عبدالمجيد السيفيهشام غازي عبدالمحسن القرشيماجد عبدالله احمد الشهري
المهند صالح سعيد الحوتمازن موسى أحمد الزهرانيسعد محمد بن عبدالقادر باحشوان

فارس عدنان صالح الشاوشريان احمد سالمين الباصأمجد محمد خالد عبد الماجد مدني
يوسف نبيل بن عبدالعزيز العوميعمرو عدنان عبدالكريم ادريس
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االقتصاد واالدارة

التمويل

المحاسبة

علوم سياسية

نظم المعلومات اإلدارية

راكان سعيد سالم باسمحيزيد عبدالله دخيل الله الظاهرياسامه عبدالله ابن محمدمختار المهدي
ياسين طالل محمد خطاب شاكرفيصل نبيل سليمان جابردمنهورىخالد محمد نور ابن احمد ابوالخير

وليد علي بن عبدالله بادغيشاحمد عتيق صالح العوفيحسام عبدالعزيز حسن شحاته
عبدالرحمن عبدالله سعيد السرحانيعبدالله احمد سعد القرنيابراهيم ممدوح بن عبدالعزيز دمنهورى

سعود محمد علي الجبيرينزار قصي حسين ابوالجدائلحسن نواف فهد سمسم
حسام محمد يحي عسيرياحمد عبدالله محمد الشريفعلي سامي علي السعدي

عبدالله صالح محمد الغامدياسامه محمد عياش هاشممحمد عمر محمد العمودي
ياسر علي محمد الزهرنيعالء احمد علي الكليعبدالرحمن على محمد حبادي

حسن خالد حسن باصرهعبدالله سعود عبدالله الزهرانيفيصل عبدالمحسن معوض المطيري
مجد محمد صدقه ابوزيدطارق عبدالله يحي منشيعبدالعزيز علي سعيد الغامدي
احمد موسى عطيه الزهرانيمقرن سلطان بن عيد البقميمشاري حميد حمود الفارسي

شادي شباب بن عطيه الزهرانيمصطفى كامل مصطفى مورياسعيد عبدالله وجيه بانوير
عامر محسن بن محمدطه السقافعبدالعزيز عثمان بن احمد الغامديأحمد فيصل محمدعواد الجهني

براء عصام عبدالحليم الميمنيعبدالرحمن فضل عبدالله الجشاشحاتم حسين حسن عابد

طارق عبدالرحمن دليش الحربيمحمد فهد محمد الغامديمحمد البدر احمد خواجي
مشهور حميد مريزيق السلميفيصل عبدالله أحمد الشمرانييوسف مجالى محمد البوق

نايف سعيد أحمد الشهريوليد عبدالهادي عبدالله الشمرانيعبدالله طلعت عبدالله بخاري
باسم خالد علي باكريممشاري حسن مسفر المالكيبدر فيصل عبيدالله الحيدري
وسام فهد بن زكي ابوطالبفواز عبد العزيز صالح الصانععبدالله محمد عويد الحربي

انس سعيد بن حميد الحربياياد حميد ابن حامد السالمىبسام جمال وصل المغامسي
عبدالله عبدالقادر حمزه الجهنيماجد احمد عمر بقشانمحمد سمير محمد بامفلح
يحي عبدالله يحي السرحانيرامي نايف فواز الشريفعمار ياسر احمد باحطاب
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كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

التاريخ

الجغرافيا

الشريعة والدراسات االسالمية

اللغة اإلنجليزية

عثمان عبدالرحمن عثمان الغامديعمر سعيد صالح العموديبندر محمد بن عبدالله شراحيلي
مازن علي بندر المطيريعبدالرحمن محمد فهد الحارثيثامر حسين علي باسعد

حاتم سعيد مسفر الزهرانيمحمد علي سعد القرنيانمار محمد شريف قاسم
محمد عبدالرحمن حسن االسمريياسر احمد علي مختارانس عمر عبدالهادي ابراهيم

احمد عبدالله محمد الشهرانيعبدالله عمر عبدالله باشماخحسن سالم مكي ابوهادي
امين ابراهيم بن سمران اللهيبىاسامة سعيد سالم بادقيلمحمد عبدالرحمن بن محمد القحطاني

محمد سالم طالب الزهراني

عبداللطيف محمد صالح المطيري

مطلق احمد محمد الشاميغالب حمدى ابن حمدان المعبدىفهد سعيد محمد القرني
عبدالله فراج علي الشهرانيعبدالرحمن طالل ابن عبدالرحمن السليماني

عبدالله محمد عبدالله الغامديعبدالرحمن عبدالله حمد الرجبيعبدالله مسعود عيد االحمدي
تركي سبيع محمد الشهريعماد ابراهيم عثمان الدليجانيوسف احمد عبدالله العمري

ابراهيم سعيد جمعان الغامديخالد مسفر محمد الشمرانيموسى قليل وازن السلمي
محمد حسين بن مبارك الغانميمحمد عرابي سالم القريقريعادل عبدالله ابن علي الزهراني
محمد سالم مبارك السقاففيصل صالح بن صالح الجهني

مهدي سعد محمد القرنيوليد احمد حمصوص الزهرانيعبدالرحمن أحمد سعيد باجنيد
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االقتصاد واالدارة

نظم المعلومات اإلدارية

ممدوح محمد بن سالم الدقيلتركي مصلح صالح العمريوليد عيضه رده المالكي
راكان علي بن سعيد المغيديبسام ناصر يحي مسوديابراهيم صالح ابراهيم الفايز

طالل زامل بن نماى الشريفمحمد مالك عبدالحميد الخطي
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بكالوريوسبكالوريوس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

اللغة الفرنسية

علم النفس

سعد خالد سعد القحطانيطارق ابراهيم علي حربيموسى عائض حويل الشهري
ماجد سعيد سمران الثقفيأنس محمدصالح مصلح المزروعيمحمد حمود ذياب الرشيدي

تركي على عيسى ناجعىمحسن حسين عوض الهلمانيمروان حسنى يحي عبدالوهاب
فهد احمد حسن جذميفاضل محمد عبدالله الزهرانيعبدالكريم محمد سعيد الزهراني

عبدالعزيز سعيد علي االسمريفارس احمد سالم باعمرهمحمد بركات حسن القرني
عبدالله سعيد سالم بالفخرعبدالله محمد علي الزبيديعلي سعيد محمد الزهراني
مساعد غرم الله بن مساعد الغامدييحيى نشاط عويد السلميسعيد حسن حسين الغامدي

عالء علي عبدالله الشهريبدر فيصل سعيد الغامديعبدالرحمن سعيد علي بالبيد
عبداالله عواز عايز العتيبيعبدالكريم عبدالله أحمد بابكيرتوفيق سالم حامد الجهني

عبدالله محمد حمود النجيدياحمد جازي مشحن الغامدياسامه عبداللطيف عطاالله السلمى
عادل محمد سالم العنزيمعدي جبار ثعيل السبيعيرعد ساعد مساعد الزهراني

عبدالعزيز عطيه عطيةالله العويضيصالح عبدالرحمن محمد السلميسمير احمد علي المالكي
خالد تركي ثابت الشهريطالل طميشان ناشي الحنتوشيمحمد عبدالله حصيرد المالكي

عبداالله محمد حسن الزهرانيعلي محمد احمد عسيريعبدالرحمن مدهش محمد الزهراني
محمد جمعان احمد الزهرانيعبدالله عواد معوض الحويطيحمزه جميل بن حمزه الشاوى

احمد عبدالله احمد اللخميعبدالرزاق حمود ساعد الزهرانيعناد فهيد عبدالعالى السلمي

محمد سعيد صالح عبدانفادي فائز سعيد حجازيأحمد عبدالعزيز العفين الصيدالني
الحسن علي حسن عماشة

خالد احمد الحسين الكبشثامر محمد محسن الخرميمحمد خالد محمد قليوبي
محمد عمر احمدصفير المقريبندر حزام بن شرف المالكيسعيد محمد جابر القرني

نايف محمد بن علي الزهرانياحمد عوض علي المطيريسيف عبدالله عوض المطيري
عصام محمد حمد الحربيراكان عبدالله عبدربه الزهرانيابراهيم ميشع مجيول العتيبي
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

اللغة الفرنسية

علم النفس

سعد خالد سعد القحطانيطارق ابراهيم علي حربيموسى عائض حويل الشهري
ماجد سعيد سمران الثقفيأنس محمدصالح مصلح المزروعيمحمد حمود ذياب الرشيدي

تركي على عيسى ناجعىمحسن حسين عوض الهلمانيمروان حسنى يحي عبدالوهاب
فهد احمد حسن جذميفاضل محمد عبدالله الزهرانيعبدالكريم محمد سعيد الزهراني

عبدالعزيز سعيد علي االسمريفارس احمد سالم باعمرهمحمد بركات حسن القرني
عبدالله سعيد سالم بالفخرعبدالله محمد علي الزبيديعلي سعيد محمد الزهراني
مساعد غرم الله بن مساعد الغامدييحيى نشاط عويد السلميسعيد حسن حسين الغامدي

عالء علي عبدالله الشهريبدر فيصل سعيد الغامديعبدالرحمن سعيد علي بالبيد
عبداالله عواز عايز العتيبيعبدالكريم عبدالله أحمد بابكيرتوفيق سالم حامد الجهني

عبدالله محمد حمود النجيدياحمد جازي مشحن الغامدياسامه عبداللطيف عطاالله السلمى
عادل محمد سالم العنزيمعدي جبار ثعيل السبيعيرعد ساعد مساعد الزهراني

عبدالعزيز عطيه عطيةالله العويضيصالح عبدالرحمن محمد السلميسمير احمد علي المالكي
خالد تركي ثابت الشهريطالل طميشان ناشي الحنتوشيمحمد عبدالله حصيرد المالكي

عبداالله محمد حسن الزهرانيعلي محمد احمد عسيريعبدالرحمن مدهش محمد الزهراني
محمد جمعان احمد الزهرانيعبدالله عواد معوض الحويطيحمزه جميل بن حمزه الشاوى

احمد عبدالله احمد اللخميعبدالرزاق حمود ساعد الزهرانيعناد فهيد عبدالعالى السلمي

محمد سعيد صالح عبدانفادي فائز سعيد حجازيأحمد عبدالعزيز العفين الصيدالني
الحسن علي حسن عماشة

خالد احمد الحسين الكبشثامر محمد محسن الخرميمحمد خالد محمد قليوبي
محمد عمر احمدصفير المقريبندر حزام بن شرف المالكيسعيد محمد جابر القرني

نايف محمد بن علي الزهرانياحمد عوض علي المطيريسيف عبدالله عوض المطيري
عصام محمد حمد الحربيراكان عبدالله عبدربه الزهرانيابراهيم ميشع مجيول العتيبي
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

خالد عبدالله ناصر الشهريخالد محمد راشد المشدقعبدالرحمن محمد ابن علي الغامدي
احمد بلقاسم احمد القرنيسعود محمد سيف القحطانيحسام علي ابراهيم عسيري
يحي حسين هاشم مهديعبدالله عساف يوسف العبيسينامي حامد نامي الحصيني

عبدالرحمن موسي احمد الشيخي
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

التاريخ

الجغرافيا

الشريعة والدراسات االسالمية

اللغة اإلنجليزية

عثمان عبدالرحمن عثمان الغامديعمر سعيد صالح العموديبندر محمد بن عبدالله شراحيلي
مازن علي بندر المطيريعبدالرحمن محمد فهد الحارثيثامر حسين علي باسعد

حاتم سعيد مسفر الزهرانيمحمد علي سعد القرنيانمار محمد شريف قاسم
محمد عبدالرحمن حسن االسمريياسر احمد علي مختارانس عمر عبدالهادي ابراهيم

احمد عبدالله محمد الشهرانيعبدالله عمر عبدالله باشماخحسن سالم مكي ابوهادي
امين ابراهيم بن سمران اللهيبىاسامة سعيد سالم بادقيلمحمد عبدالرحمن بن محمد القحطاني

محمد سالم طالب الزهراني

عبداللطيف محمد صالح المطيري

مطلق احمد محمد الشاميغالب حمدى ابن حمدان المعبدىفهد سعيد محمد القرني
عبدالله فراج علي الشهرانيعبدالرحمن طالل ابن عبدالرحمن السليماني

عبدالله محمد عبدالله الغامديعبدالرحمن عبدالله حمد الرجبيعبدالله مسعود عيد االحمدي
تركي سبيع محمد الشهريعماد ابراهيم عثمان الدليجانيوسف احمد عبدالله العمري

ابراهيم سعيد جمعان الغامديخالد مسفر محمد الشمرانيموسى قليل وازن السلمي
محمد حسين بن مبارك الغانميمحمد عرابي سالم القريقريعادل عبدالله ابن علي الزهراني
محمد سالم مبارك السقاففيصل صالح بن صالح الجهني

مهدي سعد محمد القرنيوليد احمد حمصوص الزهرانيعبدالرحمن أحمد سعيد باجنيد

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 األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

األرصاد

العلوم البيئية

عبدالرحمن عبيد عبدالله العتيبي

سلطان علي حسين القحطانيعبدالله عبيد عاضه العتيبيموسى عبدالله عيضه الحارثي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
الحاسبات وتقنية المعلومات

الحوسبة

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

أحمد محمد أحمد الغامديفيصل محمد عبدالله الصامطيعبد الله سيدو عبد الله عثمان
عبد الحميد عبداالله عبدالحميد السيدمحمد سلمان حمدون المشرعمحمد علي عمر الحامد

نصر محمد عيد الحربيعالء ماجد محمد ابو طعيمه

محمد سعيد محمد الزهرانيماهر محمد زكريا فضلفواز صالح فواز المالكي
مهند عائض الفي العتيبيعبدالمجيد محمد عبدالمجيد الغامديناصر عبدالرحمن مغلي السلمي

الياس احمد بن يحى بخارىممدوح عثمان عباس اسماعيلمحمد احمد محمد بن عفيف
ماجد سمير يوسف شابوعبد الله اسماعيل محمد مير مالعمر عصام اسعد متبولي

محمد عبدالله حمد الطريفعبدالرحمن خضر محمد السالمييوسف ابوبكر عبدالله العيدروس

عماد طلعت محمد الشريفاحمد عبد االله علي مشيطأبان ابراهيم طاهر عبدالرحمن
عبيد سعود تركي السبيعيريان علي محمد الحارثيفادي فوزى بن حسن حلوانى
عبدالله سعيد ابن احمد سويدنواف رابح عبدالعالي الحربيمحمد حسين عبدالقادر البار

عبداالله علي عبدالله بن عثمانمعاذ عبد العزيز سالم بصفرخالد فهد محمد الطويرقي
البراء عبدالله البطاح الدعيجييزيد ثابت خضير الميلبيمحمد سعيد عبدالرحمن الشهري

عبدالله عبدالرحمن محمد المصطفىوليد صالح علي الغامدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الحقوق
الحقوق

األنظمة

راكان حسين عبدالعزيز الشريففيصل موسى عيد العتيبيفواز نواف خالد العتيبي
خلف سعود عبدالله العنزيمشاري عبدالرحمن عبدالعزيز النملهفارس عبدالعزيز ابراهيم المسيحل
فيصل حسين زيدي المنتشريفواز عبدالله محمد الشارخعبدالرحمن احمد عبدالله العامودي

ريان فوزي صالح دمنهورييوسف صالح يوسف الظاهريمحمد يوسف محمد السبيل
خالد وليد خالد السعيدعبدالكريم سعيد علي الزهرانيعبدالرحمن منصور عبدالرزاق الغريبي

احمد عبود عامر الجبيريعبدالله براك عبدالهادي الحربيعبدالعزيز عمر صالح كازلى
سامي مقبول علي الزبيديعبدالرحمن محمدوائل محمد فتيحمصطفي حسين عبدالله ابوشرحه

عبدالوهاب مسلم علي السلميعمار عبدالعزيز محمد الرشيدعبدالعزيز علي عبدالله الغامدي
خالد محمد ثنيان الثنيانعبدالرحمن محمد بن علي البسيسيعبدالرحمن عبيدالله عطية المحمدي

سليمان احمد محمد الحسينيحسام عبدالله حسن عقرانحمدان محمد حمد العمري
عبدالله طريخم علي البقميعبدالرحمن مهنا صالح المولدعبد الله عبد الحميد طاش تركستاني

زياد منصور علي البراقعبدالرحمن علي بن راشد االحمريمحمد سعدي طفيل السلمي
احمد علي احمد الزهرانيعمار سعيد بن هاشم الزهرانيمحمد حسن احمد عسيري
ابراهيم سالم ابراهيم القحطانيمحمد عبدالرحمن سفر الحارثيصهيب خالد محمد باحاذق

مفلح سعيد هادي دحباشمحمد أحمد محمد الجفريعبدالله عبد الحميد عبدالله الغامدي
سهل عبدالمحسن فراج السهليحسين محمد عمر موسىمحمد طارق عبدالعزيز الكثيري
تركي احمد محمد الجفريعمر فوزي سالمين بن محفوظعبدالرحمن محمد محمد ظافري

نادر حميد بركي الحربيهاضل محمد بن هاضل السبيعيايمن ابراهيم محمد الغامدي
سالم عيظه محمد القاسميعبدالعزيز محمد عتيق الحربيهتان خالد حامد الشنبري
أنس عبدالجليل عبدالغني سرحانعصام انور داود الروبيابراهيم فؤاد محمد ديولي

عبدالعزيز سعيد محمد القحطانياحمد علي بن محمد القحطانيخليل خالد خليل الدباغ
عبدالله محمد ابراهيم الزبيديفواز ناير منور الرشيديحسين عبدالله بن عثمان القطان

محمد احمد رمضان الزهرانيانس محمد سعيد الغامديبدر فرحان ماطر العوفي
فيصل فهد حمد الحازميالوليد خالد حميد المالكيانس محمد صالح بكري

محمد بسام فريد البسامخالد صالح محمد العمريعبدالرحيم هشام عبدالرحيم حمادى

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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العلوم

األحياء

الرياضيات

الفيزياء

الفيزياء الطبية

الكيمياء

مؤيد سعيد علي الغامديعبدالرحمن صالح بن محسن الحضرمىانس حسين بن مالي مجيد
عبد الله حامد دخيل العماريرائد ابراهيم عثمان سنديعبدالله علي ظافر االسمري
خالد بريكان عفنان السلمي

علي محمد عامر الشهريعبدالله صالح محمد القرنيسيف عبيد ذياب الجدعاني
عبدالله مسعد سعد الجدعانيخضران علي سلفان الزهرانيماجد محيميد عبدالغني الوافي
عبدالعزيز مبروك مطير الجهنيبخيت عتيق الله جبر الجدعانيصالح علي عوض المنتشري

بدر حميدان معيكل البقميوليد سليمان سالم الحربياحمد رضا احمد االنصاري
عبدالله معاضه عبدالله العمريعبدالعزيز صالح موسى الزهرانيعبدالله ناصر حزام العتيبي
عبدالله سعيد ابن سعد الغامديحمزة جمال رشاد الشيخاحمد عبدالله سعد الغامدي

محمد مخضور عبدالله الجدعاني

فارس صالح حسن الزهرانيعبدالعزيز صالح مسلط العتيبيعبدالرحمن عبيد بن زايد العصيمى
راكان عبدالله محمد الجهنيعبدالله عاطف حسين ابوزبيبةعبدالعزيز حسن علي الشهري
فهد هاشم عواد الحربيمالك دخيل الله عبدان الثعليايمن معاضه عواض السلمي

محمد مسعود بن مرشد البلويوسام عصام بن عبدالعزيز سردار

اسامه علي ابراهيم مباركيسعيد توفيق سعيد باسوداناحمد عمر بن سراج عجيمى
رعد علي عائض االسمريعبدالرحمن عويض بن دريبيس المطيريعبدالله بخيت عشيش الغامدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

العلوم

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

مرتضى محمد بن عيسى آل أمانابكر حسن احمد دغريريعبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبيد
عبدالعزيز عواض بن صميهيد العتيبيعبدالرحمن محمد عمر الصبحيمهند احمد محمد مجرشي

عبدالعزيز عبدالعليم عبدالحميد البالديمحمد أيمن محمد كركشانحسن ابراهيم اسلم الحضرمي
مساعد علي سعيد الزهرانيفهد مسرهد سعود البيشيسامي محمد غرم الله الغامدي

عائض عبدالله عايض الشهري

ماجد حامد سفر الحارثيمحمد يحيى علي الزبيديبدر وليد خالد رشوان
احمد سليمان عبد الله الشريميعلي خالد سعيد الزهرانيمحمد سبيع حامد الهاللي المالكي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية العلومكلية العلوم
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بكالوريوسبكالوريوس

كلية الهندسة
الهندسة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

فيصل ابراهيم عمر ريسأسامة صالح عبدالمجيد الغامديطارق سعيد عمر بالبيد
بدر محمدناصر خوجلي نوريأحمد صالح محمد الغامديمشاري منصور بن صالح العصالني

ماجد وليد احمد منصورباسم عبدالرحمن فقير الله البلوشيأنس محمد يوسف الحريري
الحسن هاني حسن نايتهامين هاشم عمر البارمهند ماجد علي بغدادي
عبدالرحمن عباس محمد يمانيأحمد غسان أحمد نقلي

عبدالعزيز عبدالله  العموديمحمد عطيةالله عبدالرحمن الجحدليعبدالرحمن عبدالله سالم هالل
سليمان ابراهيم سليمان خانياسر مسفر بن عبدالله المالكيأحمد عبدالعزيز جميل أبوالسعود

نواف رجاء مبروك الحربينواف سعيد عبدالله الغامدينايف عبدالعزيز عبدالرحمن الرثيع
محمد عبدالله محمد الهامليعبدالرحمن صالح هديهد الحنيطيسلمان مروان سلمان ينبعاوي
فواز علي جدي الروقيمحمد عاصم احمد العليانأحمد علي عبدالله الشمراني

ابراهيم عبدالله علي الغامدياحمد جابر محمد شربيبعصام عبدالرحمن يحي منشي
عبدالعزيز سعد محمد المحمادييوسف عبيد عبدالله الجدعانيعبدالله محمد عبدالله بادريق

مشعل طالل محمد مسلمعبدالعزيز محمد عمر ابوزينهمحمد حمدان عبداللطيف الحربي
حذيفه سعد سعيد السفريعبدالرحمن حمادى بن حميدان الحربياحمد خالد سعيد الزهراني

مصعب محمد سالم باوزيرايمن احمد عبدالحميد باناجهمحمد علي الحسين الجحدلي
وائل عوض محمد باشاديفارس ابراهيم أسعد خرابةأيمن حميد مبيريك الجدعاني

فيصل امين محمد العوضيفهد فيصل محمد بالبيدعمار مصطفى أحمد بن صديق

هاني فيصل محمدحسين رفيعحسام عمر محمد باهرمزصالح صالح صالح مبارك النهدي
ريان عبداللطيف صالح الغامديعبدالرحمن عطيه عطاالله السلميخالد عبدالرحمن بن جميل الغامدي

سعد أحمد سعد القحطانينمر سعد عيفان المطيريفواز ضيف الله جويبر السلمي

طارق سالمين صالح باذيلعبدالرحمن سعيد محمد باحدادياسر سعيد احمد اليافعي
سالم يوسف حسن الخواريسلطان حجيج سعيد الحربيمحمدسليم محمدبكر سليم السوادي

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
الهندسة

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة النووية

هندسة التعدين

محمد حميد عبيدالله الغانميعادل صالح بويخيت الحربيعبدالقادر ثابت عقاب السلمي
نواف عبدالرحمن محسن ناشرحمد محمد حسين ال زليقهشام ابراهيم عداوي اليحياوي

لؤي احمد عبدالله النعميأحمد يوسف يونس بن حمدمحمد فايز محمد عسيري
اسماعيل محمد اسماعيل مشرفيعبد الخالق زاهر زاهر الشهري

صالح علي محمد بامخشبطالل عبدالله فضل صالح الجاللصالح احمد صالح عبدربه
احمد عبدالعزيز عبدالقوي الخالقيعبدالله سعيد قاس ورسمهمجاهد ابراهيم احمدعبدالرحيم عبدالله

هتان غازي حسن حلوانيوليد عبده عبده السودياحمد يحى احمد خبراني
يزيد مسعود مشعل العتيبياياد عبدالرحمن عبدالقادر العموديعمر عبد الله عمر باكريم العمودي

مجد جمال الدين محمد زاهرعمر عبدالعزيز علي الغامديمهند محمد عمر بافرج
نايف ابراهيم محمد الزهرانيمحمود فيصل محمود عتبانيعبدالله محمد احمد عبدالعزيز

أحمد محمدزكي عبدالرزاق جمجوماحمد سعد محمد الدوسريايمن فائق محمود خياط
أنس عايش رزيق الحربيأحمد حسين درويش كوشك

فيصل عوض محمد السمكريسعود عبدالمحسن طريس الشيخعالء هادي سالمين النهدي
ممدوح ياسين ابراهيم الخيري

ثامر محمدايمن محمد حلواني

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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كلية علوم األرض
علوم االرض

الجيولوجيا العامة-جيوفيزياء

جيولوجيا عامة - بترول وترسبات

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسية

جيولوجيا عامة-ثروة معدنيةوصخور

جيولوجيا عامة-جيولوجيا المياه

محمد عبدالله بن محمد العبدالمحسنبندر علي محمد ال عامر العسيريطالل محمد سالم العطوي
مراد خلف علي الحارثىعلي نزار بن ياسين العبدالمحسنمحمد عبداالله بن مريع العبيدي

سلطان نجا عبدالعزيز االحمدييعقوب محمد عبدالله الشمريمحمد طارق بن محمد حرقي
راكان عبدالعزيز عبدالرحمن الغامدىصادق طالل صادق باجوهمحمد اسماعيل محمد الزبيدي

فراس احمد يوسف شابوعمر محمد عبدالله الحميريتركي مشهور بن عبدالله العكبري
عمر ابراهيم علي بكري

وليد حسن بن احمد هزازيعماد مشعل صالح الزهرانياحمد محمد بن علي الزهراني
عدنان عيد عايد المطيريعبدالرحمن عطيه عبدالله الزهرانيمحمد فهد محمد العمودي

عبدالعزيز حاتم خليفه الشمريمحمد عوض محمد محسنهعبداللطيف حسن بن محي الدين مقادمى
محمد صالح علي الغامدييوسف محمدنجيب أحمد نبهانبكر بكر احمد باجنيد

عبدالله حسن محمد عواجيمحمد عبدالرحمن محمد آل ابوعيسىمراد محمد بن سعيد العمري

خالد أحمد علي الزهراني
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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 تصاميم البيئة
تصاميم البيئة

التخطيط الحضري واإلقليمي

العمارة

عمارة البيئة

عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد الشريف

خالد سالم احمد الوهاشيسعد  عبداللهعبدالله يوسف عبدالله بالوعل
عمرو احمد محمد زعيملؤي منير محمد بشير سبانوأحمد محمد علي العقل

محمد طارق مصطفى خياطبراء علي عبد العزيز ميمش

عبدالرحمن قميدي قبسون الزهراني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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بكالوريوسبكالوريوس

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية االتصال واإلعالم

العلوم الطبية التطبيقية

تقنية المختبرات الطبية

احمد عبدالله  ناعم الحربيمحمد خالد  محمد محمد

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االتصال واإلعالم

اإلعالم

عبدالمجيد علي ظافر المطاوعه القرنيعبدالعزيز عبدالله عطيه الزهرانيأحمد مطير عبيدالله المالكي
سالم مشعل سالم العتيبيمحمد سعيد حسين هشالنعبد العزيز علي عبد الله المهدي القحطاني

انس عامر محمد قبوسانس احمد عبدالله اليوسفصالح عبد الحفيظ عبد الرحمن سعيد
نزار مسفر عنيزان الخديديعماد عبدالقادر عبدالرحمن موسىاحمد حسين هندي السلمي
مازن محمد عبدالله المالكيمحمد ابراهيم محمد العيديمعتز حميد محمد الرابغي

محمد عبدالعزيز محمد البسامريان عبداللطيف بن أحمد المربعيسلطان حميد محمد السلمي
مسفر مفرج صالح القحطانيعبدالعزيز سعيد بن محمد العمريزكي جاسم علي الغراش

حسن وليد حسن سويدانمحمد عبدالله سعيد بافيلمشاري أحمد علي البلوي
فارس عبدالله سعيد الغامديمحمد مفرح سعيد السلميعمار طارق بن احمد باحمدان

عادل محمد شارع البقميمحمد عبدالله عبدالستار الدويرىمحمد سعد عبدالله الغامدي
أحمد سعود بن علي الشيخيعبدالله محمد عبدالله الشارخقصي نزيه مصطفى جافو

سالم نبيل عبدالله موسىحسام حميد  بخيت الحربيسامر عبدالله سالم الغامدي
معاذ احمد اسعد عالماحمد سلطان سعيد الزهرانيمشاري سعود عبدالعزيز االحيدب

عبدالله عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالصمدعبدالله سعيد عبدالله الغامديمهند سالم صالح العطاس
محمد احمد محمد الوادعياحمد ظافر بن أحمد القرنيعبداللطيف عبدالله عطيه المالكي

نايف هجاد سعيد الغامدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية علوم البحار

كلية الدراسات البحرية

علوم البحار

الجيولوجيا البحرية

محمد طارق بكر مغربل

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الدراسات البحرية

المساحة البحرية

الموانىء والنقل البحري

الهندسة البحرية

عبدالعزيز ابوبكر محمد باوارثاحمد سمير حمزه عيونيرائف خالد امين تاج الدين
محمد عبدالله علي باحطابفهد فائق محمد مغربيمشاري دغيمان محمد الحربي
عائض حسن عايض المالكيبندر علي أحمد الكبيشيماجد عادل عبدالقادر الرديني

عبدالله أحمد ابن محمد عسيريعبدالله علي عبدالله الشهريماجد فائز صالح السموم
عبدالله حسن جابر الزهرانيعبدالله حسين محمد السيالني

محمد صالح عبدالله خانعبدالعزيز أحمد عبدالعزيز الكالبيخالد محمد عمر السقاف

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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بكالوريوسبكالوريوس

كلية االعمال - رابغكلية االعمال - رابغ
 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التمويل

القانون

محمد احمد محفوظ الغامدياحمد عيسى مكي القبيعبدالرحمن حامد زاحم الذروي
محمد أحمد سالم اليافعيحمزه احمد محفوظ الغامديمحمد خالد محمد عثمان

انس عبدالرحمن محمد رضوانراكان حسن بن سعيد باحسينابراهيم حسن عبدالله ناصر
اجواد مطلق ضيف الله اللحيانيفهد احمد فرحان الحارثيامجد خالد محمد الزهراني
يحي ضيف الله عامر اليوبيصالح هداهد سالم المطيريمحمد راشد مبارك السفري
الحارث بكر عبدالله الصبحيمحمد شوعي هادي سالمعمر حسن عمور الفارسي
عبدالله احمد عبدالله الجحدليمهند حزام عبدالمجيد المالكيسامر موسى جميع الزبالي
عادل حمدي راشد البالديتوفيق حمدان محمد اليوبيسلمان عوض شداد الحربي

محمد حميد محمد الحازميأيوب عويمر عمير اليوبيماجد عبدالله دغيليب العتيبي
فراس عبدالله راشد الحربىعبدالعزيز عبدالله اسماعيل الحازمي

مخلد حمدي مطر المطيريفارس محمد علي الشريفابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الخضير
عبدالله احمد عيسى الزهرانيسعد صالح رويبع الحربيمحمد منسى سعيد العالطى
هاني فيصل سالم باخشوينتركي عبيد عبد الله الجهنيحمد عقال سليمان القايدي

اسامه داخل بن واسم اليزيديحسن سليمان يحي حريصيمحمد دخيل عقال الطويرشي
عاصم موسى جميع الزباليمعاذ عوض مبروك الحميدي الزباليعبدالعزيز عبدالرحمن علي باعثمان

سعد عبدالله سعد السفيانياحمد فهد مبروك البشرىحسن عبدالله زارب القحطاني
مروان ابراهيم علي المحمديسلطان محمد يحي الشبيلي

محمد خالد محمد الجيزانيمحمد عبدالله عليان البشريزياد حمود حمد الغانمي

محمد أحمد مهدي ال ناجيالبراء ماجد عبدالغني بكريعبدالعزيز سالم عوض المطيري
عبدالعزيز عبدالله خلف عسافخالد عبدالله مسفر الغامديأسامه أحمد مهدي ال ناجي
عبدالله ابراهيم علي الزهرانيمحمد حزام عبدالمجيد المالكياحمد عمران طالب العسمي

حسين عباس حسين عليحسام فهد شار الشهريمحمد باقر زين السيد

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التمويل

القانون

محمد احمد محفوظ الغامدياحمد عيسى مكي القبيعبدالرحمن حامد زاحم الذروي
محمد أحمد سالم اليافعيحمزه احمد محفوظ الغامديمحمد خالد محمد عثمان

انس عبدالرحمن محمد رضوانراكان حسن بن سعيد باحسينابراهيم حسن عبدالله ناصر
اجواد مطلق ضيف الله اللحيانيفهد احمد فرحان الحارثيامجد خالد محمد الزهراني
يحي ضيف الله عامر اليوبيصالح هداهد سالم المطيريمحمد راشد مبارك السفري
الحارث بكر عبدالله الصبحيمحمد شوعي هادي سالمعمر حسن عمور الفارسي
عبدالله احمد عبدالله الجحدليمهند حزام عبدالمجيد المالكيسامر موسى جميع الزبالي
عادل حمدي راشد البالديتوفيق حمدان محمد اليوبيسلمان عوض شداد الحربي

محمد حميد محمد الحازميأيوب عويمر عمير اليوبيماجد عبدالله دغيليب العتيبي
فراس عبدالله راشد الحربىعبدالعزيز عبدالله اسماعيل الحازمي

مخلد حمدي مطر المطيريفارس محمد علي الشريفابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الخضير
عبدالله احمد عيسى الزهرانيسعد صالح رويبع الحربيمحمد منسى سعيد العالطى
هاني فيصل سالم باخشوينتركي عبيد عبد الله الجهنيحمد عقال سليمان القايدي

اسامه داخل بن واسم اليزيديحسن سليمان يحي حريصيمحمد دخيل عقال الطويرشي
عاصم موسى جميع الزباليمعاذ عوض مبروك الحميدي الزباليعبدالعزيز عبدالرحمن علي باعثمان

سعد عبدالله سعد السفيانياحمد فهد مبروك البشرىحسن عبدالله زارب القحطاني
مروان ابراهيم علي المحمديسلطان محمد يحي الشبيلي

محمد خالد محمد الجيزانيمحمد عبدالله عليان البشريزياد حمود حمد الغانمي

محمد أحمد مهدي ال ناجيالبراء ماجد عبدالغني بكريعبدالعزيز سالم عوض المطيري
عبدالعزيز عبدالله خلف عسافخالد عبدالله مسفر الغامديأسامه أحمد مهدي ال ناجي
عبدالله ابراهيم علي الزهرانيمحمد حزام عبدالمجيد المالكياحمد عمران طالب العسمي

حسين عباس حسين عليحسام فهد شار الشهريمحمد باقر زين السيد

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

 االعمال - رابغ

القانون

المحاسبة

نظم المعلومات اإلدارية

خالد موسى محمد الزهرانيعبدالعزيز ابراهيم عبدالله القحطانيفيصل احمد محمد المجايشي
فراس احمد صالح باعظيمفراس محمد صالح صوماليعبيد فهد عبيد الظاهري

زياد مسعد محمد الراشدياسامه عبدالفتاح محمد مختار

أحمد عبدالعزيز محمد الوهيدابراهيم غازي ابراهيم العصارينايف عياد عبيان السريحي
احمد صالح سبتي الغامديفيصل عبدالله الحسن العبيديسلطان محمد طاهر السديري

عبدالرحمن صالح علي االسود

عبدالله احمد محمد قيسيعبدالرحمن هادي عبدالرحمن بورجيياسر محمد ابوبكر فريد
صالح محمد ضيف الله الزهرانيفيصل متعب فهيد المطيريانمار عبدالرحمن بن صالح مبارك

رائد عارف عبد الله المرامحيمحمد بن يسن طاهر عبدهفهد ابراهيم ماطر المطيري
ريان صالح حامد السريحي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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بكالوريوسبكالوريوس

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

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

عبدالله معوض محمد الذبياني

ناصر عبدالعزيز عبدالله الغامديريان أحمد راشد الغامديمتعب عبدالله بن باني الحربي
عبدالعزيز غازي عبدالعزيز السليماني

عبدالرحمن عبدالله سعيد بالبيد

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة - رابغ

الهندسة الصناعية

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

هـ.الكهربائية وهـ.الحاسبات

عبدالرحمن فؤاد سلمان الجاهلييزيد محمد عبده االسمري

صهيب محمد بن عثمان قاضيعبدالله عتيق مطلق السلمي

محمد حامد بن حمدان البالديعادل حسن علي الرحيليعبدالكريم فيصل عبدالله الغامدي
سلطان صالح خلف التميمي

محمد عبدالخالق عبداللطيف السليهبيفارس فائز ماطر المطيريعناد معتوق محمد زمزمي
محمد احمد سالم بافرط

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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الدبلوم العاليبكالوريوس

العلوم و اآلداب - رابغ

األحياء

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

أحمد رشدان حمد الزباليصهيب الفي صويلح الزباليعثمان عطيه عبيد الحربي
عبدالمجيد محمدصالح مبيريك الحربياحمد عيد بن سعد الحربياسامه منور نوار الزبالي

بدر جباره بخيت الزباليمصعب عبدالرحمن بن رزق الله الزباليخالد حمدان بن محمد الزبالي

محمد فرج فريج الزبالي الحربي

عبداللطيف احمد عبداللطيف الجحدلي

محمد علي حسن الشهريخالد عطيه بن محمد الهنديعبدالرحمن سمير بن علي الزهرانى

عبدالرحمن حبيب الله مهجي الزباليشاهر محيسن حبيب الله الزباليابراهيم حسن بن عبده سهيل
معاذ عبد الرحمن عميرة المرعشيحاتم حامد احمد اليوبيطارق خلف منير الزبالي

حماد معوض محمد الدعديسلطان راشد فالح الزبالييوسف عواض مبروك الزبالي
عبدالله حجاالله بن مروي الزباليفهد سيف محمد القحطانيابراهيم احمد عبدالله الشمراني

يحي احمد خميس الزهرانيعبدالله علي سعيد الزهرانيعبدالله حميد حمدان الحربي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية العلوم واآلداب - رابغ

كلية اآلداب والعلوم األنسانية

كلية االقتصاد واإلدارة

معهد الدراسات العليا التربوية

اآلداب و العلوم اإلنسانية

البحث االجتماعي

عبدالله علي مهدي الحميريدخيل عطية الله خميس المزموميبندر عبدالله محمد آل الحوط

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

إدارة الموارد البشرية

صالح أحمد صالح الشهريمحمد علي محمد حكميعبدالرحمن خلوفه احمد شبلي
احمد محمد سعيد المالكيمحمد احمد بن سلمان السلماني الفيفيفهد عطيه عبد الله المالكي

عوض مبارك هادي المطيريعبدالرحمن صالح دغيمان الرشيديخالد عبد الرحمن احمد العمودى

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

معهد الدراسات العليا التربوية

التربية الخاصة

شائق بركات شائق العريانيقاسم محمد احمد قحلمنصور مسفر علي القرني
عبدالرحمن عبداالله ناصر الجهنييوسف صالح حميد المطيريمشعل سعيد عمر المالكي
عوض سعيد هتيمي السلميعايد شطى عايد العنزيمهند رباح حمود الحربي
خالد محمد حسن الفيفيمحمد سعيد محمد الحزنويفيصل علي عبده هزازي

بلقاسم محمد عايض القرنيعامر سعيد خاطر الزهرانيعبدالرحمن محمد صالح الزهراني
صالح عبداللقادر طه المعلمرده ردود رده المالكيعلي ابراهيم علي الفقيه

عبدالله محيميد سعد الحالفيعبدالرحمن رشيد عوض الثقفيعبدالعزيز عبدالله عايض آل خظران
حارث محمد حيدر حسنسامي فاهد مساعد العرفيمروان عبدالله محمد شيخ عمر
عبدالرحمن عطية علي الزهرانيسالم علي عبدالله المنتشريفيصل عبدالله محمد الزهراني

عايد سعد عايد السناني الجهنيطاهر الطبيشي علي الخضاريرامي عبدالله بركه الحربي
فهد سعيد محمدصالح المزروعيخالد غانم عواد الجهنيسليمان عوده مسند البلوي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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الدبلوماتالدبلومات

اآلداب و العلوم اإلنسانية

نظم معلومات جغرافية وخرائط

عبدالرحمن احمد  محمد الزهرانيسعد مساعد  سعد العميريمروان سليم  منير العتيبي
عبدالعزيز احمد  عطيه الزهرانيخالد عبدالرحمن  منير العتيبي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

المجتمع

إدارة الشبكات

الرسم بالحاسب

المحاسبة

مبيعات

محمد هارون  ناظم الدينشيخ حسن الرحمن نور  االسالممحمد عمر  محمد عفرت
محمدجايد فيصل محمد  زاهد سينعبداالله مشرف ذاكر الغامديضياء الرحمن  عبدالغفور
زيد خالد  صنت المطيريأحمد محمد عيسى حمدعمر طاهر حبيب الهاشمي

ريان عادل محمد الغامديعبد العزيز فايز علي االحمريالـمثنى مـحـمـود عـوض بـاعـامـر
احمد عثمان احمد باموسىنادر ناصر ضيف الله جعفرييحيى عبدالعزيز عبدربه الزهراني

فيصل مستور حامد الحارثيمصطفى هاشم سالم الحربيحسين هاشم سالم الحربي
عبدالرحمن صالح حسين القحطاني

عبدالله سالم محمد الجنيديصالح الدين محمد الحاج حسينيوسف عجيب يوسف عجيب
فواز عبدالله سالم الجنيدي

ساري سلطان حسين البيشيعبدالكريم حسن حاسن المالكيجواد محمد  بي
يوسف سمير يوسف خانفيصل عبدالله محمد النقيدان

عبداالله حسن  قاسم اليمانيسلطان محمد علي الفقي

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

شبكات الحاسب اآللي

سامي احمد  مبروك العبدلي الغامدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

 االعمال - رابغ

اإلدارة الرياضية

فيصل يحيى عبده دغريريبدر سليمان  عبيد بامفلحمتعب دخيل الله  سعيد المالكي
يحي علي معيض القحطاني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الفصل الدراسيالثاني للعام الجامعي١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

معهد السياحة

الفندقة والضيافة

محمد صالح عبدالله القحطانيعبدالله فيصل عيسى البورنومحمد عبد العزيز محمد السبيعي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحاسبات وتقنية المعلوماتكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية االعمال - رابغ

معهد السياحة

كلية المجتمع
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الدكتوراه

اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدكتوراه

كلية الهندسة

كلية علوم االرض

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

اآلداب و العلوم اإلنسانية

التاريخ

الشريعة والدراسات االسالمية

اللغة العربية وآدابها

علم االجتماع

علم المعلومات

عبدالمنعم عبدالله سعيد الغامدي

مشعل عواض فتيق السلميعمر عبدالله داود الفايزماجد صالح صالح عجالن
ابراهيم منيع بريكيت النحيانيأحمد صامل موصل الصبحيفهد عبدالمنعم صقير السلمي

خالد ابراهيم أحمد النعمي

فيصل زيدان مزيد السلميعبدالله محمد بن عبدالعزيز العقيليحسن أحمد حسن الزهراني

ثامر سعيد عبدالله الغامديعبدالله احمد عبدالله القرني

عبدالله علي سعيد الزهرانيعبدالله علي سعيد القحطانيياسر عمر محمد سندي
احمد حامد سعيد المالكي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الهندسة

الهندسة المدنية

يسري محمد يوسف محروس

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

علوم االرض

الجيولوجيا العامة-جيوفيزياء

فيصل رحمن  عبدالرحمنفيصل  رحمان  ملك عبدالرحمان اعوان 

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

العلوم البيئية

زراعة المناطق الجافة

علوم وإدارة موارد المياه

محسن  عباس

ساجد  محمودشكيل  أحمدمحمد زاهد  احسان
صالح مهدي محمد ال زمانانهاني محمد احمد باعقيل

 أمجدمسعود بن  شيخ أحمد

اسم الخريج
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اسم الخريج
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اسم الخريج

اسم الخريج
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الماجستيرالدكتوراه

كلية العلوم
العلوم

األحياء

الرياضيات

الكيمياء

الكيمياء الحيوية

اسحاق خان نصيب قلعصام بن عمر غالب الوصابيايهاب حسين محمد مطر
رعد حمود محمد الحازميعبدالله  شيخياسر  أنور

رضى الدين خان سراج الدين خانفواز عدنان الياس فالودهعزالدين غازي حسن النعمي

عبد الخالق  عبد الحميدجميل فيصل هريس الزائديفؤاد عثمان موسى مالوي

فيصل محمد صالح عقالنحسن بكر عبدالله بالخيورذو الفقار احمد ريحان
سعد حامدي حمود الثقفيوقاص أحمد  ابن فضل ربانيمحمد هالد  بودهو كوديار  هاتير سلطان 

اسعد محمد الياس اسحاق اوبالفوزي عبدالله حمد عريبيفضل خان احمد
عبدالمجيد عايض عوض المالكيعمران خان  شاه زارينمحمد  ضياء

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 االقتصاد واالدارة
االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة األعمال التنفيذية

أسامه عوده عطيه الحربيهاني عبدالعزيز جمعان الغامديعبدالله عويض سليم المطيري
عبدالرحمن عبدالله مصلح المطيريشاكر عطيان خلف الحارثيفؤاد اسماعيل أحمد البوق

مختار وصيوص علي البشريصادق محمد صادق  الشهرانيثامر فهد محمدكامل الظاهري
علي أحمد منور المجنونيسامي محمد مداوس الصعيديأيمن علي أحمد المطاوع

مشهور ذاعر عطيه العويضيعبداالله بسام عبداللطيف أبوقورةعبدالكريم حميد مبارك الحمدي
أحمد مطلع مغلي الذرويعبدالله إبراهيم عبدالله الدريجانمهند خالد مبشر الطرازي

ياسر حسن محمد عسيرينايف سليمان ابراهيم النويصرمصطفى محمد خليفة السلمي
محمد عبدالقادر بن صالح آل دحية الغامديمحمد منصور محمد العنزيخالد ابراهيم فالح العسكري

عبدالله محمد علي القحطانيريان طالل خليل أسطهسعد خلف رابح عنزي
فهد محمد صالح عاقل الغانميعاصم عبيدالله مصلح اللحيانيخالد عبدالرحيم عبدالقادر المغربي
مصعب طاهر عبدة شفيالمعتزبالله أحمد توفيق شاوليسليمان عبد الله سليمان الخويطر

محمد ناجع يحيى صهلوليعبدالحكيم عامر أحمد الصيعريعاطف سعود محمد الحربي
سامر مصطفى منير الغوطانيمجدي محمد ترسن ياسين ايوبخلف ناصر ماطر المطيري

سعد محمد مسفر القحطانيثامر حسين رجاء الحارثيعبدالوهاب وفاء عبدالعزيز سرتي
سلطان عبدالرحمن عايد العنزيبندر فهد غالي العضيلهسالم يحيى محمد الشهري
بندر عابد مصلح الجهنيفيصل نايف عبدالله الشمرينبيل حميد حامد الحميري
سامي شميس قاسي الجهنيتركي حسين محمد المرغالنيعبدالله خلف هالل النصر
عمر مسعود محمد القحطانيجارالله سالم جارالله العميممازن علي محمد بايونس
عبدالله محمد حربي الغامديفيحان مناحي ذيب القحطانيفهد ابراهيم حمد البريدي

سطام فالح مرمير العنزيياسر محمد أحمد الحربيياسر محمد عوض الثمالي
ماجد عثمان عبدالله الغامدينايف ذكار نائف البقميعيد مقبل عايد الشمري
محمد ناصر مشهور العمريزيد ابراهيم فالح العسكريوسيم علوي محمد مطر

باسم طلب حسين الشريفمحمد نايف صنت الميموني المطيريفيصل ناصر محمد االكلبي
ماجد ظافر صالح الشهريعبدالله عبدالرحمن مشبب الشهرانيابراهيم سالمة سليمان الجهني

حمد صالح محمد الهاللفايز قابل مقبل السلميعبدالله شامي علي الشريف
وجدي مسعد ناصر المغامسيإبراهيم أبوبكر علي بالبيدفائز محض علي الجابري

تيمور اسكندر عبدالقادر بخاريسعد عبدالرحمن عطيه ابورياحعبدالله صالح تركي القادر
عبدالله سعيد عبدالله الغامدياحمد محمد حسين ابنويفيصل محمد صبري فؤاد العلمي

عبدالعزيز علي عبدالله الزهرانيعادل راشد مرشود الحربيمنير نور محمد خال محمد
عبدالله عبدالعزيز صالح الزاملعبدالله محمد عبدالرحمن الرعوجيصالح علي حسين القحطاني

محمد عبدالكريم محمد المشوححسام سراج سليمان جستنيةفهد عواد طليل العنزي
عبد العزيز فهد محمد الخلففهد فارس بغدادي الفرشوطيسعد علي سعد الشهري

سعيد صالح بن عبدربه الغامديأحمد مبارك جارالله الحماد
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الماجستيرالماجستير

كلية االقتصاد واالدارة
االقتصاد واالدارة

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة العامة

اإلدارة العامة التنفيذي

تركي عدنان محمد كمالعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز بن الشيخمحمد نايف عون البركاتي
عبدالحميد يحيى عثمان البشراكرم عبدالدائم عبدالحميد البديويمحمد علي صالح الغامدي

علي محمد سعد الرميحفهد عبده هبه الصبيانيعبدالعزيز علي سعيد الغامدي
فهد غزاي راضي الحربيمعاذ عبدالله عمر سنديتركى ابراهيم عثمان العثمان
ناصر عبد الله عيد الذبيانيسعود علي وصل الله الجعيدخالد عبدالله ابراهيم البريثن
فيصل طايع مشخص المطيريغالب مسلم عبدالله الحربيمحمد سرور محمد الحربي

احمد ابراهيم محمد قميريخالد عبدالله محمد سالمةعبدالعزيز محمد غرمان الشهري
أحمد جمال حسين راوهخالد محمد ابراهيم المطلقبدر محمد سليمان البلوي

سليمان ابراهيم سليمان الصغيرمبشر محمد بن سعيد األسمريمبارك ناصر شبيب الدوسري
مروان سعيد صالح االزرقيمحمد هاشم طلب الشريفريان فواز حسن الحكمي

فايز   مسيب بن  نحو الفريجي الرويلي جمال عقاب موسى الثقفيعصام محمد عبدالله البار
طارق سالم علي الزهرانيمحمد حمد عبدالرحمن المحيميدسعيد عبدالرحمن عبدالله آل شافع

محمد علي ابراهيم المعيليمحمد عواجي محمد حكميعبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز البريدي
معجب مطلق دويريج التومرياض علي محمد الشهريخالد رصد منيف العتيبي

هادي صالح هادي الكثيرياحمد سلطان عادي المطيريعبدالله زامل سعيد الشريف
محمد حمد محمد حكميعبداالله محمد على الشريفاحمد عقاب حمد المطيري
عبدالرحمن مرزوق محمد المخلفيعبدالله محمد بن عطية الحزنويمحمد يحيى ابوبكر الحامد

عبدالرحمن صالح سعود الحايطيعبدالله محمد عبدالعزيز المرشودسعد عائض سالم القحطاني
القاسم مالك أبوبكر ساكوحمد صالح حمد الربيعانمحمد فايز بن محمد االسمري
أحمد عبدالعزيز احمد الخضيريمحمد سعد حميد الجهنيعماد عبدالله ابراهيم الربيعان

حسن حماد محمد القرشيفيصل غازي غالب العتيبيعويد محمد مشعل المطيري
فهد ناصر عبدالرحمن المنيعفيصل محمد عبدالرحمن البازعيأحمد سعود عبدالعزيز الحالفي

عبدالعزيز عبدالرحمن جابر الثبيتيصالح مبارك مساعد البلويمحمد يسلم فرج الكثيري
فهد سعد مهدي البقميأحمد عابد عبد الله العرابيمعاذ عبدالله علي األحمدي

رداد ردود رداد الفهميمحمد عوض محمد آل مسلمه القحطاني

نادر محمد عبدالقادر حنبظاظةعمرو محمد عمر العجالنيهيثم احمد إبراهيم القبيعي
حسين نياف عايش المطيريخالد سعيد عبدالله العموديحسين محمد حسين القحطاني

عمر عبدالعزيز صالح الحواسسعد سعيد مهدي العمريسلطان سيف محماس السبيعي
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كلية االقتصاد واالدارة

االقتصاد واالدارة

المحاسبة المهنية

محمد حميدان سعدالله الجدعانياحمد محمد عبدالله باعثمانعلي زيد محمد ابوطالب
حمزه عبدالله عمر السقافاحمد محنف احمد بجويمثنى ياسين ابراهيم العبدلي

مصعب سالم عليوي القرشيخالد بدر خالد الكلشي
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الماجستيرالماجستير

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

الدراسات اإلسالمية

الشريعة والدراسات االسالمية

اللغة اإلنجليزية

علم االجتماع

علم المعلومات

علم النفس

حسن أحمد سعيد بالبيدظافر محمد بن عبدالله الشهري

فيصل سالم أحمد المالكيعبدالله سمير عبدالله الفيفيماجد خضر بن عودة الحربي
فيصل يوسف بن علي األقصمخالد حماد حمدي الفارسيطالل محمديحيى بن عيد األحمدي

ماجد ابراهيم محمد العباس

محمد معيض محبوب العماريطارق سعيد محمد الزهرانيعبدالله ابراهيم عبدالله العيسى
محمد سالم حسن باشماخ

حمدي احمد سالم الفهميبندر سالف سعود الشمريمحمد أحمد سعيد الغامدي

رائف عبد الخالق عبد الكريم سالمسليمان ربيع سالم النهديعثمان ناصر مسفر الزهراني
أسامة عبدالله أحمد الغامدي

بندر محمد محمد نور فطانيجالل جمال أحمد مليباري
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

اإلصالح االسري

التاريخ

الجغرافيا

الخدمة االجتماعية

الدراسات اإلسالمية

عبدالله عبده ابراهيم المسرحيعادل عمر احمد باطوقعبدالعزيز مسفر محمد الغامدي
علي موسى محمد األحمريعلي احمد سعيد الزهرانيعبدالله  سعيد بن سعد الغامدي

ماجد عويد عبدالله الشمريسهيل محمد أحمد أبوزهير عسيرياحمد عسكر حمود الرشيدي
حمدان أحمد علي الجغثمياحمد مفرح عبدالله الغامديعلي محمد عطيه المالكي

علي مسفر سعيد المالكيخالد سالم عوض الله الحربيعبد الوهاب عبد الله محمد القرني
بندر سعيد خلف العمريعبدالمحسن قميش مبروك الصبحيمحمد عموش شميالن الصاعدي

حسن علي عبدالله الشهريسلمان أحمد سلمان طالبعلي عبدالعزيز علي عبيد

أحمد محمد محسن العامودي

عبدالرحمن محمد زويد الجودي

عبدالله جابر خلف الذويبيعطيه علي عليوي المالكيعلي محمد علي عشيري
عقيل حسين عطاس الخيريسعيد عبدالله احمد ابوحاديصاطي شافي جريذي الشمري

منصور محمد ابراهيم النغيثرعبدالمجيد مسعد عشوي العنزيحميد خميس حميد السفياني
متعب عبدالعزيز علي بن فليححسين ناصر علي حكميعلي صالح محمد اليامي

عبدالعزيز مويزر مشعان الحربيفواز عبدالله محمد الحربيعبدالله علي موشي الشهري
راشد أحمد راشد الزهرانيسامي عبدالله صدقه مغربيخليل برهي أحمد الزهراني

محمد احمد عبدالله المنتشريماجد عمر عبدالله باهبرينايف عبدالله عيد البقمي
علي محمد عبدالله الراجحيمحمد حسين مطلق العصيميعابد عوض الله خضر السلمي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الماجستيرالماجستير

الهندسة

اإلدارة الهندسية

الهندسة الصناعية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

ريان علي عياده األحمديعبدالله حامد حسن عبيدنزار نبيل صالح افندي
منذر رزيق عبدالباقي الوافيأنيس حسين محمد باجنيدأحمد حامد عبدالله السالمي

اسامه محمد غيث الشريفعبدالعزيز خالد ذويب المطيريعبدالرحمن جمال أحمد باعيسى
ريان طارق سالم ألفتمحمد ماجد محمد الياميعبدالله صالح محمد ثفيد

محمد يحي علي ال سحيمأحمد حسين فردان القحطانيممدوح حميد بشير المحمدي
أحمد عبدالله عتيق الحربيمحمد فخري عقيل بوقسمعاذ سعد حمدان اللحياني

ناصر راشد عاضة البقميمحمد أحمد عمر العموديأحمد سعيد عبدالرحمن الزهراني
ياسر عويتق عاتق العقيبيمحمد صافي مصطفى كتوعةمحمد مفرح مرعيد العنزي
ملبس علي حسين الفقيه القوزيوسام عزت عثمان مصطفى

باسم عبد العزيز عبد الغفور األنديجانيأحمد سالم أحمد باربودبدر هاني علي حلواني
أيمن عبدالرزاق بكر زبرماويعباس محمد جمال أحمد بتوهعبدالعزيز عبدالرزاق احمد حلواني

جميل حفص  الطحان

حسام حبيب عبدالحميد حجارمحمد عمر مصطفى االغا

سليمان محمداسالم محمدابراهيم غوث عبداللهعمار عبدالجليل عبدالمجيد الصالحي

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 العلوم الطبية التطبيقية

كلية علوم االرض

كلية الهندسة

كلية الهندسة
العلوم الطبية التطبيقية

تقنية المختبرات الطبية

سعد حسن سعد البحيري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الھندسة الكھربائیة وھندسة الحاسبات

علوم االرض

إدارة أزمات وكوارث - البيئة

عبدالكريم أحمد محمد المعشيخالد مشوح راضي العنزينايف عبد العزيز صدقه سبحي
نايف راشد داخل الرحيلييحي عطية يحي الزهرانيمحمد حمود محمد العامري
نشأت نبيل عبدالرحيم ناقروعلي عمير عبد الرزاق القرنيحسن محمد حسن الناشري
بندر عبد الله سعيد بارحيمداود عبدة ابوشملة الحكميابراهيم عيد حمدان السناني
احمد سليم محمد الغامدينايف احمد علي مسعودفهد سعيد معاوض الردادي
عون الحسين حسن القرنيمحمد علي محمد بهكليمبخوت حمد سعيد المري

تركي نبيل عبدالله الحصين

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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الماجستيرالماجستير

الحاسبات وتقنية المعلومات

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

صهيب سامي صالح ابوالشامات

اسماعيل محمد صالح الشاعرمحمد علي محمد الغامديسامي مسعد صالح السلمي
عبدالوهاب عبدالله عبدالوهاب سنان

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

كلية الحقوق

كلية الطب

الحقوق

األنظمة

األنظمة(القانون)

زكريا محمد عبدالله حلوانيضيف الله سعد حماد الحربيمهند سعيد محمد الكندي
سمير سلمان سليمان السلمي

فهد محمد يحيى آبوحسننبيل محمد يحيى سليمانمشعل محمد جزاع العنزي
محمد أحمد عبدالله الصبانثامر عبدالعزيز محمدنور فارسيمحمد إبراهيم عوض المالكي

محمد فايز الصادق القايديمهند ابراهيم سمران الحويطيوليد جودالله عتيق السلمي
حميد ابراهيم محمد القرنيحسن علي حسن الزهرانيحسين علي سعيد كشم

منصور محمد مشعان موقدفيصل محمد نمشان القرنيابراهيم حسن عبدالله الزهراني
هتان عبدالرزاق محمد داودطاهر عمر عبدالله عليحبيب حمد نايل العنزي
منصور محمد صالح الياميعبدالعزيز ضيف الله موسى الزهرانيخالد نواف خالد العتيبي

عبدالباقي موسى فزاع السلميفالح سلمان حسن الجهنيمازن محمد جمعان الغامدي
تركي محمد مبارك الصيعريفهد عبدالرحمن احمد الخازمثامر خليل ابراهيم الثقفي

خالد عبدالرحمن مطر المطيريعبدالعزيز سعود عبدالعزيز القديرمحمد أحمد عبدالقادر الحاج
فيصل خالد محيسن العتيبيسلطان جميل حسن عماشهراكان نبيل محمد دوكي

احمد عبدالله فاضل الفاضلعبدالله سعود عبدالعزيز القديرنواف سعود عبدالعزيز القدير
فارس علي صالح الغامديعاصم ابراهيم حمود المشيقحبندر عبدالله محمد الغامدي

فهد محمد عامر بارباع

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الطب

التشريح التقني واالنسجة

الكيمياء الحيوية السريرية

علم األدوية

علم األنسجة التقني التشخيصي

زياد صالح سبيل الرشيديمحمد عدنان محمد عارف

ماهر محمد صالح خياطعمر مقبل عمير العوفي

احمد بكر احمد العاموديأكرم عبدالكريم بن عواض السالمي

فهد نوار سعد ال زيدالشريفسالم مسلم سالم الحسيكي الحارثيمساعد بخيت خاتم المالكي
محمد علي سعد 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
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الماجستيرالماجستير

علوم البحار

األحياء البحرية

أندرا أفندي بخارينصالح حسن عمر باحسنمحمد عوض محمود الكاللي
عوض سالم سالمين باكيلي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الصيدلة

الصيدالنيات

براهيم موسى مبارك الحربي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية علوم البحار

كلية العلوم

كلية العلوم

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

معهد الدراسات العليا التربويةكلية الصيدلة

اإلدارة التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي

خالد عبدالله جارالله الغامديبنيان عبدالله محمد آل عامرخالد محمد مستور الثبيتي
سلطان شالح مشوح العتيبيماجد سعيد محمد الغامديهاني محمد أحمد الغامدي

أسامة شرف هاشم مؤذنيحيى عائض عوض السهيميفهد الحميدي مفلح السبيعي
موسى مساعد محمد العريانيخالد مصلح مزيد المطيريعلي محمد سعيد الزهراني

محمد صفر منصور الزهرانيخالد علي عبدالله الحربيمحمد علي عوض الصمداني
ياسر عوض الله هالل الثبيتيسعد محمد سعد القرنيمشعف حامد حباب السلمي
نائف عبدالله شاهر ابو سرداحعطيه احمد عطيه القرنيمسعد رفاس عواد الظفيري

خالد محمد علي زعيرأحمد بخيت قليل الزهرانيموسى محمد صويلح العتيـبي
علي حسن عبده العسيريفيصل جعيدان مشعان الذيابيعقيل هاشم عقيل الزبيدي

يوسف مستور عواض الثبيتيخالد بالقاسم علي المعافيعبدالله قاعد ضيف الله العتيبي
ماجد مطشر عويد العنزيأحمد معيض علي الزهرانيخلف صالح دغمان الحربي

هاشم محمد ناصر الشريفسفاح عبدالله محمد الحبرديعبدالله محمد أحمد الشمراني
محمد مصلح عبيد البلويفالح غازي بن صلبي العمري الحربييوسف سعيد محمد العقار الزهراني

زايد خليف معاهد الشمريناصر عواض سامح المطيريعبدالمجيد صالح علي القحطاني
بجاد نقاء فيحان الشطيرعبدالعزيز عيسى خلف الفهادمبروك قنيفذ ضويحي العنزي

صنهات احمد صنهات الرشيديمشعل سلمان الفي العنزيمحمد علي محمد العجمي

نايف محمد عوده الجهنيمحمد معوض عطية الله الحربيفيصل صالح حسن الزهراني
زياد جميل أحمد رفاعي فلمبانعوض كامل هادي الحربيمحمد جميل عايد الصاعدي

مكتوب كتيب مكتوب المالكيعبد القادر محمد جابر الزايديأحمد محمد أحمد آل هادي الزهراني
عقاب خالد دواس المطيريمحمد ابراهيم عبدالله الحارثيبدر زبن بن نافع العلياني السلمي

محمد رافع حسن القرنيمهند عبدالله محمد القزالنكامل حسن أحمد القرني
عناد فواز رجاالله العميريفهد عايد سعيد الحازميعبدالهادي محمد مرعي العمري

محمد جبرين عبدالهادي القحطانيمعيوف بطي راضي المحموديصالح مفرح احمد الفيفي
علي عامر ابراهيم العرج الحربيخالد يحي بن عبد الله العلوي الزهرانيفريح ندا وادي الشمري

بدر خالد غزاي الحربيعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشهريأحمد مصحب عبدالله الظفيري
عادل عبدالله عمر باشراحيلعبدالله محيميد مسحل العصيمياحمد علي احمد الزهراني

وليد محمد زين القرنيحسين محمد حسين الكثيريماجد محمد إبراهيم القسومي
محمد سعود خلف الحربيعصام بدر بن محمد دوسعلي سليمان أحمد الزهراني
أحمد حسين موسى الزهرانيعبدالعزيز سعيد سواعد السلميسلطان أحمد عباس الحربي

سالم سعد خلف الشالقي الشمريفريح ميس حمدان الرويليبدر هالل بن مرزوق المطيري
محمد منيف خليفة الشمريعلي سعود محمد العوينيمحمد فهيد غصيبه الشمري
سعد فرحان جفران العنزي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

معهد الدراسات العليا التربوية
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معهد الدراسات العليا التربوية

اإلدارة التربوية

التوجيه واالرشاد التربوي

خالد عبدالله جارالله الغامديبنيان عبدالله محمد آل عامرخالد محمد مستور الثبيتي
سلطان شالح مشوح العتيبيماجد سعيد محمد الغامديهاني محمد أحمد الغامدي

أسامة شرف هاشم مؤذنيحيى عائض عوض السهيميفهد الحميدي مفلح السبيعي
موسى مساعد محمد العريانيخالد مصلح مزيد المطيريعلي محمد سعيد الزهراني

محمد صفر منصور الزهرانيخالد علي عبدالله الحربيمحمد علي عوض الصمداني
ياسر عوض الله هالل الثبيتيسعد محمد سعد القرنيمشعف حامد حباب السلمي
نائف عبدالله شاهر ابو سرداحعطيه احمد عطيه القرنيمسعد رفاس عواد الظفيري

خالد محمد علي زعيرأحمد بخيت قليل الزهرانيموسى محمد صويلح العتيـبي
علي حسن عبده العسيريفيصل جعيدان مشعان الذيابيعقيل هاشم عقيل الزبيدي

يوسف مستور عواض الثبيتيخالد بالقاسم علي المعافيعبدالله قاعد ضيف الله العتيبي
ماجد مطشر عويد العنزيأحمد معيض علي الزهرانيخلف صالح دغمان الحربي

هاشم محمد ناصر الشريفسفاح عبدالله محمد الحبرديعبدالله محمد أحمد الشمراني
محمد مصلح عبيد البلويفالح غازي بن صلبي العمري الحربييوسف سعيد محمد العقار الزهراني

زايد خليف معاهد الشمريناصر عواض سامح المطيريعبدالمجيد صالح علي القحطاني
بجاد نقاء فيحان الشطيرعبدالعزيز عيسى خلف الفهادمبروك قنيفذ ضويحي العنزي

صنهات احمد صنهات الرشيديمشعل سلمان الفي العنزيمحمد علي محمد العجمي

نايف محمد عوده الجهنيمحمد معوض عطية الله الحربيفيصل صالح حسن الزهراني
زياد جميل أحمد رفاعي فلمبانعوض كامل هادي الحربيمحمد جميل عايد الصاعدي

مكتوب كتيب مكتوب المالكيعبد القادر محمد جابر الزايديأحمد محمد أحمد آل هادي الزهراني
عقاب خالد دواس المطيريمحمد ابراهيم عبدالله الحارثيبدر زبن بن نافع العلياني السلمي

محمد رافع حسن القرنيمهند عبدالله محمد القزالنكامل حسن أحمد القرني
عناد فواز رجاالله العميريفهد عايد سعيد الحازميعبدالهادي محمد مرعي العمري

محمد جبرين عبدالهادي القحطانيمعيوف بطي راضي المحموديصالح مفرح احمد الفيفي
علي عامر ابراهيم العرج الحربيخالد يحي بن عبد الله العلوي الزهرانيفريح ندا وادي الشمري

بدر خالد غزاي الحربيعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشهريأحمد مصحب عبدالله الظفيري
عادل عبدالله عمر باشراحيلعبدالله محيميد مسحل العصيمياحمد علي احمد الزهراني

وليد محمد زين القرنيحسين محمد حسين الكثيريماجد محمد إبراهيم القسومي
محمد سعود خلف الحربيعصام بدر بن محمد دوسعلي سليمان أحمد الزهراني
أحمد حسين موسى الزهرانيعبدالعزيز سعيد سواعد السلميسلطان أحمد عباس الحربي

سالم سعد خلف الشالقي الشمريفريح ميس حمدان الرويليبدر هالل بن مرزوق المطيري
محمد منيف خليفة الشمريعلي سعود محمد العوينيمحمد فهيد غصيبه الشمري
سعد فرحان جفران العنزي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

معهد الدراسات العليا التربويةمعهد الدراسات العليا التربوية

معهد االقتصاد اإلسالمي

الماجستيرالماجستير

كلية االعمال - رابغ
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كلية االقتصاد واإلدارة
االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة العامة

فارس حازم مصطفى زقزوقعبدالرحمن محمد سالم بن محفوظمحمد حمد بن عبده ازيبى
عبدالرحمن احمد عبود باحدادمناف جميل محمد صالح االصيبعيعبدالله سحمي عبدالله الزهراني

احمد محمد عبدالله الغامديمنذر عبدالله بن احمد الغامديمحمد مروان علي مدهر
عبدالكريم محمد بن محمد الهوسهنادر محسن همالن الشلويأسامه حسنى بن جمال حريرى
محمد مصطفى حسن لنجاويايمن عبدالرحمن احمد مبارك

فيصل محمد عبود الوعلعبدالعزيز عدنان حسن الزرعهحسان سعيد يوسف حافظ
عبدالعزيز عبدالخالق عمر الغامديياسر سامي حمزة غالمعبدالمجيد عبدالله محمد الجهني

عبدالعزيز وجيه سالم الطويلاحمد جمال محمدحسن رهبينيعبدالله فهد عبدالله الرفاعي

خالد محمد صالح القرنيعبدالرحمن حسن عوض ميزانمهند رياض بن عبدالعزيز الخليف
عمار محمد ابن عبدالرزاق قطانسلمان نائر بن شافي البقميفيصل عوض الله محمد زين المدني
فهد عوض حسن الغشمريعبدالرحمن عبدالله محمد الشمرانيعبدالله سامي بن اسماعيل خدابخش

عاطف جودالله عبدالحميد االنصاريميسر خالد يوسف عبدالدائمعبدالعزيز محمد احمد الغامدي

نواف فهد حسين السلميعصام فهد سعد الغامديوائل عبدالله طالع آل يحي القحطاني
فهد مستور جارالله الحارثيمصطفى سالم محمد باسيفسالم عبدالله سالم بالحتر
مروان حميد احمد الغامديعبدالعزيز عبدالسالم علي الحربيابراهيم نبيل محمد خوجه

عبدالعزيز عبدالحميد محمد درديرنايف محمد حامد الحربيعمرو فؤاد احمد داود
طارق ابراهيم رجاء الحربيعبدالعزيز سعيد سالم بادقيلمحمد أحمد يحي العنهمي

تركي علي محمد الغامديسعيد عبدالله محمد الغامديريان عبد السالم عبد الرزاق دستقير
عبدالله محمد سالم السقافعبدالرحمن عبدالله علي الثعلبيعلي سعيد علي الشهري

صالح علي يحي العزيصهيب سعيد عبدالله خليفهأحمد حسن حسين الصاعدي
ماهر بدر غزاى العتيبيحسن عبدالله حسن الصعبعبدالله عمر احمد ابوهلكه

طافح حسين صالح المالكيلؤي أسامة يوسف قاريعطيه سعيد عطيه الزهراني
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كلية االقتصاد واإلدارة
االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

اإلقتصاد

التسويق

التمويل

ثامر محسن حسن الغريبيلؤي محمد محمود السعدونصالح علي صالح الزهراني
علي غرم الله محمد العمريعبدالرحمن خالد عبدالرحمن االسمرينايف فهد يسلم بانواس

البراء احمد عبدالرحمن الشمرانيعبدالله سالم حمود البالديغسان عمر يسلم القثمي
سعود سعد محمد القحطانينبيل فؤاد صالح غرابعمر محمد عمر باحميد

محمد مصلح رويجي الحمرانيسلطان محمد عبدالله الضبيعيامجد مختار حسن زقزوق
اسعد عيسى ادم الحبشيأحمد ماهر أحمد باسودانعمر سراج عمر قبول

ابراهيم عثمان يوسف الغامديهشام عبدالعزيز علي عبيدعبدالله فيصل محنوس العمري
ماجد رجاء عايد الحازميمصطفى محمد صديق الفتخالد فايز صالح الشمراني

عبدالستار سامي عبدالستار عبدالغنيمهند علي عائض خلبانطه شريف عبدالصمد حلواني
عبدالرحمن معيض عبدالرحمن القحطانيمنذر خالد عبيدالله الغامديعبدالرحمن محمد حمدان القريقري

نايف مشعل بن محمد الربيعانياسر عبدالرحمن محمد علي االحمديهتان هشام محمد الثقفي
ساير مرزوق صغير المطيريعبدالمجيد خضر سلمي الحربيرامي محمد بن عبدالله القرني

محمد أحمد مقبل الشعوبي

بدر محمد محمد كوسهبدر محمد عبدالغفار بن عبدالرحمنعبدالعزيز زهير محمود متبولي
علي غانم علي الجهنيعبدالرحمن كمال محمد عبدالجواد

سعيد عبد الله سعيد بايونساحمد طالل محمد سعيد متبوليمحمد عبدالعزيز علي علي
عبدالرحمن محمد بن سعيد الغامديعبدالله وليد عبدالله عبدربهاسامه احمد عمر بافيل

محمد عبدالجبار محمد الهاللعبدالله بن عمر بن احمد باعارمهمحمد جمال محمد القحطاني
سلطان نواف محمدصالح الفضلحمد سعيد بن احمد الغامديعمر ماجد أديب عنتابي

عبدالله امين عبدالله باعشنصالح احمد صالح نقليعامر خالد ابن محمددليل الرحمن بن معين
مهند عثمان عمر بارقبه
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

الجغرافيا

الشريعة والدراسات االسالمية

عبدالرحمن عيدروس عبدالرحمن بارومسلطان صالح محمد الحارثيسلطان صالح حسني الزهراني
محمد عابد حميد الصاعديسعييد سعيد شاقي الغامدييوسف محمد احمد الغامدي

ماجد سعيد عامر الشهريماجد سليم منصور العميريحجاب عبدالله حجاب الدوسري
منصور ناصر عبد الرحيم موسيمحمد فهد عبدالواحد الزهرانياحمد حسين احمد الزهراني

خالد محمد حميد الصاعديعوض رجاءالله عوض السلميعبدالله علي محمد الزهراني
مهند خالد علي الحربيرضوان سعيد علي اليوسفيعبدالله معيوف سالمه العطوي
فهد خالد محمد السبيعيعمر مقبل محسن الحربينايف عويض مزنان المطيري

صالح حسن عيدان المالكيفواز علي عبد الله الزهرانيعلي صالح علي المطيري
نادر سعد شجاع البقميمساعد عيد حسين الجابريبسام محمود محمد العي

سعد محمد سعد الغامديماجد نايف هجيان السلميحسام صالح موسى المالكي
ماجد احمد مسفر المالكيسلمان سعيد فارس الغامديعبدالله محمد قليل الشيخي

ياسر ساير سدحان الحربيخالد محمد هزاع العتيبيعلي محمد علي الشهري
جاسر مبارك هنيدي البالديرامي علي عبدالله الزهرانيعبدالوهاب خالف سرور المطيري

احمد خالد احمد السليمانيمعاذ خالد عبدالله بن جاراللهمحمد عمر حسين الصمداني
ياسر عبدالكريم ثابت قشقريفيصل عبدالعالي علي السلميسلطان سليمان عبدالله القعوس

راكان نايف مجدل القحطانيخالد عبدالله ابن علي القرنيعبدالعزيز سعيد مقبل السلمي

بسام عبد الرحمن حميد الخميسيمؤيد رمضان زيد علياسامه عطيه علي السفري
وليد احمد علي الشهريمخلد عابد عبدالله العدوانيأسامه أحمد علي الغامدي

راكان عادل عثمان بن حسنخالد علي سعيد الداموكعبدالحي محمد عبدالهادي البقمي
مروان صالح سعيد الغامديفراس احمد غرم الله الغامدياحمد فؤاد ابن محمدنواوي غزالى

ريان محمد احمد حلوانيوحيد عبدالهادي زيد الزهراني

حجاب جمعان عبدالله المزينيخالد دخيل عايض السلميعبدالرحمن احمد عبدالرحمن ال مرعي
عبدالله سعيد محمد الغامدياسامه جمعان محمد الزهرانيمحمد جابر علي الشهري

عبدالعزيز عبدالمحسن سعيد الزهرانيماجد حامد محمد الشهريعبدالعزيز مسعد عواد الشطيري
عبدالرحمن عبدالرزاق عبدربه المستوري السلميعبدالرحمن عبدالله علي جابرعبدالكريم زائد غريبان المطيري

مخلد مريزيق حميد السلميمحمد حمدان سليمان المروانيزياد فيصل حظاظ السلمي
خالد فالح حمد السلميسيف عايش عتيق الله السلميظافر فائز مجيليب الحالفي
أسامه شعيب أحمد الغزاليسالم عوض عبدالله الحارثيطالل سعود عيد المحياوي
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كلية االقتصاد واإلدارة
االقتصاد واالدارة

المحاسبة

علوم سياسية

نظم المعلومات اإلدارية

مشاري احمد عمر الزيلعيعبيد عبدالرووف عبيد عابدياسر محمد محمد بخور
مهند اسامه يوسف منشيمؤيد عمر سالم بازبيراحمد علي ابوبكر باحميد

معتز سعيد محمد الكندىعبدالرحمن تركي رجاء الحربيأحمد حسن أحمد العمودي
مهند صالح عبدالله الغامديفارس أحمد محمد المهديعيسى عبدالله علي بن محفوظ

هشام طه علوي الجفريحمود صالح عائض المطيريعبدالله محمد سالم باجخيف
سالم علي احمد الحبشيسيف صليح عوض الله السلميعبدالعزيز شائد محمد الحربي

عبدالرحمن خالد سعيد الصبانخالد عبود سعيد العموديعبدالرحمن عبدالله سليمان اللهيب
عبدالله محمد عبيد باشماخبدر خالد محمد نواوي علوانعبداالله سعيد عبدالصمد االنصاري

حيدر عادل بن حسن الحماده

مشعل زياد محمد داغستانيعبدالله علي راشد الهاجريمحمد عصام محمد الحموي
محمد سالم فارس العراديمحمد حمد محمد الذبيانيماجد تركي أحمد العسيري

صالح عبد اللطيف صالح الغامديريان خالد عبدالله الزهرانيعمرو حسن محمد غبره
ماهر يوسف عايد الجهنيعبدالله حامد عبدالله الغريبيمحمد عبدالكريم احمد بغدادي

عبدالله جابر قاسم الظلميعبدالمحسن حسام عبدالمحسن العنقريعزام خالد محمد هاشم منشى
عبدالله حسن ابن ابراهيم الطويرشاشرف شرف تعيب السلميعمر علي عبدالله الحربي
عبدالعزيز سعيد احمد باطوقخالد عبدالله احمد باطوق
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

فيصل عبدالعزيز مرشود السريحيحسن عبدالله علي العجالنيالبراء محمد عبد الحميد مشخص
عادل محمد غيثان المنتشريعاصم رابح ستر السلميعبدالله عطيه معال الجهني
اسامه محمد سالم باواكدفهد سفر مفلح العتيبيمشعل عيد محمد الصحفي
فراس فيصل حمزه زاهددخيل الله مسلط ناصر السبيعيمحمد علي احمد الراشدي

ابراهيم دخيل محمد الحربيبراء عبد الروف عبد الرحيم محمدمحمد فائز محمد الشمراني
محمد زايد علي االسمريناصر مسلط ناصر السبيعيعبد الملك طريح عايد العمري

فهد علي قليل الحارثياحمد حسين احمد المرحبيماجد سالم محمد المصموم
صالح احمد محمد ال صالحفيصل بدر راجي الشيخرائد عامر عمير المطيري

عبدالوهاب زحاف احمد المالكيعلي محمد علي الشهريفهد خليفه راجي الشيخ
ناصر غازى فهد الحازمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

الشريعة والدراسات االسالمية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

اللغة الفرنسية

حمدان فايز حمدان الحربيمشاري سلمان سالم السهليحسن مضحي محمد القرني
احمد عدنان احمد المتعبسعود محمد عبدالله السبيعيحزام حزيم عويزم البنوي

بندر سعود حمود البقميعبدالله سالم عثمان الغامديعبد الله محمد ضاوي البقمي
مشعل علي محمد المالكياحمد منير عميش العتيبيخالد حسين مطارد الشمراني

عبدالرحمن محمد احمد الشهريفيصل فالح عبدالله الحميانياحمد محمد عبدالله القرني
حسن علي محمد العمريصالح محمد علي الشيخييوسف خالد مسعود المالكي

عمر مبيريك معوض الجحدلي

عبدالمجيد بدوي ابراهيم بدويتركي عبدالله احمد الغامديرائد عتيق عبدالله الزهراني
سلطان عابد حميد الصاعديفيصل سالم ضيف الله المطيريعادل عياد مخضور السلمي

صالح سعيد صالح الزهرانيتركي عبدالله عبدالقادر التركيفهد احمد علي الزهراني
عبدالملك صالح بن احمد هوساويمحمد صالح محمد احمدمحمد ابراهيم يحيى الجيزاني

سعيد علي ابن سعيد الغامديسلمان محمد زايد البناويبالل على عجل السلمى
ابراهيم معتوق علي باحكيمطارق محمد مسفر المالكيعبدالعزيز اشرف عبدالغني ابو الحمائل

فهد عبدالكريم طلق العطريسيف مجزي عايض المخلفيمشعل خالد عمر دهل
منصور مسفر سالم العتيبيعبد الرحمن حامد مبيريك الجدعانيسالم محمد سالم المصعبي

ماجد عبدالعزيز بن عبدالغني الغامديعبدالله يحيى سلفان العيسيعبد الرحمن حمدان مدله المطيري
عبدالله صالح عبدالله الغامديعبدالله طالل عبدالعزيز االحمديوائل سعدالله دخيل الله المتيهي

فراس سعود محمد العماريسهيل أحمد مسفر الزهرانيهشام احمد احمد السليماني

يحي محمد علي مساوي

فيصل خالد علي الزهرانيعمر عبدالله حمد البالدىاسامه توفيق حسن قادري
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كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

العلوم البيئية

زراعة المناطق الجافة

معتز طالل محمد الغامدي

فهد عبدالله عاضه النفيعي العتيبي
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كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

الحاسبات وتقنية المعلومات

نظم المعلومات

سعد سليمان بن سفر العوفيخالد احمد يحي حكميعبدالعزيز احمد صالح الشهري
فيصل سعيد علي الغامدياحمد عادل عبدالله فصيح الدينعبدالله محمد سيف الشهراني

حمزة محمد عبدالله الغامديعبدالعزيز سعيد حسين الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحقوق
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كلية العلوم
العلوم

اإلحصاء

األحياء

الرياضيات

الفيزياء

محمد احمد صالح الغامديعبدالله محمد ابن عثمان الغامديمصعب مشهور عيظه العامودي
بدر سعد عبدالله الغامديعبدالرحمن نايف قليل البقميفيصل عبدالرؤوف فيصل حلواني

محمد غصاب شريم المزيديمحارب خالد هاشم عامرايهاب علي صدقه ابيض

احمد حسن ابراهيم السفيانيمحمد يحي محمد عسيرينواف فواز علي فاضل
أحمد محمد علي اليعقوبيعبدالله محمد حسين الرشيديخالد عبدالعزيز حسن الغامدي

عبدالرحمن عبدالله محمد العسيريحسن أحمد محمد الطراحيعبدالرحمن ابراهيم كريدم الزبيدي
ابراهيم عبدالله نافع البسيسيوليد جميل احمد االحمديمصعب عبداللطيف خلف الخلف
محمد عبدالله عبدالرحمن الشهريفارس بخيت باخت الصاعديسعيد بركات يعن الله الشمراني

مؤيد مازن عبد القادر متوليبدر حاسن سالم الطلحيريان نفاع احمد الصبحي
عبدالعالي بريك عفنان السلمياحمد محمد سعيد الغامديمحمد صالح علي الغامدي

نايف سعد علي الزبيديعثمان ضيف الله دريميح السلمييوسف محمد عبدالله كناني
رائد عاطي على الله الجدعانيمحمد أحمد سعد الزهرانيوليد عوض دهيران السعدي

عبدالله احمد ناصر ناصرابراهيم زيدي ابراهيم السهيميماجد عالي ذياب السلمي
محمد علي زيدي القرنيفايز سعد محمد الحرشنيسعود عبيد عبدالله الرحماني
فهد محمدفوزى نواوي جنبيفيصل محمد حمد مدخلينواف محسن صالح الهمامي
مهند جمعان غرم الله الغامدياحمد عبدالله شرف ال شرفحسين احمد الحسين الزناتي
عبدالله علي محمد الشهرينواف سعود الفى الحربىسيف محمد عايش المطيري

ابراهيم هنيدي صالح القرنيعبداالله رضي راضي الفارسي

محمد عون بن محمد العريانيمحمد عبدالله ابن محمد الغامديفيصل فهد عبدالله باحنان
عبدالله خالد يحي البياععبدالعزيز محمد عبدالله الغامديعبد الرحمن حامد زبران العامري
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كلية المعلمين

الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

المعلمين

الحاسب اآللي

باسم سعيد محمد الحزنوي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

97 96



كلية الهندسة
الهندسة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الكيميائية

أحمد محمد سليمان حطامييزيد عبدالعزيز معيوض السلميمحمد محي الدين محمد مليباري
اسامة علي علي عوض المروعيمعاذ عبداللة محمد بالعمشبدر عبدالعزيز محمد بن ملوح

محمد حسن مشكوري مريكياحمد عبدالعزيز عبدالله قربانعبدالعزيز أحمد علي باوزير
ساهر سالم اسعد المدنيحسان محمد ابراهيم محمد ميرعبدالعزيز عبدالله محمد الزهراني

عبدالرحمن عبدالملك عبدالهادي النمنكانياحمد صالح ابن احمد الغامديمصعب كمال عبدالماجد حسان
رائد يوسف يعقوب ترسنحسن ايمن احمد قطبمحمد عبدالله محمد بابحير

سالم سعيد سالم القرنيعبدالرحمن رشاد حسن القشقريعمر احمد سعيد مرتع
أنس عبيد أحمد اليمانيمحمد سليمان االمين الشريفرامي عبدالله جزاء العصيمي

خالد ناصر موسى عتوديخالد عمر عبدالله باعطيهمهند معتوق محمد القرشي
عثمان سلمان بن محمد القاسميابراهيم محمد محمدعوض باعبادعلي سالم احمد بامعس

المهند خليل ابراهيم الثقفيفيصل محمد بن سعيد الغامدياحمد سلمان بن محمد القاسمي
عبدالرحمن محمود حزام قاسمعامر عبدالصمد عامر مطيوريبسام محمد أحمد الشيابي

عبدالكريم جابر رجاءالله الصاعديبندر خالد ابراهيم محالويزياد طارق صالح الجابري
حسام عبدالعزيز عبدالرزاق فاضلتركي طالل داود االشعريمحمد مسفر احمد الخثعمي

عامر مساعد بن محمد العسيريسعود عبدالرحمن عابد الشيخيحي سعيد يحي عسيري
حمزه محمد بن حرمين منديلىهاشم يوسف احمد سيدامعبدالله محمد بن عبدالله بازيد

وجيه محمد سلمان السمكريمشعل مساعد بن محمد العسيريهشام خضر رجاءالله الصاعدي
خالد سعيد علي الزهرانيمحمد سفر صعيك السلميعبدالله عثمان عبدالله القرني
عبدالعزيز صالح محمد الحربياحمد حسن عياش جابيعبدالمجيد سعيد سالم الشهري

فيصل فهد حسن زغيبينواف خالد محمد المطيريعزام عبدالرحمن نور محمد محمد حسين
فيصل طارق - شكيرىعبدالرحمن غرم سعيد الشهرانيمعاذ جمعان عبدان ال ابلج

عبدالرحمن علي محمد الحجاجي القرنيأحمد يحيى أحمد الشاطريعماد عبدالله علي تركستاني

عبدالله عمر عبود باحدادفيصل فهد عبدالله االحمديصهيب مروان حسن كعكي
عبدالرحمن عبدالله جويبر السلميموسى مفرح ملهوي الربعيعزام عبدالله حمزه زاهد

عبدالرحمن محمد عبدالله برمهأحمد سعد محمدموسى الصبحيحسام ابراهيم محمد عبدالباري
فيصل ماجد توفيق عربأديب عبدالله مسفر الصبحيعبدالمحسن منصور عبدالله العيسى

محمد حسن خبتي الحرتوميباسم عبدالرحمن سعيد الحارثيعامر عبدالرحمن بن احمد بامعلم
عبدالرحمن محمد سعيد المالكيمحمد عبدالله علي الزهرانيممدوح منصور بن سعيد الراشدي
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كلية الهندسة
الهندسة

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة النووية

احمد عيضه مسفر المالكي

عبدالله عصام سيف الدين الحكيممحمد رياض علي عمرعلي محمد علي الغامدي
عبدالرحمن ضرار امين المجذوبطالب محمد احمد الكثيريفهد محمد عبدالسالم حلواني

عبدالغني اسامه عبدالكريم السواديعمر عبدالعزيز عبدالقادر ميرهمحمد شاكر ابراهيم النونو
خالد مساعد شراز الزهرانيتركي عباد سريع العتيبيعبدالله منصور مقبول العتيبي

ريان ناجي غنيمه الجدعانيابراهيم محمد حسن الفقيهعبدالله عبدالحفيظ محمدنور الهندي
مبارك احمد مبارك هندومحسام ابراهيم سليم الغنامي

محمد زيد محمد االسمريثامر احمد سعيد الغامديفيصل احمد قاسم اسعد
عبدالله خالد خلف البلويمحمد علي عبدالله السبعينزار محمد بن عمر باعقيل

احمد محمد احمد بلفقيهابراهيم خالد محمد بابطينماهر حامد عتيق السلمى
محمد منير بن عبدالرحمن نوحعبدالله سعيد ابن عبدالله الغامدياحمد عبدالله علي الغامدي
معتز حمدان مزيد المطيريخالد محمد عابدين ابو الخيرمحمد سعيد محمد العمري

سعود غرمان ظافر الشهريفراس خالد محمد صالح باوارثاحمد معيض بن سالم البقمى
عبدالله عمر محمد شاهينساري سليمان احمد موسىعبدالله سعيد علي العمري

نايف عطيه عواض الزهرانيعبدالرحمن نبيل عبدالرحمن نوححمزه طارق بن صالح حداوى
ممدوح ساعد سعد الحارثيعبدالله محمد عبدالله المرشدفواز محمد احمد الغامدي

سعود عبدالعزيز يعقوب اليعقوبعبدالسالم احمد محمد القرنيمحمد عبدالعزيز عناد الغريض

عبدالرحمن خالد عبدالله العسافعمر محمد عمر نتومحمد مهند احمد العصيمي
احمد سعد جميل المالكيماجد مخدوم عثمان شاه وليعبدالله سامي احمد رحيم

عبدالله معتوق  محمد الثماليبراء عبدالمجيد بن عبدالوهاب شاه بهايعبدالملك سعود خلف الشمري
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كلية تصاميم البيئة
تصاميم البيئة

التخطيط الحضري واإلقليمي

الجيوماتكس

العمارة

عبدالعزيز ياسين علي االنصارينواف حسين صالح القحطانيريان ابراهيم عبدالله الرفاعي
سلطان سلمان محمد حلوانيبدر صالح بن عايش اللحيانيمبارك سعود عبدالعزيز الدوسري
فهد سويعد سعيد العوفيفيصل خلوفه احمد عسيرينواف عبدالحميد عواض العمري

ادريس يحيى محمد زكريايمن سويحل منيع الله السلمي

عبدالله مهنا عابد الشيخفراس شوكت علي مرسيحسام عبدالرحمن بن حامد الطلحي
فيصل ابراهيم أحمد المجايشيعبدالله سعيد حسن باسندوةيوسف سعيد مشبب االحمري

احمد مبارك هادي الياميمحمد ناصر فنخير الفريديفيصل بدر ناصر الفريدي
ابراهيم مصطفى ابراهيم الهوساويعبدالله دخيل دخيل الله االحمديعمر مبروك مبارك بلشرم

حسن نصرالله محمد المكرميسلطان ماجد عبدالله القثاميمحمد عبدالله محمد الشهري
مفرح سالم حمدان آل مخلصرشاد علي محمد باسندوهعبدالرحمن عبدالقادر محمد نافع

عاطف عبد الملك قابل عيسىمحمد زهير بن طلحه الشيبىفؤاد عبداللطيف بن سعيد االحمري
صالح عبدالله بن صالح سناريمحمد سعيد بن سعدالله العتيبيعبدالمجيد منيع الله ساعد الذويبي

ناصر هادي عبدالله ال العجيريان محمد أحمد الغامديعبدالعزيز خالد عبدالله الشبرمي
عبد العزيز غازي عبدالعزيز أسعدابراهيم محمد حمد الخثالنمحمد عادل عيد الخيبري

صالح محمد صالح الغامدياحمد محمد محمد مدخليالحسين محمد مصطفى شلبي
عبدالله سعيد وقيتان الزهرانيمشخص هبه حسين المكرميحمود بجاد معوض المطيري

احمد عصام فايز اللهيبينايف سعود عبدالرحمن الحازميمحمد عبدالعزيز عبدالخالق الغامدي
محمد عبدالله محمد العموديصديق شيخ محمد صديق قطبمحمد مساعد محمد السعيد

عبداالله علي لبيب سعداياد رافت سعيد اسماعيلعبدالرحمن احمد ابوبكر الخطيب

فيصل احمد رافع الزهرانيمحمد احمد حمود سيفياسر حسن محمد قعقع
سعيد خالد سعيد نقشبنديتميم حسن محمد قعقعهاشم عبدالله محمد الغامدي
مؤيد هاني أحمد أبوحطبسهل عبداالله حسين الجباليحسان عماد عبدالقادر كوشك

سعيد منذر سعيد هواريمحمد ابراهيم محمد الغفيصرامي احمد حسن علوي
عبدالرحمن رجب عبدالرحمن البحيصيحسام جمال عبدالله مكيسهيل سراج عبدالغنى ميره

يوسف محمد حسني الميناوياحمد محمد  عبدالله الجاردايمن محمد فهمي الباب
محمد عيسى صبحي الددامحمد نشأت أشرف الجهنيمحمد عبدالهادي يوسف العسكري

عبدالله محمد عبدالله بخيتمحمد حسن حامد الشمرانيغسان عبدالحميد بن محمدسعيد بشناق
عمرو يوسف علي النجارعمرو ابراهيم احمد فياضعبدالخالق سعد سعيد االحمري
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كلية علوم األرض
علوم االرض

الجيولوجيا العامة-جيوفيزياء

جيولوجيا عامة - بترول وترسبات

جيولوجيا عامة -جيولوجيا هندسية

جيولوجيا عامة-ثروة معدنيةوصخور

جيولوجيا عامة-جيولوجيا المياه

جيولوجياعامة- بنائية واستشعار

خالد فيصل بن سعيد الغامديزايد صالح ابن محمد الياميعبدالعزيز سمار اسيمر الجابري

محمد ابراهيم عبده النجارعبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن البسطيفهد سعيد جبار الشهري
عبد الله جابر مسعود الفيفي

ابراهيم عبدالله محمد العنبرياحمد محمد بكري الزهرانيوليد عايض بخيت المعبدي
محمد مسلط جازع السبيعيراكان عبدالله عبدالرحمن الدعيجيفهد مداوي محمد الريثي

محمد احمد محمد باحكيممحمد اشرف  محمد الشيخه

عبدالعزيز فهد عبدالله شيميعبدالرحمن ابراهيم سعيد باداوودأسامه محمد سعيد عابد

محمد ناصر بن محمد الغامدي
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كلية الطب

كلية علوم البحار

كلية الدراسات البحرية

الطب

طب وجراحة

نائف محمد الهبيلي الهبيلي
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علوم البحار

الكيمياء البحرية

ياسر علي ابن غرم الله حسيكييحي خالد يحي القحطانيأحمد علي قاسم العبدلي
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الدراسات البحرية

المساحة البحرية

الموانىء والنقل البحري

عزام عبدالله سليمان الرفاعي الهوساوي

نجم عبدالله مرزوق العتيبيعبدالعزيز عبدالله ابن مسفر الخثعميبسام نورالدين مجتبى االندنوسي
صهيب محمد موسي البالدي
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الصيدلة

الصيدلة

ممدوح صاطي معيوف المعبديعبدالله عادل عبدالله الزهرانيزياد هاني بن علي المتروك
رشاد ضيف الله عبداللطيف اللحيانيعصام علي بن عوده الجهنيحمود تركي حمود العتيبي

محمد علي صالح الغامديمحمد جديد فالح العنزيمحمد فهد احمد برقاوي
احمد سعيد احمد الغامديصهيب علي عمر بن جبلسعود عبدالعزيز قليل الحارثي
راكان خلف سيد ابراهيممحمد حسن يحي حداديعبدالرحمن محمد علي حارثي

احمد اسعد احمد امرالله قرطليقتيبه سعد صالح بن هليلحاتم عصام نصر الله فداء
تركي احمد عوظه الشمرانيمازن علي خليل ابوديهعبدالعزيز عبدالله محمد الحسن

احمد بكر عبداالله السنديعايض محمد مساعد القرنيهاني هشام بكر سندي
عبدالله محمد عبده هتانصالح باسم صالح زهرانخالد عايش رزيق الحربي

مهند فوزي سراج الثقةسامي معدي ادريس الشقيفيعبدالمجيد عوض عويضه السلمي
أحمد علي عمران الحمادمحمد عبدالرزاق عبدالله الفرائضي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها

كلية طب األسنان

معهد ل.العربية للناطقين بغيرها

اللغة العربية للناطغين بغيرها

يوسف عبدالله أبوبكر توري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

طب األسنان

طب وجراحة األسنان

لطفي طارق لطفي الخطيب

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االتصال واإلعالم
االتصال واإلعالم

اإلعالم

أنس غانم أحمد شفيبراء حسين علي عالممصطفى سالم محمد زين
مهند عبدالله عابد المطيريعبدالعزيز سعيد سعد  جبران الغامديعبدالسالم عبدالرحمن محمد القرني

امجد حسن جمعان العمريعلي احمد محمد عطويمحمود مختار حسين مياه حسين يوسف علي
اياد خالد علي يمانيايمن ضيف  الله عبيد اليوبياحمد اسامة حسن منور

عبدالرحمن عبدالله عبدالقادر الخردسلطان عبدالله معيوض الجعيدنواف معتق عقيل الحربي
فهد مقعد عبدالله القثامينواف ناصر مستور النفيعيريان عبدالمعطي عبدالله اليوبي

مشاري صالح بن محمد الجهنيمحمد عبدالله احمد القرنياحمد محمد احمد مشاط
علي عبدالله علي البدورعبدالله محمد جابر الحربيطالل عبيد عواد الرفاعي
وليد احمد عبدالله الشهريفيصل بندر سلطان العتيبيسامر موسم نوار العتيبي

ماجد عايد هاشم الحربيمحمد سعد سعيد العروي الجهنيخالد سمير عبد المؤمن عبد التواب
عبدالله محمد مبارك الشعبانيناصر سحمان ناصر السبيعيحسن سعيد حسن الغامدي

عبدالعزيز بكر بخيت الحربيياسر عبيدالله حمادي السفريبدر عبدالله صالح الزهراني
فارس محمد مبارك الحارثيمنصور ثابت عواد البلوييزيد فهد قبيل الثبيتي

علي مسفر بن صالح آل الشهيعلي عايض علي القرنييحي عبدالهادى علي الشمراني
مشاري حسين جابر الدهمشييوسف خالد ابن محمد الثقفىعبد العزيز حميد محمد السفياني

بدر عمر عامر المطيريسامي سلمان سعيد العمريعبدالعزيز احمد عابث العمري
احمد قاسم سالم اليافعيعبدالعزيز حسين صالح العمريمهند ماجد عواد السريحي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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بكالوريوس بكالوريوس

كلية االعمال - رابغكلية االعمال - رابغ
 االعمال - رابغ

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

التسويق

التمويل

عبدالله سليمان عبدالله الحوشانيحسام عبدالله علي الخشرمي

سيف محمد مبارك باسنبلمعن علي علي زكيبدر علي عبدالله عسيري
ماجد عطية صالح زهرانياسامة كمال هزاع الرفاعيابراهيم عبدالله فالح المطيري

ممدوح أحمد حمدان المولدعلي مصلح عواض الحربيوليد خالد حمدان البالدي
ابراهيم محمد صالح عاقل الغانميخالد عوض جدوع السهليعبدالله عوض جدوع السهلي
صالح سعود محمدسعد الكيالسلطان عبد الله مصلح العتيبييوسف سالم اسماعيل البالدي

محمد يحيى عابد الجحدليمروان حاسن  حسين الغانميمحمد محمود أحمد فقيه
زين العابدين محمد سراج كرديراكان سلطان ثياب الجعيدماجد عبيدالله عبدالله الصبحي
عبدالرحمن ربيع حسين خواجيوائل عصام عبدالله نتواحمد منصور بن أحمد صبرى

خضير حمود محمد الفارسياحمد سالم كريم الحربيعمران سالم رجاح البالدي
شادي دخيل الله مبارك النجاريمصعب دخيل الله حميد الشرابيعبدالله زاكي بن معيتق الحساوي

محمد ناصر مبارك الحربيواسم زايد واسم الشرابيمهناء متعب فرز الجهني

عبدالرحمن عيد عودة الحربيمحمد عايض احمد البارقيعبدالله حميد الكمالي العمري
رمزي طالل نحاوي السلميماجد االمين محمد المصطفى عبدالصمدمعتز حسني حسن صميالن

عبدالعزيز علي عيد الثقفيمشاري متعب حسن الزهرانيعلي احمد محمد عسيري
محمد عبدالله دخيل الله المغامسيعبدالله محمد احمد المالكيعبدالعزيز نايف رابح الردادي

يزن ابراهيم احمد الغامديرافت احمد حميد المزموميمراد عبدالكريم حسين الزهراني
مشعل حميد بن حميد الفارسيعبدالله ابراهيم علي الحربيعبدالرحمن طلق ردة الله السلمي

محمد منصور عوض الله السلمي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

 االعمال - رابغ

التمويل

القانون

المحاسبة

نظم المعلومات اإلدارية

انس عوض الله حسن الحربيعبدالله عبيد عبدالله السيد

بدر عون الله  مرزوق القميشي المطيريعبيد هاشم علي القاسميزياد حسين حسان المحمدي
انس عبدالرحيم محمد علي الجديبيريان جرادي ابراهيم عطافيمعاذ عبدالقادر محمد الجبرتي

فؤاد علي عطيه الزهرانيوليد مهدي فنيس البقميمحمد نائف عويض العمري
مازن علي محمد االسمريخالد احمد محمد الزهرانيوليد زاهر عبدالله الشهري

عاتق عبدالله عتيق الزباليمحمد عثمان بن صالح الغامديمحمد فهد سعد الثوري
بندر بخيت عباد الجهنى

محمد أيمن محمد أركوبيمروان عبدالمحسن  محمد البشريتركي فيصل سليمان حبتر
رشيد محمد رشيد العصالنيتركي حسين  محمد المترفي البشريمحمد عبدالرحمن محمد الظاهري

مهند فهد عبداللطيف الجهني

محمد عتيق الله عاتق الجحدليعمار زبير محمد طيب عبداللطيفمحمد سامي بن عطاالله الزنبقي
اسامه محمد احمد الحربياحمد عبدالعزيز احمد الزنبقيسامي عطيه معيطي الغانمي

عدنان حسن محمد ترسن بخاريوسيم عطية الله عبدالله اليوبيمحمد ناصر محمد المعجل

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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بكالوريوس بكالوريوس

كلية الهندسة - رابغكلية الهندسة - رابغ

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - رابغ

الهندسة - رابغ

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

عبدالله محمد صالح حسين الجحدليمحمد عبدالله علي عسيري

سعد مخضور هجيان السلميعبداالله سعود ساعد الحربيعلي سعيد علي البالدي
مهدي هادي مبارك ال الحارثمرزوق عرافه زاهي البالديمحمد حسن اسماعيل اللبدي

عمر غنيم حامد الحربينصار عبدالحافظ محمد المحمديمحمد عبدالمطلوب محسن اليوبي
وائل خالد صادق األحمديمحمد عبدالله ابن عيد الصاعديمحمد عبدالحميد حمدان الفارسي

عبدالمجيد فلحان منيع الله المزموميفارس سعد عايض المطيريأيمن حمد بن محمد الصبحي
خالد محمد بن عبده الزبيديفارس سعود سعد النعمانيصادق عبدالجليل بن صادق السلطان

عبدالله مدحت محمد عطارحسام عوده غانم الجهني

فايز مسعود بن مبارك الشليحىثامر عبدالله محمد العمريمشاري هادي محمد الصقور
اياد احمد محمد حموهراجح سالم مانع ال الهنديأحمد عبدالرحمن سعيد الجهني

ماجد عبدالله حسن المالكياحمد توفيق احمد المحمديحسين عبدالله بن محمد الصقور

سلطان حمدان نجا الغانميمحمد طلق مطلق الحازميسلمان عبدالله محمد القحطاني
حمزه حسين معتوق الراشداحمد سعد بن ابراهيم العمريطارق حمود بن عبيد الجابرى

محمد فيصل عمر باسلممجدي فالح بن بركه الزباليسعود محمد صالح مبيريك الحربي
عبدالرحمن أحمد مهل الرحيلي

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

الھندسة الكھربائیة وھندسة الحاسبات

الحاسبات وتقنية المعلومات-رابغ

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

خالد محمد عبدالمعطي الجهني

فيصل عوده سليمان الجهنيعبدالله مزيد عياضه المطيريريان محمد عوض االحمدي
ابراهيم منصور حامد الظاهريعيسى محمد أحمد آل مقطعطالل محبوب حمد شيعاني
ماجد على محمد االسمري

محمد ابراهيم محمد الزهرانيعبدالرحمن طالل عمر الجحدليمروان سالم بن خريص الصبحي
أنس عدنان سعيد بادغيش

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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كلية الطب - رابغ

كلية العلوم واآلداب - رابغ

الدبلوم العاليبكالوريوس

الطب- رابغ

طب وجراحة

فهد بشير وصل الله الذرويعلي حسن بن جابر الزهرانيعبدالرحمن عبدالمحسن عبدالمطلوب الحازمي
فهد محمد حسن الشهريفيصل طالل يحي الشريفعبدالله حسن حجي عبدالله

عبداالله محمدنور عبدالقادر احمدجيامجد طاهر عباس مساوىحسن محمد بن حبيب بوصالح
علي منصور  طاهر الهوداررياض جميل مكى اجزجىخالد سعد محمد الجدعاني

محمد عبدالله عمر باسندوهياسر توفيق عبدالله الخريميحيدر غالب بن زهر العطىالله

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

العلوم و اآلداب - رابغ

األحياء

الرياضيات

الكيمياء

اللغة اإلنجليزية

عبدالله حمدان محمد الزباليأيمن سالم بن معال الصبحي

عمار عبدالله علي المحوريادريس حامد فريج اليوبي

محمد رافد ناجم الحويصييوسف طالب منسي الغانميمحمد مبيريك عواض المطيري
غداف احمد ذياب الظاهريامين عبيدالله عطية الله الفارسيمصعب عايض مغلي اليوبي

عبدالله راشد مبارك الصبحي

فيصل خالد عبدالكريم الجبرتينايف بركه دخيل المطيريخالد محمد راجح القريقري
احمد عياد عيد المطيريغزوان راشد بركه الزباليوائل دخيل الفي المرعشي

محمد علي احمد الزهرانيعماد تركي جزاء الحسينيصالح سرحان عبيدالله الهاللي
عبدالله حسن بن عبده سهيلسعيد حميد سعد المالكيسلطان صالح غوينم الذروي

عبدالمجيد نوار عبدالرزاق السلميرياض غازي داخل اليوبيعبدالرحمن نوري محمد مجرشي
محمد عيد عواض الزبالي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية االقتصاد واإلدارة

كلية التربية

االقتصاد واالدارة

إدارة الموارد البشرية

مراد سعد سعدي العصالنيفواز عبدالعزيز محمد الفتنياحمد رابح حامد الشريف

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

التربية

الدبلوم التربوي العام

عزيز سعيد عبدالرحمن الشهري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

معهد الدراسات العليا التربوية
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الدبلوماتالدبلوم العالي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةمعهد الدراسات العليا التربوية

معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها

كلية المجتمع

113 112



الدبلوماتالدبلومات

 االعمال - رابغ

اإلدارة الرياضية

عبدالرحمن صالح  طلق البالديأحمد سعد  مسعود المولدحسين محمد احمد  قيسي
محمد ابوبكر محمد باسيفعبدالمجيد نويحي  مبطي السلميعبدالعزيز علي  حسين البيشي

جهاد طالل عبدالله غمري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

معهد السياحة

الفندقة والضيافة

فهد عبدالله جازع الشهريعبدالله محمد راضي الحربيعدي لؤي سعيد قنيطة

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

معهد السياحةكلية االعمال - رابغ

115 114



الفصل الدراسي الصيفي
انتظام

1437-1436
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بكالوريوسبكالوريوس

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اإلدارة العامة

اإلقتصاد

عبدالله احمد  رفيق صهيونسامي محمد علي القليطي العمريمهند فهد سليمان القاسم
خالد احمد عبدالله الشريفسلطان عدنان فيض البخارييزيد صالح عبدالعزيز العتيق
عبدالله منصور سالم العييدي

اياد احمد عبدالقادر فلمبانمشاري بن خالد بن طريخم السبيعيعبدالرحمن عبدالغني محمد صالح
احمد عبدالله محمد الغامدياحمد فائز محمد مكناتي

محمد سامي صديق حافظعبدالعزيز مانع ناصر ال ذياب

محمد خالد محمد بابقيصالح صالح محمد رده العبيدياحمد خالد حسين الشيخ علي
مهند سعيد عبدالله الغامديفيصل خلف جابر السلميسعود عبدالله ابراهيم اسحاق

عبدالرزاق سمير عبدالرزاق يوسفمحمد عمر أحمد باسيفخالد محمد احمد الزهراني
وليد سعيد احمد الزهرانيعمر محمد سعيد النهديعبدالله عمر عبدالله الفتني

عمرو عبدالمطلب الجنيدي عواديحمزه سالم عبدالله شعيببدر محمد سالم عجالن
حسن عادل حسن الزبيديتركي رداد معيش الخميسيعبدالله فليح حماده الجدعاني
رياض سيف عبدالشافي الحارثيبسام عبدالرزاق محمد مؤمن جاهاعبدالعزيز شعيل حامد السلمي

عبدالله محمد عبدالله الكعيدأحمد مصطفى عبداللطيف ميرعبدالرحمن خليل ابراهيم السليماني
ابراهيم على صديق الشهريامجد علي احمد الحجيريمحمد دخيل الله محمد ناصر القليطي العمري

البر اء عبدالله بكر العاموديمروان حمد محمد الزنبقيعلي احمد علي القعيطي
مازن أحمد حمدي الطلحيأسامة هزاع عبدالله الغامديظافر مغيدي ظافر الشهري

زائد ابراهيم محمود الشعابي الحارثياحمد عبد العزيز حسن الربيعاني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلقتصاد

التمويل

المحاسبة

نظم المعلومات اإلدارية

محمد صالح بن محمد الغامدينايف مبارك عواض ال جمعانمبارك علي عبدالله بن الدن
محمد هادي محمد آل مفرحعبدالناصر عدنان صالح عطيه

محمد فوزى عبدالله نجار

سلطان خالد ناصر العماريعبدالرحمن يحي حمزه بخاريمعتصم محمد اقبال محمد مير
منصور ناصر محمد المالكي

سلمان مزهر بن زيدي السهيمياحمد فؤاد بن حسن عارفمهند يحي طه سندي
اسامه نايف حبيب االنصاري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

الجغرافيا

الشريعة والدراسات االسالمية

اللغة اإلنجليزية

عبدالله عايض محمد الحربيعجب سلطان عجب القحطانيعبدالهادي معروف عبدالله المالكي
احمد عبدالوالي مشعان السلميعيسى حامدي محمد المالكيعلي احمد محمد القرني

عبدالله احمد محمد الزهرانيمحمد عبيدالله احمد المالكيخضير فقيه حسن الربعي
خالد أحمد مانع الشهريمعاذ موسى احمد الشيخيثامر مقبول مقبل الحمدى

فهد ابراهيم عقيل الشيخيعلي عبدالله عطيةالله الحسنانيفيصل عبدالرحمن احمد الشمراني
المثنى امين حميد االنصاريعبدالله عبدالناصر محمد الغامدي

ناصر عبدالله ناصر عيسوب المعاويمحمد شايع مريع القحطانيتركي جميل محمد الحربي
عبدالرحمن علي عبدالرحمن االسمريعبدالرحمن درويش عبدالرحمن الحربي

راكان أحمد صالح الزهرانيفائز علي محمد الشهريأحمد حمدي عبدالمعتني الجدعاني
حمزه سعيد جمعان الغامديمروان رجاء عويمر السلميسلطان هادي محمد مهناء
محمد حميد حميد العاصميعبدالله سعد عطيةالله الزهرانيمحمد راشد علي الخميسي
عبدالله ضيف  الله عبيدالله القرشيعلي عبد الله علي الزيلعيتركي مسفر تركي العلياني

ياسر حسن علي الزهرانياحمد عبدالله ابن احمد الغامديسلطان عبدالله محمد العماري

محمد ماجد ابراهيم الخيبريوديع جميل ابراهيم داغستانيمحمد عبدالله سالم باقديم
عبدالرحمن علي عبدالله العامريحسن علي حسن الشمرانيمحمد جمال الدين موسى خضير

عبدالملك رابح غازي السلميعثمان حسن علي الغامديعبدالرحمن احمد بن محمد القرني
مجدي نافع بشير السلميفيحان نايف عائض العتيبيناصر حسين حاسن الحساني المالكي

عبدالله هاشم محسن باصرهصقر رويبح غازي السلميفارس مسيف محمد العتيبي
عبدالله عبدالعزيز عبدالله الراجحيمحمد أحمد محمد القرنيعادل ظيف الله محمد الزهراني

عبدالله ناصر سعود السبيعيخليل علي سليم الجميعياحمد ابراهيم محمد الحاتمي
ابراهيم عقيل عويقل السلميعبدالعزيز بركات عبدالواحد السيدعبد الله مبارك سعود القشيري

عبدالعزيز حسين بن علي الشيخيريان جمعان بن سعيد المولداحمد صليب ضحيان المتعاني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

اللغة الفرنسية

علم النفس

جميل محمد بن سالم الحضرميعبدالرحيم سعود عوض السلميجابر احمد مسعود الفيفي
عبدالله يوسف صالح الزهرانياحمد عبدالله محمد العمريمحمد مطر محمد الغامدي

احمد زايد احمد الزهرانيطالل علي محمد البريهيأحمد سالم عبدالله الشمراني

ساري مرزوق نايف العتيبيفارس فؤاد جبار المالكيفارس سعود محمدعلي الحربي
علي عمر ابن علي الزهرانياسامه احمد عبد الرحمن البارغالي صالح فالح المعبدي

تركي شبنان عوظه الشهري

عالء عبدالرحمن عبدالمحسن بنيانعبدالله احمد سعيد الزهرانيحسام محمود  عبدالغني محمد
احمد عامر محمد آل مظلمسلطان عامر محمد ال مظلمصالح سعد عبدالرحمن االسمري
ناصر سلطان محمد العتيبيعبدالكريم عائض عبدالله الحسينيفارس سلمان عياضة الرشيدي

سلمان عبدالعزيز عبدالله الزهرانيابراهيم احمد ابوبكر الشريفريان عبد الرحمن أحمد الغامدي
حسين حسن على الشيخىعمار حسن علي حدادي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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الهندسة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

ريان سالم مبارك بالعيناياد أيمن بن عبدالعزيز موريااسامه يوسف احمد رزق
مصطفى علي محمد هيجمهند عبدالله مفرح الشهريعبدالله ياسر  محمد صدقه باحيدره

خالد طالل ابن عبدالرحمن السليمانيعبدالله محمد ابوبكر بالبيداحمد عبدالله محمد دباعي
لؤي مروان سنيان فلمبانخالد احمد عبدالله الغامدي

عاصم عبدالسالم عبده االثوريعبدالعزيز جمال رزق السويركيعلي احمد صالح سالم
محمد حسن عباس قمصانيباقر عبدالغني بن شاهر الزيرىابراهيم محمد مديني العمري

ياسر احمد حسن محمدحسن جمال محمود طيبعبدالرحمن مسواك بن عبدالله عياش
عبدالله أحمد عبدالله بامحمدفهد صالح عبدالعزيز العقلحذيفه نصر دياب صالح

علي متعب علي الحارثيعبدالرحمن الشريف محمد صالح الهبيليعادل عبدالرحمن  يحي الزهراني
محمد أحمد حسين بصيلفيصل فهد سعد الحربيجابر علي السويدي الشهري

عبدالرحمن غازي احمد العطاستامر اسامه صبرى صفطهمحمد غنيم خلف عساف
اسامه عاطف محمد العطارسعود محمد سالم المنتشريضمن دخيل الله حميد السناني

عمار جمال سالم العماريعبدالله سالم على الغامديمروان سامي سعيد بازهير
نواف علي حامد الجهنيعبدالرحمن حسن محمد عسيرىمحمد تركي محمد النهاري

محمد حسين حسن آل قريشهمحمد يحي علي النهديحسن محمد عوض االحمدي
محمد عطية رشيد الصبحىفراس عبد العزيز علي الحربي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

كلية الهندسة

كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة

األرصادوالبيئة وزراعة م.الجافة

العلوم البيئية

محمد عبدالرحمن محمد قدحسالم عبدالعزيز احمد الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

الحاسبات وتقنية المعلومات

الحوسبة

تقنية المعلومات

علوم الحاسبات

نظم المعلومات

محمد خالد محمود عبدالمنعمأحمد فؤاد محمد الزبيدياحمد محمد حافظ النابلسي
حسام عمر محمد علي سلطان

عبدالله محمد علي الطلحي ابوعلوةاسماعيل عبدالله عياش هاشماسيد محمد عبدالله االعظمي
محمد عبدالمحسن صامل الحربييوسف صاهود نور المطيريانس حمود بخيت الحربي

امجد انس محمدسعيد نصارعبد الله لطفي نور الدين كلنتنابراهيم احمد ابراهيم الحمدان
عبدالعزيز هادي بن محمد خرميعمر اسماعيل علي الهوساويراكان احمد محمد خميس

محمد سعيد محمد الغامديخالد علي يحيى الغامديعبدالمجيد حسن سوره القرني
عامر مغرم مشبب الشهريمحمد هاشم محمد النعمانغالى عبدالحكيم بن عبدالحليم مياجان

سلطان عبدالرحمن صالح الفهيدعبدالعزيز مصطفى محمد الحامدسبأ حاتم احمد شفي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

الحقوق

األنظمة

محمد صالح احمد بامعوضهعبد المجيد موسى محمد عقيليعبدالعزيز احمد محمد الغامدي
محمد عبدالرحمن عبدالله العطاسعبدالله فهد محمد السيودياسين حسن محمد باصرة

طالل ماجد نهار العتيبيمحمد احمد صالح هاشمحسن احمد عبدالله المنتشري
احمد امير احمد المختارعبدالرحمن خالد علي النهديفيصل صالح معيض العماري

البراء أحمد عبدالوهاب محمد خليلاكرم محمد حامد العوفيعبدالمحسن أحمد زهير الشهري
عبدالعزيز عبدالواحد احمد النهديجهاد فهد بن غيث الكحيلىابراهيم منير ابراهيم العسيري
عبدالكريم أحمد حسين الجابريحسين محمد حسن حكميحامد محمد جمعان الزهراني

حسام محمد سعد الغامديعماد محمد عمر محمدغيث عبدالحليم ازهري الجاوي
عبدالله سعود ابراهيم أبو العادلعبدالرحمن قائد جبر السلميعبدالعزيز احمد عبدالله الغامدي

عامر ايمن عامر السنوسيفيصل عبدالجبار سعيد الجبرتيابراهيم يحيى هباش السيد
معتز محمد يوسف موسىفهد حامد محمد الحازمينواف عبدالله ضاوي المطيري

بدر احمد حسين العموديبدر عبدالله راجح الظاهريمشعل ياسر احمد ابو العز
محمد عزات احمد حبيباحمد عبدالمحسن حسين الصاعديمسفر ميزان نويفع السلمي

سليمان عبدالله دخيل العبيسيبدر عبدالعزيز عيد العوفيفيصل عبدالله راجح الحارثي
محمد احمد سعد المالكيتركي حمدان حميدان المزروعيعمار ياسر حمزة بنجابي
محمد علي عمر الزهراني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الحقوق
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الهندسة

الهندسة الميكانيكية

مؤيد سالم طاسين قاروتعبدالعزيز سعود سالم الصوفيعبدالرحمن مشبب محمد االسمري
عبدالله اسم عبدالله حميدمعتصم عاطف عبدالرحيم باماقوسعبداالله علي ظافر القرني

عمر سقيان ثربان المطيريمحمود صدقة خليل سنديفراس مصطفي ابن حسن الديسي
انس اسماعيل محمود حدادنمي عبدالعزيز عبدالحميد قستىعبد العزيز علي احمد ابو شعفل

مهدي علي عبد رب الرسول آل جوادنائف سلطان سعد الصحابيمعاذ حمد حامد الحازمي
عبدالرحمن أكرم مختار بخاريعبدالله محمد عبدالله برلسحسام محمد وزير قاضي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية الهندسة

الهندسة

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

ريان سالم مبارك بالعيناياد أيمن بن عبدالعزيز موريااسامه يوسف احمد رزق
مصطفى علي محمد هيجمهند عبدالله مفرح الشهريعبدالله ياسر  محمد صدقه باحيدره

خالد طالل ابن عبدالرحمن السليمانيعبدالله محمد ابوبكر بالبيداحمد عبدالله محمد دباعي
لؤي مروان سنيان فلمبانخالد احمد عبدالله الغامدي

عاصم عبدالسالم عبده االثوريعبدالعزيز جمال رزق السويركيعلي احمد صالح سالم
محمد حسن عباس قمصانيباقر عبدالغني بن شاهر الزيرىابراهيم محمد مديني العمري

ياسر احمد حسن محمدحسن جمال محمود طيبعبدالرحمن مسواك بن عبدالله عياش
عبدالله أحمد عبدالله بامحمدفهد صالح عبدالعزيز العقلحذيفه نصر دياب صالح

علي متعب علي الحارثيعبدالرحمن الشريف محمد صالح الهبيليعادل عبدالرحمن  يحي الزهراني
محمد أحمد حسين بصيلفيصل فهد سعد الحربيجابر علي السويدي الشهري

عبدالرحمن غازي احمد العطاستامر اسامه صبرى صفطهمحمد غنيم خلف عساف
اسامه عاطف محمد العطارسعود محمد سالم المنتشريضمن دخيل الله حميد السناني

عمار جمال سالم العماريعبدالله سالم على الغامديمروان سامي سعيد بازهير
نواف علي حامد الجهنيعبدالرحمن حسن محمد عسيرىمحمد تركي محمد النهاري

محمد حسين حسن آل قريشهمحمد يحي علي النهديحسن محمد عوض االحمدي
محمد عطية رشيد الصبحىفراس عبد العزيز علي الحربي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

العلوم

الكيمياء الحيوية

نايف احمد محمد الحربيعبدالله محمد علي الشهريعلي محمد حسين االسلمي
عدنان عبدالحميد علي الحربيمحمد صالح عمر الغشيريعبدالرحمن احمد محمد رشيد

آدم ابراهيم بن ادم برناويعبدالله علي محمد الغامدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية العلوم

كلية العلوم
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علوم البحار

الفيزياء البحرية

عبدالله سليمان محمد القرنيايمن مصطفى عيسى الهزازي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية علوم البحار

كلية الدراسات البحرية

الدراسات البحرية

الموانىء والنقل البحري

الهندسة البحرية

مهند محمد مهنا الجهنيماجد احمد حج عبد الله قشقريالبراء محمد سالم الشهراني
ايهاب مصطفى محمد فيرق

حسين أسعد حسين الرابغيسلطان أحمد سالم الغامديحسن محمد راجح المجايشي
عبد العزيز سعود عبدالرحمن الزهراني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

االتصال واإلعالم

اإلعالم

انمار محمدطاسين محمدعبدالله خانعبدالله عبدالمحسن مبارك اليوبيمحمد عبدالرحمن ناصر ال سعود
فيصل عمر محمد صالحعبدالرحمن عطية خضيري النجبي الحربيخالد سعود محمد الحازمي
محمد سليم علي السلميمجدي حامد واصل الحازميمحمد حسين ابوبكر الهدار

عبدالله مسري ناحي الحربيفهد خالد بن عبدالله المدنيمحمد ابراهيم عبد المحي الرفاعي
انس جميل قاضي احمدسعد خالد سعد أبوحيمدعبدالله سعيد رداد المالكي

عبدالله احمد بن خضر الزهرانىعبدالرحمن علي مانع الشهريخالد محمد بن عبدالله الزهراني
عثمان عبدالقادر محمد الحربيعلي احمد سعيد الشهرياسماعيل جميل بن محمد بو

عمر عبدالله عمر قبوريالحسام طالل عايض الحارثيسلطان عبدالله بن محمد القرني
أحمد فيصل صنيتان العتيبيحسين محمد حسين الزيلعيمهند عبدالواسع علي الرهيدي
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بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة
االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

صقر محمد عبدالعزيز الفريححسين حمد عتيق ال مستنيرسعود سعد هالل الشلوي
جميل محمد جميل السليمانيأحمد محمد احمد اسماعيلمحمد خالد نايف العريعر

ثامر صالح عبدالرحمن الضحياننايل عسكر ظاهر العنزيهيثم محمد علي ابوالنصر
منصور فايد صالح الرماليحمد محمد حمد العمريعبدالله هندي مقعد الغامدي
فايز دخيل الله معيض الرشيديطارق زياد محمد الجرباءمحمود محمد احمد اسماعيل

علي حسين علي العييديسليمان عبدالله سليمان القحطانيفهد محمد عبدالكريم بن موسى
سامي عمر عبدالرزاق الشامخيهاني ظافر علي الشهرييوسف خالد محمد ابونمى

محمد عبد الرحمن محمد العتيبيفارس صالح احمد الزهرانيماجد محمد سعيد صقر
وليد خالد محمد نوحمحمد حمود أحمد الشائقحمدان عوض ساير الحربي

فهد محمد عبدالله الغامديياسر محمد احمد عسيريسامي حسين محمد ناس
تيسير بسام تيسير الدواليبيمحمد حسن عبد العزيز أولياءثابت معدي محمد الجبره

ثامر صالح عبداللة العمريفيصل مزيد دريميح الرويسعبدالرحمن محمد حسين الغامدي
بندر احمد عيسي الموسىياسين خالد محمد ابونمىراشد محمد ابراهيم الغامدي

مهند مهدي مصطفى البصاصبندر مشعل بندر المطيريهتان عطية الله محسن العريشي
محمد عبدالحميد عابد الصريصرياحمد ابراهيم احمد الحيدريعبدالله حمدان أحمد الشمراني

مصطفى طالل مصطفى سابقفيصل فهد عيسى العيسىالزبير عمر سيد بادي
عمر حسن عمر الجهنيانس خالد عباس الطيبطالل عبدالله فريج الصبحي
شادي سعد سليم القرشيغسان عبدالله حسين االحمديمحمد عيسى محمد سنوسي
ابراهيم عبدالله راشد راشدنايف أحمد سعيد بافرطمحمد عبدالله احمد الغامدي

فهد سليمان حمد الحسونعادل عاتق هليل الثبيتيعادل سعيد سعيد عبيد
عبدالله عوض حسن ال حسنفريد حمد أحمد الناصرأحمد عبده محمد الصائغ
وليد علي يحي ال ماطرمازن عبدالغفور محمد محمدنورحسن علي دعيش شعبي
ماجد عبدالله سالم بافرجحاتم رفاعي بداح السميريفهد معروف احمد محمد
هشام عدنان عبدالعزيز لبانفهد محمد على االحمريمحمد قاسم يحي الفيفي

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن اليحيعبدالله أحمد عبدالرحمن سفرفيصل حسن سعيد العمودي
عبدالله علي محمد الغامديتركي عبدالعزيز عبدالرحمن العيسىمحمد جبران محمد آل مطري

مسفر محمد خميس الوادعيراضي جودالله جبر السلميعبدالرحمن عبدالخالق سهيل الغامدي
بدر محمد يحي االحمريعبدالله محمد عبدالله جريسمازن محمد زيد عبدالله

فهد مفلح غنمى الجهنىعبدالعزيز مفلح سالم ال جعمومةسعود عبدالله عوضه الثعلبي
عصام محمد صالح الغامديمناحي فالح فالح السبيعيسعيد عبدالله سفر الغامدي

سلطان منصور حسن الحسنخالد ناعم علي االنصاريعبدالهادي ظافر محمد القحطاني
جالل عايد دخيل الله الجحدليسعود سعيد عبدالرحمن الزهرانيمحمد عايد سعد الصبحي

ماهر محمد سعيد الجهنيوليد عيظه خميس بن طشهعمر عبدالله عمر العجيمي
حسن سعيد محمد القرنيسميح عيد سلمان اللحيانيسلطان براك سلطان براك

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

أحمد حسن علي الثقفيهائل سعيد محمدالمخالفيفواز علي محمد الغامدي
مغرم محمد عبدالله العسيريمحمد صالح ابراهيم الصالحيفهد عادي مسلط السبيعي

ماجد محمد محمد القحطانيخميس احمد عبدالرحمن الزهرانيعبدالعزيز عبيدالله عبدالله الغامدي
حمدان زاهر أحمد الشهريسهل حمد سائر البقميمؤمن راشد عبدالوهاب يحي راجح

سعود ناهض حمدان الغامديوليد عزيز نائف الجابرينايف سليمان مبارك العليوي
معتز محمد عبد الله الثقفيعماد الحسن علي الحفظيريان محمد ناصر الجماز

فهد عبدالله صالح باطرفيخالد عوض سعد آل منقاشاسماعيل محمد علي البدري
اسماعيل يوسف اسماعيل االحمريطارق عبدالله علي الزهرانيحمود النعيمي مهاوش الرويلي

ابراهيم عطاالله محمد الهدبانيسلطان حسين احمد القايديحمد مانع حمد ال عامر
محمد عبدالرحمن سحاب محمد الغامديعصام حمد حميدان المحماديحسام طالل ياسين خان

محمد عبدالعالي محمد الجبرتيمبارك علي سعيد الذويحاتم عبدالله محمد السفري
ماجد عماد حمدي شاهينعبدالعزيز فاضل بسيس الذبيانيعبدالله سعود فهد المراغة

عبدالله فيصل صايم قشقرينوار ابراهيم عمر الحارثيتركي بداح مناحي الدوسري
محمد عبدالفتاح محمدالعزي حشيبريفهد سعد طالل الشهرانيساعد سعيد مفرع الهذلي

مالك حبيب حنش الزهرانيموسى هادي جبران الفيفيناصر محمد ناصر القحطاني
رائد ابراهيم محمد الطاسانحسن حامد احمد المحضارموسى مجدوع مبطي الشمراني

راكان مكي محمد الصوافعبدالله علي عبدالله القحطانيبندر عبيد شليان العتيبي
فيصل حمد فايز المطيريبندر مناع معتق االسمريسلمان نقاء صاهود الدوسري

مشعل صالح راشد بالحارثفايز محمد مقنع االميرمحمد علي محمد الدغيم
سامي منصور محمد آل عليربيع علي جمعان الزهرانيرائد عيد محمد الزهراني

ماجد ناصر عبدالله الشهرانيحاتم أحمد عبدالله أبارعبدالله متعب نايف المطيري
محمد حسين احمد البركيعبدالله حمد حسين الياميطلعت حسن عثمان النعمان
سعود صنهات عبيد الرويسعبدالله عبدالرحمن احمد العريانيمحمد سيف ناصر القحطاني
محمد علي عبدالرحمن باشامشعل سعيد اسعد الصايغعبدالله يحيى عبدالله بجوي

أبان بكر حمادي بصفربداح فالح بداح الشهرانيخالد عبداالحد محمد اسماعيل
ماجد عبد الله وجيه باحميدحمزه هزاع حمزه الغالبيهاني محمد أحمد باوزير

رفعت سعيد محمد المخالفيمسعود محمد حسين ال منصورمرعي مبخوت عبدالله الصيعري
فهد محمد نايف الزويملفراس يوسف سعيد الدعجانيعادل رمزي جميل عبدالرزاق

عاصم سويلم عبيد بازهيرهتان علي عبده الزبيديخالد احمد ابراهيم يعقوب
عيسى عبدالرحمن عيسى العقيلخالد حمدان غضيان الشمريأحمد عبدالله حسن التميمي

أحمد عثمان أحمد عربسعيد عبدالله سعيد الغامديعبدالعزيز سعد ابراهيم الكناني الغامدي
عبدالله محمد علي طميحينايف شعالن مسلط الشعالنعبدالمجيد صنهات مناور الحربي

خالد علي أحمد باظراحمحمد عبدالله محمد الماجدعلي سعيد علي الغامدي
حاسن عبد الرحمن أحمد قرشيعاصم أحمد محمد القبيسامي ناصر صقر المدرع

محمد الياس سعيد الشهريطارق أحمد ناصر الركفمؤيد أحمد علي السيد
أحمد فوزي محمد مشيعطالل محمد دخيل الله الغامديمحمد بركه خلف المعاز

معاذ شاهر محمد بياريماجد نفيس احمد وارثنايف عواض سعد القرشي
بدر حمود ذعار العلياحمد محمد سعد المعبيعبدالله راشد ابراهيم الشبرمي

أحمد صهبان صهبان القرنيثامر فهد جمعان الجمعاناحمد محيسن حسين الحربى
راكان فاروق نواب عليأحمد مستور رشيد السفريمحمد عبدالله سعد القرني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

علي محمد علي الشهريفواز محمد ابراهيم الوهيباحمد ابراهيم صادق العقبي
اسامه ابراهيم محمد مرزوقعبدالرحمن مشبب عوض القحطانيسعد عبدالرحمن صقر العريفي

حسين عبدالله حسين المصعبييزيد عامر عمر المطيريسعد مانع محمد القحطاني
مصلح سليم مسعد الحارثيعبدالله محمد مارق البقميخالد عوض سعيد الحارثي

فارس حسن صالح المالكيعماد محمد يونس تركستانيعبد العزيز ابراهيم عبد الله البشير
علي محمد علي الشمرانيسالم محمد سالم عمروليد عبدالله محمد الريمي

مهند سمير حمزه عجاجمحمد صالح يحي ال يسريحيى فهد خلف الحربي
عمار طارق محمد عشريملوح سعد محمد آل سلطانعزام محيا فنيس العقيلي

ناصر عبدالله عبدالهادي الهاجريخالد سليمان محمد حندوبراضي عبدالله ابراهيم الراضي
فواز جبر خلف العويضةخالد مفرح حامد البشريعماد محمد صغير سعد
محمد على عزيز الشهريمحمد رهوان محمد الزهرانيعمر علي عمر الشيخي

نواف نورالدين محمد مؤمن جاهاعماد عبدالله محمد تركستانيعبدالله علي سالم العلوي الزهراني
علي حسين سالم الحارثيعبدالله حامد عامر الشهريمبارك سلمان حسين آل فضل

محمد راجح علي المقاطيراكان حامد عوض الجعيديوسف ساعد حامد اللهيبي
علي سعيد محمد الغامديمحمود محمد حسين خانحمد محمد شيخ باقيس

ابراهيم يحيى سويد المالكيفيصل محمد سعد البقمىخالد محمد صالح الزمزمي
محمد ابراهيم محمد شقيريمحمد خالد محمود حسينعبدالله محمد صالح الغامدي
سلطان عايض عواض المطيريبندر صالح عبدالله حرندهمحمد حامد سلمان الهطيلي
خالد علي عيسى الزهرانيحبيب حبيب الله رويبح السلميمحمد سعيد مساعد الحربي

ثامر ساير دايج العنزيامجد جمال عبدالرحمن جسومهنوفل محمد عمر باقار الحضرمي
عبدالعزيز سعد عبدالعزيز الشمريعادل محمد سعيد نازحمصطفى محمود مختار التركستاني

محمد علي عبدالله الشمرانيعبدالرحمن سعد محمد الشهرانيعبيد حمد عبيد البقمي
فيصل مطلق محمد السبيعييوسف محمد عبدالرحمن الشلويوليد مساعد ناصر الخليفي
عبدالله سليم علي السلمييزيد ايمن معتوق سمارنعمر سراج محمد عنبري

يوسف سعد محمد التويمعادل علي محمد الغامديعبدالله سعد محمد العمري
عبدالرحمن جميل أحمد الفياحمد عبدالغني جميل ثقهمراد مصطفي ابراهيم محمد

علي عطشان علي ال عباسهاني عبدالله هاني الظاهريعبدالرحمن احمد علي الزهراني
منتصر فهد عبدالله بن شلهوبطارق عبدالرحيم محمد االدماويهاني عبيد عبيدالله النعماني

خالد أنور صالح الشهيلخالد صالح سعد العمريحسن جيالن علي علوص
محمد عبد الله حمزة الحيدريسلطان مبارك مفرج بن ابو ثنينعقاب فهد محمد الوجعان
أحمد محمد عمر الصوماليعادل عبدالرحيم نافع النعمانيمعاذ محمد رفيق شاهين
حسن أحمد علي حكمياحمد سعيد عثمان باقادرأحمد علي محمد مدربا

فوزان فتحي عبدالحميد البخاريسلطان نبيل محمد العطارريان حسن محمد بحري
جمال منذر جمال ارقيقمنصور فرحان عواض الوذينانيأسامه عبدالله محمد الغامدي

فيصل عفيف فريج الصورانيمتعب عبدالله سند العصيميتركي هادي دليم ال طلحان
عبدالكريم مهدي مبارك الزهرانيمحمد مبارك يسلم بافياضيحي علي احمد عواجي

ابراهيم غوينم غانم السلميياسر سعد علي آل شريمفهد عطاالله رشيد الجهني
تركي سامي عبدالله عرباياد عادل عبدالحميد داغستانيعاصم عبدالله يحي عياش

خالد عمر سعيد العموديفالح صالح منصر آل صليعمفلح فطيس مبارك الغامدي
ممدوح مسفر ضاوي القثاميماجد علي عبدالله مريحنايف علي احمد القاضي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

عبدالله حسن عبدالله الزهرانيايمن محمد سليمان التويجريعلي عبدالكريم حسين الخضير
فهد عتيبي عبدالعزيز الزهرانيعاصم زياد زواوي بنجرعلي حسن هيازع الشهري

تركي عبدالرحيم عبدالرحمن الشهريعبدالرحمن ذعار حمدي العتيبيهاني جمعان احمد الزهراني
نواف منيف خالد العتيبيعبدالرحمن عبدالله دخيل ربه الصبحيسلطان فهد ناصر ابالحسن

فهد محمد عوض ال فطيحعبدالله صالح مانع النجرانياياد عواد ناجي طوخي
طارق عبدالله مساعد الهماميفيصل فهاد مسيفر العتيبيماجد محمد صالح الشمراني

ناصر محمد محيل الذاهليسريع عبدالله محمد الشهرانيصالح زبن فهيد الحربي
محمد حسين محمد العباصيمازن محمد ناجي الغباريعبدالله علي عبدالله الدوسري

يحي عبدالله سعيد الزهرانيسعد حمود سماح الحربيمشعل موسى احمد المالكي
عبدالخالق يحي محمد زكريياسر نحاوي عالي المولدعبدالله سالم مبارك القحطاني

مجدل خالد مجدل القحطانيمحمد شارع مفلح الغامديمسلط نفاع خضير العنزي
عبدالعزيز عبدالله عبدالله عيبانمحسن سعد محمد القرنيغانم الكربي مطلق الدوسري

خالد عمر محمد بلحمرمحمد محمود عوض باصديقصهيب محمد رفيق شاهين
منير وليد قاسم مرادلؤي عبدالفتاح رمضان غازيعبدالله سعيد ملفي العتيبي

محمد ناصر معجب الوادعىمروان عبدالكريم سالم باداودعبدالله حسن عبدالله الشهري
علي احمد علي االسمريربيع ياسين محمد جميل فكيرهمحمد فيصل سعد الحربي

طارق صالح محسن المالكيمحمد عبدالله محمد االحمريفالح عبدالله فهد القحطاني
رأفت احمد محمد بهكليعيسى محمد محمد عسيريسامر سعيد محمد بلحمر
سعد ابراهيم سليمان الحميديمحمد علي محمد االنسياحمد علي فايز الشهري

حسين احمد حسين علىعباس زين محمد المحضارمحمد علي يحي القحطاني
عبدالله مسفر عوض الحربيمنصور ابراهيم عبدالله البشيرخالد ابراهيم حسن ال حسن
فايز عويض بخيت المعبديسلطان سليمان عمر عجيميطالل احمد رمضان الشمري
فهمي عبده علي حسنسلطان سلمان علي الشهريخالد سعود رويشد المطيري
ظافر سعيد مداوي الشهرانيمحمد عبداللطيف محمد عبداللطيفدايل محمد ناصر الدوسري

عبدالسالم عوض نامي السلميامين حسين امين سمانظافر عبدالهادي محمد القحطاني
زياد ماطر جابر المالكيعبدالله طالل خضر المالكيفهد سعد زاعل العتيبي

فيصل جمعان علي الزهرانيسلمان عايض علي القرنيعبدالوهاب محمد عبدالوهاب ابوملحة
منيس سلطان منيس شكباناحمد عطية عاطي اللقمانيبسام عبد العزيز اسماعيل جزار

عبداالله مبارك محمد الياميراكان سعود سعد الهنيديمصعب عايد عايض اليوبي
نايف محمد احمد الشهريمحمد عبدالعزيز خليل بن سبعانوليد خالد عمر باسويد

مامون طالل مامون ريسماجد احمد محمد الشعالنيمشاري ملفي مرزوق السهلي
زهير حامد احمد وهبوعايض علي فريج السبيعيعبدالمجيد عطيه يحي الزهراني

عبدالكريم كامل اسماعيل السوسىاحمد صالح احمد نادرمحمد خليل سعيد الزهراني
ماهر عبدالعزيز عتيق المحماديعبدالله محمد صالح ال هتيلةمحمد عبدالله محمد المجادعة

عساف علي عساف ال عنيزانعبدالله عطيه بريك المالكيمحمد جليميد صويان الدوسري
ياسر علي محمد الغامديمحمد عاتق محمد المولدباسل ناصر عون الدين مالك
محمد ضياءالدين خالد الطحانسليمان عبدالعزيز سليمان الهزاعممدوح محمد احمد البطاطي
حامد حمدان حامد الصحفيسلطان نواف نغيمش الحربيعالء خليل حسين المسلماني
محمود عودة حمدان العراديعبدالله فراج معيفن المولدفيصل ماطر عواض المطيري
رشاد رشيد نافع المرامحيعجب علي عبدالله القحطانيمرجي حجي عويجان العنزي
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سلطان محمد هيازع البارقيفخري سالم ناصر الشمريتركي عبدالكريم عبدالغني الفارسي
احمد سعيد عايض ال مفلحمهند احمد اسماعيل الصغيرعماد حامد علي الثمالي

منيف عضيب يحي الحربياحمد هشام صالح سمكريعزام معيض طريسان الحربي
عماد صالح زويبن الحربينواف سالم مرزوق السعيديسعيد سعد محسن االسمري

لبيب كمال محمد معوضريان محمد حسن الغامديمهند ابراهيم سعيد الحجازي
فايز بخيت بخيت السلمياحمد علي مسفر المالكيابراهيم محمد ابراهيم الفريهيدي

سلطان عبدالعزيز عبدالرحمن الهويملسطام فرحان سالمه العنزيحسين علي حسين ال غانم
عبدالوهاب محمد مريح ال سيفابراهيم سعد احمد الزهرانيثامر عبدالعزيز فوزان الفوزان

علي رافع عبدالرحمن البهيشيسالم منصور محماس البقميتركي محمد علي سهلي
حيدر حجي حسن البديصالح محمد صالح القضيبيعبدالعزيز سلمان عبداللطيف المنصور

ناصر محمد علي الربيعيسعود محمد حمود المطيريعلي هادي صالح اليامي
عبدالله منير قطنان البقميطارق سالم عبدالله الخنبشيمعاذ محمد سعد شديد

سلطان احمد عبدالله ال عواضمسفر مهدي حسين الياميماهر طالل دخيل الله الجهني
فهد حسين علي الوثالناحمد عبدالعزيز صالح الغامديماجد محمد باجان الرشيدي
منصور علي عبدالله القرنيعبدالرحمن علي عبدالرحمن ال العريسمهدي أحمد زايد ال زمانان
محمد صالح مبحل الرشيديمازن أحمد محمد القرنيخالد فيصل محمد القرشي
عليان ناصر محمد الشريففايز زايد منير العتيبيسعيد علي سعد الشهراني

صالح سعيد غرم الله الغامديماجد ابوالقاسم محسن خرميعبدالله غرم الله مسعود العمري
سليمان محمد سعد عبداللهمحمد حسن جدوع آل ملحانفهد محمد عبدالرحمن الشهري

محمد أحمد ناصر الركفوليد أحمد عبدالغني حامدعماد طالب محمد البالدي
محمد سلمان علي اليمانيعمر حسين محمد اليزيدياياد محمود محمد مصباح

سلمان دخيل الله خاتم السلميتركي علي محمد المريعبدالزراق جبران محمد آل مطري
نايف سعود ثامر القاسمياحمد اسماعيل حمود الشمريبدر عبدالعزيز ناصر الحماد

محمد مسفر جارالله الحبابيوسيم محمد حسين القحفأحمد عبدالله عيسى الشاللي
خالد مساعد سليمان الرفاعيسمير موسى اسحاق فالتةنايف ضيف الله عطيه المطيري

بدر سعيد عبدالله الشهرانىمحمد علي محمد عسيريمعتز سليمان مزيد العتيبي
علي محمد مانع ال زمانانماجد نغيمش محمد العنزيعماد عبدالله سعيد الديني
عبدالرحمن طه أحمد حسوبهعبدالله احمد محمد الغامديايمن علي محمد العمري

نايف سالم راشد المحياويغنيم مصلح مثبت الفارسيحسين مانع حيان آل صبحان
عبدالعزيز محمد حبشان الدوسريعبدالله عايض عبدالله القحطانيمنصور مشعان عبيريد الحربي

سلطان غنام حضيري العنزيأيمن محمد عثمان باشيخزيد فيصل مشبب اليامي
محمد احمد عامر المريسعيد محمد علي ال مشهورفيصل محمد عبد الله الحارثي

محمد عبدالله احمد الزهرانيعبدالله عايض ناهض المحياويعبدالرحمن علي عبده مجرشي
محمد عوض محمد المريعبدالعزيز عبدالله محمد اليوسفمحمد تركي راشد الفهيد

وليد عقيل محمد عقيلأحمد عبدالعزيز محمد حكيم بخشعبدالرحمن صالح محمد العمري
محمد مفرح علي العسيريفهد زهير أحمد المعصرانيعلي عبدالرحمن محمد الحصيني

فراج مفرج سيف السبيعييوسف صدقه عمر بافيلهاني حمد سليم السريحي
عمار علي سالم الصاعديوليد حسن حمزة الشهريشاكر عبدالمنعم محمد الحديدي

راجس سلطان راجس الدوسريسعد احمد احمد الزهرانيمنصور علي احمد العمري
سعيد مطيران سعيد الرحيليعبد الله حسين فواز الشريفسليمان صليبان محمد الحربي
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سلطان عبدالرحمن منير العتيبيمحمد عبدالله سعد المدرعسعيد علي عبداللة الشريف
عبدالرحمن احمد عبدالله الغامديناصر مشبب ناصر البيشيحمد سالمه عاطف القحطاني
تركي خلف عويبد المطيرياحمد مجدي حسين احمدعبدالله علي فايز الشهراني
فارس مطلق حمود العتيبيعبدالله احمد محمد الحبشيعصام محمد مبارك الجهني

عبدالقادر عبدالرزاق ابراهيم الجهنيسعود عابد محمد الرويليذعار محمد ذعار العتيبي
مشعل علي حسين المالكيمحمد غالب حيدر الحرتانياحمد عبد العزيز محمد حمدي

حسن علي حسن المرهونعلي سالم عبيد بازهيرعبدالله عبدالرحمن ناصر السويلم
احمد صبحي محمود الحاديصالح أحمد محسن الهماميفارس محمد عبدالرحمن القحطاني

بندر فهيد حمود الشمريفيصل علي محمد البلوشييوسف غازي حسين الحربي
فهد يوسف صالح طيبزياد ناصر صالح بن سويدانأسامة عمر صالح بابعير

محمد حسين هاشم هدايةفهد مرزوق تركي المريبضفراج عبدالرحمن أحمد الفراج
معاذ احمد حميد المحماديحسن عبدالله محمد محفوظعبدالعزيز محمد سليمان الجهني

حامد بخيت فهيد الدوسريايمن احمد محمد الغامديمحمد سليمان عبدالرزاق الخليوي
مهند عبدالرحيم سراج بدويعبدالله عبدالعزيز ابراهيم السنبلزيد عيضة عبدالله آل زيد
مشاري حسن ابراهيم الهويشلمحمد سليمان عبدالله الرويسانعدنان جابر جابر سحاري
عواد صالح خويلد الشمريمحمد ابوبكر احمد باشراحيل بكارأديب سالم صالح باقالقل

طالل لطفي عبدالله الحربيعايض معضد عايض العجميعليان ناصر عليان ال وتيد
محمد خالد علي الحماديابراهيم علي بلغيث المرحبيوليد مقبل حماد الشمري

خالد محمد أحمد طباخطارق عبدالله زيادي الغامدياحمد محمد سليمان الثاقب
فيصل فهد بادي الشيبانيمحمد جمعان عبد الله الزهرانيعبدالله سعيد عبدالله العرياني
وسام عباس حسن حسنيسعود ضيف الله سعيد الشهرانيحسام مصلح سليمان الجماعي

احمد سعيد عمر بامفلحمعاذ عيسى عبده الحربيحسين بن عبدالعزيز بن حسين مروة
راكان محمد سليمان السليمانيمحمد وليد صديق كوشكمعيض علي مبارك ال مارق

عبدالحميد سهيل عبدالعزيز الدعجانمهند محمد عبدالله ال معبرعلي محمد علي بن مشيط
عايش عامر مرزوق الدوسريفؤاد محمد أحمد ال عثمانعمر عوض حامد الحارثي
سعود مطلق فريحان الحارثيمحمد مسفر هجاد الغامديعلي حسن عبيد باخشوين

صالح متعب حسين آل خرصانعبدالله حمد عبدالله الثوينيظافر محمد مسفر غثيث
أمجد يوسف محمد سادسمحمد ابراهيم عبدالله الغنامسعد مسفر عيظه المالكي

عاطف عبد الواحد عبد الله نوارمفلح محمد مفلح القحطانيفرحان عوض حصين العرماني
عبدالله عبدربه عبدالرحمن الحشيبريحمود حامد حمود الحربيعلي محمد ابوالقاسم حناني

احسان عمر محمد عربنائف سعد عواض العصيميبندر محمد علي الغامدي
أحمد يحيى محمد شبيرعبدالله منيف عبدالله االكلبيسعد محمد شميالن النافعي
صالح مهدي صالح ال زمانانسعود اسعد ناصر رحيمىبدر سعيد يحيى الزهراني

صالل ناصر فائز السبيعيعبدالله عبدالرحمن عبدالله بن سيفاحمد عبدالعزيز عبدالله القرني
علي حسن عطية الغامديفهد عوض سكيك المالكيسامي سراج خاتم الثقفي

عادل صالح محمد العطيةياسر ابراهيم احمد بانهابراهيم عبدالعزيز مريشيد الحربي
زاهر علي محمد الشهريمحمد سالم احمد المالكيعبدالرحمن عباد مفرح الزبير

سعود مساعد محمد الزهرانيمحمد ملفي محمد الشمريفيصل عبدالعزيز سليمان البقمي
هشام مراد عبد العزيز بخاريمحمد عوض علي الزبيديبندر مسفر محمد المالكي

ابراهيم موفي دحيم مطلقةماجد ايمن محمد الجهنيعبدالرحمن عبدالله عبدالرزاق عفيفي
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سلطان معزي سلطان الحربييوسف عبدالعزيز عبدالله الداودأحمد يحي أحمد بخش
سعيد محمد يحيى حافظأنس سيد محمد الخطيبعبدالله عادل احمد ابوحبايه

ريان عواد محمد الجهنيمحمد عوض مويس السلميسعيد عبدالله محمد آل عائض القحطاني
سلطان محسن راشد القحطانيمحمد عبدالعزيز حمد الهويشلعمر محمد عمر الناشري

سليمان أحمد حسين خبرانيمحمد عبدالرحمن محمد االميرعبدالله عبيد عواد الحربي
طالل أحمد مالش العنزيمحسن علي أحمد شاخوربندر مهجع مرزوق العنزي

علي احمد ابراهيم عقيليمنصور خالد علي الروقيابراهيم عبدلله احمد الخضيري
ماهر ابراهيم سليمان الثقفيعبدالله محمد فراج المنبهيفيصل علي محمد الشريف
احمد حسن يحي ودعانيخلف داخل عيضة الحارثيسيف حمدي محمد السلمي
طارق علي مطلق الراشديماجد فياض مياح العنزينواف سالم عامر الحربي

مهند ايمن احمد مختارسامي رزق الله مرزوق الثماليابراهيم مشعان عبدالله الرحبي
معتز عدنان منصور شربجيمحمد فهد محمد الحموديعادل عابد محمد االنصاري

رأفت عبدالعزيز ابراهيم أرقنجيحسام محمدسعيد عشيش الحمديسلطان سعد عواض الحارثي
احمد عوض محي القحطانيرائف عبدالمجيد عبدالله زيني منصورعبدالله اسامه احمد الشرعبي

نواف غصاب ثواب الحارثيمحمد علي أحمد ال عمرريان محمود حسين اسكندراني
راكان فيصل مشعل بن حثلينعثمان صالح علي العليانابراهيم خميس عبدالله الخميس

أنس عمر أحمد مدنيماجد عبدالله سعيد عجيانحمزه محمد منصور الصقور
صالح سالم صالح بامفلحعمر عبدالرحمن صالح العطاسخالد مشعل بن عرميط المعبدي

محمد عبدالعزيز محمدحسن مؤذنابراهيم عبدالرحمن علي البارقيمحمد سالم مهدي ال رزق
صالح عوض علي ال مبطيمحمد عدنان محمد يمانيتركي حمدان علي الحربي

بندر سراج سعيد المالكيبدر احمد عبدالله محروسعبدالرؤوف علي طه برناوي
محمد رفعت الشربيني ابراهيمفايز عتيق سعيد الشمريمصلح محمد زيدي القرني

عبدالله أحمد علي باميلحفراس سليمان صالح العامرصالح موسى علي الزهراني
ثامر حزاب يوسف اليوسففهد محمد عبدالله عبدالنبيفيصل برجس فهاد العتيبي

عمر علي سليمان اليوسفعبدالله محمدسالم احمد الجدعانيحسين محمد ابراهيم ال حمود
رياض محمد علي الصامطيهاني حسن أحمد القصيرأنس عبدالله سعد الجهني

عبدالله عمر محمد باخشبامجد حسن محمد ابوعليمصعب طارق محمد فلمبان
سلطان عبدالعزيز عبدالرحمن الصالحيعمر محمد يوسف الزهرانيماهر نفيع نافع السلمي

عبدالرحمن مشحن مطر المطيريعبده علي عبده حكميابراهيم علي احمد ابوخميس
متعب رضاء فنغيش الشمرييحيى مسفر يحيى الشهرانيياسر محمد خيران الشهري
نايف جمال محمد رهبينيعوده محمد ابراهيم المهابيخالد مشعان برام المطيري

عبدالله فايز مانع الشهريزياد جميل صدقه حنيفهراحان عبدالرحمن محمد ال سالم
نزار حاتم حسين دخاخنيعبدالله ناصر عبدالعزيز العوادسلطان توفيق سعد حادي

مروان خضر عباس سكرعبدالغنى يوسف معروف الجاوىناصر غانم سعد الغانم
سيف احمد عمر باحارثعلي سلطان عبدالله القحطانيبدر صالح سالم باكلكا

محمد زايد علي عسيريحسين ابراهيم حسين بن حمراننواف نايف عبدالله الشريف
حسين صالح يحي فنيسعبدالله بطي حمد القحطانيمحمد عاطي عطية الله الصحفي

سعد ناصر سعد أبوشريفهسامي مسفر محمد المالكيحمدان نصير جابر الجهني
عبدالعزيز عبدالرحمن غرم الشهريناصر محمد مبارك الدوسريحسن عبدالخالق عبدالله احمد

ريان سعود سعدالدين سيامعبدالله محفوظ سعيد الشيبانياحمد محمد احمد السفياني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

عبدالله محمد عثمان العموديعبدالله محمد علي جوهريخالد اسامة عبدالله راشد
عباس محسن سعود السميريعبدالله ناصر عبدالله الزهرانينايف سعيد محمد الغامدي

تركي رابح عبدالعالي الحربيظافر محمد ظافر القرنيعبدالحليم سمير جميل السليماني
صالح محمد عريمط المعبديسلطان عايض علي ال بحرياحمد حسن نائش العمري

فواز حلمي محمود عاشورنايف معتوق سالم الزهرانيطارق حسن علي االسمري
أحمد عبدالله أحمد الزهرانيمحمد ابراهيم عبدالله عجاجيوسف فالح ماضي العتيبي

طارق عبد الله مسفر القحطانيعبدالله علي عبدالله الشمرانيحسان حمزه سراج خوج
يعقوب مهدي محمد اليامينايف عايض سعد البقميحسن احمد حسن مرير
عدي محمد فتح الرحمن سناريرياض فهد ابراهيم الحسينيظافر سعد فهد العريدي

داود فرحان عبدالله الداودعماد سلمان سليمان الجهنيحسين محسن علي المزنعي
فهد عبدالله شبرين القرنيفهد سالمة سعد السعدأحمد عدنان صالح عزب

عبدالرحمن احمد علي الزهرانيفهد محمد حسين محمد سيتمتعب حسين محمد الصحفي
حسين علي خليل الغبيشينايف محمد صالح الزهرانيعلي مهدي علي الزحوف

عشق طلق رجاء الشلويراكان خالد عبدالرحمن البطيعبدالمجيد محمد عبدالعزيز كعكي
متعب محمد هريمان الحربيعبدالله مشبب ظافر االحمريابراهيم هادي عيسى المشيخي

عبدالله عبداالله درويش عبدربهبدر عادل سعدي يحينايف حمزه شعيب الفقيه
صالح محمد احمد باعبيدباسم عبدالصمد محمد ماهينخالد سعيد منصور القحطاني

عبدالرحمن حسين محمد عسيالنعبدالهادي محمد ثابت القحطانيمشعل رداد سمران المسعودي
أمجد عوض محمد عوضبندر امين علي تركستانياحمد خضران احمد العمري

بالل السيد احمد عاصيبدر صالح محمد العنزيمحمد سعيد محمد القرني
عبود فهد عبود باشويهأحمد مبروك عمر الصيعريعبدالمحسن ضيف الله ذعار الحربي

سعد حمد عوض القحطانيمهند خالد صالح الغامديابراهيم محمود حمدان البلوي
ابراهيم احمد محمد الثقفيصالح محمد عبدالله الشبرينفيصل محمد عبدالله الخديدي

يوسف مسعد مقبل الرفاعي الجهنيمحمد عبدالله محمد الغامديمحمد علي جوير الحمد
سعد ابراهيم محمد الجويزعمحمد هاني صالح عسيريماجد محمد عبدالله السبيعي
فهد ناصر حامد البوقرامي سعود محجوب حجارناصر راجح يحي آل الحارث

محمد منتصر سعدي هنيةبسام عوض حامد المطرفينايف عايد عايش الجهني
محمد أمين عامر عزانهاشم ابراهيم بالل الزمزميعبدالله سفر عبدالله المالكي
وليد مرعي سعيد ال الحسنمبارك عدوان نهار الهمزانيمشعل علي محمد السرحاني

محمود سعيد محمود على أبراهيمعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الفوزانمحمد علي محمد السقاف
ماجد عبدالله محمد الهاشممجدي علي زيدان المحمديمحمد حمد ابراهيم الدوسري

سعيد محمد سعيد القرنيغازي جمال مطلق الغامديياسر سجدي فهد العتيبي
حامد يحي عيد الخزاعيمحمد اسماعيل رشاد خوجأحمد محمد عزات البيروتي

خالد زيد حمادي الجحدليعبدالمحسن محمد يعقوب الهوساويحسن عثمان حسن احمد
عبدالله عبدالعزيز موسى العتيكصالح محمد احمد دوبانعبداالله عبدالرحمن صالح الحسين

كمال علي احمد باقازيعلي محمد حسن المالكيرامي محمد احمد بابقي
خالد وليد مصباح عمارفيصل عبدالعزيز ابراهيم المحيميدصالح محمد مهدي اليامي

محمد حزام مضحي السدسعلي حسن سالم دحمانعبدالله أحمد عبدالله العامودي
عبدالعزيز يوسف صالح الظرفعبدالرحمن حمدان عبدالله البالديعلي عبدالرحمن علي االسمري

ماجد حسن حامد عبدالجبارصالح محمد صالح الزهرانيطالل محمد عبدالله الهتاني
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العلوم اإلدارية

محمد سعيد عواد كوجرعمر موسم عبدالله المطيريعبدالله فايز حسن الباهلي
رائد عبدالعزيز ابراهيم العكيلفيصل فالح محمد الهاجريعلي حسن محمد الزهراني
مهند محمد حمزه عسيريناصر شعيل محمد الهاجريمحمد سفر محمد ابوملحه

عبدالعزيز يحيى عبدالعزيز السويلممحمد عبدالحميد محمد زواويابراهيم محمد صالح الدوسري
محمد عبدالرحيم عبدربه غبانمحمد عبدالمحسن محمد العبدالكريممحمد ابراهيم محمد الحسون

مفلح محمد تركي السبيعيسعد سعيد محمد القحطانيناصر محمد مسفر اليامي
ابراهيم عمر ابراهيم عصرعلي مسفر علي الوادعييحي محمد ابراهيم شعبي
نواف حجاب عائض العنزيمحمد عمر احمد الباروافي علي مسفر المالكي

عاصم ابراهيم محمد باخيضروحيد محمد أحمد محجبناصر سعيد محمد الشهري
المهند محمد هالل السلميجهاد غازي فيصل برغوتهسلطان فيصل محمد العتيبي

عبدالكريم مبارك نمر العنزيسعد عوض فرحان االسمريمحمد عطيان عطيه الحازمي
فهد مسفر عفنان المطيرياسامه عمر عبداللطيف سيتعبدالله حسين عمر العمري
محمد عبدالله عبدالعزيز الموسىمحمد علي محمد االسمريمهدي صالح فارس ال سالم

محمد دارع محمد الثبيتي العتيبيمحمد مذكر سعد الهاجريعبدالله محمد عبدالرحمن العمودي
مريع حسن مريع آل سبعانمحمد سعيد حمود االحمرياحمد صالح احمد الشايق

فهد داخل مويزر الشاطريمحمد شعالن ملوح االكلبيجمال هاني جمال نور
سالم مدغم سالم الجهميعبدالله ابراهيم عبدالله الزهرانيعلي عبدالقادر علي آل أبي المكارم

حسن سرحان محمد القرنيغازي محمد علي محمد ولي ابراهيم خانأحمد محمد عمر باخشب
علي مانع حمد الصقورعماد علي بخيت الحويانفارس اشرف محمود جبر
حسن ابراهيم علي الحارثيعبدالله سعد غريب شاهينماجد حامد مبارك العوفي

عمر عبدالغفور عبدالسبحان ناصرخالد دهم فهيد القحطانيعدنان محسن صالح باطهف
رايم أحمد محمدمختار موسىمحمد ياسر نظمي عبد الجواد شماسليمان عوض سليمان عوض

عادل شعالن سعد القرنيضيف الله حميدي عايض الحارثيوسام محمد شريف مكي
سامي جابر حسين خرميوسيم عوضة علي الغامديمجدي حميد رداد الياسي
عبدالمجيد ظافر مفرح الوادعيخالد عبدالله عبدالرحمن الشريهيخالد فارس عبدالله دغار
محمد يحيى سالم رازحيهاني عمر محمد شعبانسلطان معال علي العمري
عدنان صالح هود الحبشيماجد محمد عمر بادخنهيثم حسن محمود رشدي

محمد احمد محمد وليالحسن علي حسين الفرجفيصل صنيتان محمد الظيط
ماهر عيد مسلم الرفاعيطالب احمد محمد الشريفعبدالله سليمان محمد العامري

أحمد حسين علي حكميعلي صالح عبدالله الغامديأحمد صويلح مستور السويهري
ماهر زيد رايد الجدعانيمحمد وني عبدالمحسن الضويانسلطان عبدالله عبدالعزيز السليمان

راشد حسان راشد معروفسعود مسلم حمير الجهنياحمد حامد زايد الرمادي
سعد عبيدالله منور الحربيفارس راشد محسن الجباريابراهيم شعبان ابراهيم الحكمي

هادي سلطان سلطان حكميعمر عبدالكريم عثمان فادنعلي سعيد عبدالله الشهراني
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عبد الرحمن أحمد عبد الله السقافعثمان بيشي دخيل القرنيعبد الله حامد عبد الله باعقيل
محمد زعيبي سعد الشمرانيبندر عبدالله سعد أل حميدعايض أحمد موسى الغامدي

رياض غزاي ابراهيم العتيبيمحمد فهد ناصر الربيعمروان علي محمد الفالته
محمد بكر احمد بابطينحسن صالح حسن بابطينمحمد أحمد سالم عبدالرحمن
زياد عيد عبدالله النعمانيهاني علي سلطان العرابيعبدالله ظافر عبدالله الغباري

عمار محمد مرعي شروفصالح ابراهيم علي الحارثيحسين علي محمد القرني
عبدالرحمن احمد سعيد باوزيرمعتز احمد ابوالمجد احمدمحمد حمدان محمد حشاش
علي محمد علي الغامديمحمد يوسف عبدالقادر مدراسيشعبين ابراهيم محمد حارث

محمد عبدالرحمن عبدالله الشغمومأحمد محمد توفيق نورالدينهاني احمد علي بافياض
عمر بوبكر عبدالله باحبيلعبد العزيز محمد سعيد خياطعامر محمد زكريا فضل الرحمن

عبدالرحمن علي ابراهيم الغامديحسين فيصل حسين الشهريصالح بريك مبيريك المعبدي
نايف عبدالعزيز عوض داودعبدالعزيز منصور عبدالله القحطانيعبدالرحمن علي علي الوادعي

محمد ثابت محمد الريميبدر سعيد مسفر الزهرانيمصلح محمد ناصر النعماني
خالد عايش رهيدن الجهنيعمر داخل بخييت النعمانينبيل مصلح حامد اللقماني

عبدالرحمن عبدالله مبارك جرشيثامر فكري شكري بنجرمحمد الفاتح فيصل محمد نور لولو
خالد محمد سعيد العمرياكرم سعيد سالم الصبحيهاني عطيه عبداللطيف المغربي

هاني عبيدالله حميد الصاعديطارق محمد عبدالله العوضيباسل عبد المؤمن عبد السالم مرزا
ثامر معيقل محمد المعيقليايمن طلعت سليمان مطرصالح محمد بخيت صالح

هاشم فهد محمد الشمرانيعبدالله محمد عبدالله احمدسعيد عبدالله احمد الغامدي
اشرف عبدالله أحمد دكمانرضا أحمد محمد الحبيشيعبدالحميد عبدالله جوهر الشهري

سعيد سعد شارع السبيعيمحمد علي محمد هزازيمحمد عبدالمحسن بنيان الجهني
ماهر حمود عبد الهادي العصيميمسعود عاتق مسعود البشريياسر سعيد حسين الغامدي
محمد طارق محمد مكي سقطيناصر شويمي رميس الدوسرينواف عايد بنيان الشمري
حسام ابراهيم عبدالرحمن السفيانيعبدالرحمن عيظه محمد الزهرانينادر صالح مقبول مقبول

سلطان أحمد صدقة الحازميوائل عبدالله يحي الريميبسام عبدالرحمن علي المسعود
فايز محمد صالح هويديبكر عبدالرزاق حامد القرشيخالد عاصم خالد المطيري

يزيد معتوق محمد السفيانيسامي صالح مبارك القثميمتعب مسعود عائض الحارثي
مصطفى عبدالله عبدالرجمن بامعبديوسف أمين يوسف سرورعبده محمد احمد رزق الله
هاني عابد عبدالله الجهنيتركي عبدالحفيظ عطيه الشريفياسر بدر عبدالكريم عاتق

مهند ابراهيم محمد الريسأحمد جزاء مسفر العتيبيعمر ابراهيم ضيف الله الجهني
ابراهيم عبدالرحمن خديش شوكعدنان يحي احمد عسيريمحمد حسن محمد حوباني

نزار عبد الله قربان صائغريان عبدالحميد محمدسعيد بشناقعيد علي سفر الزهراني
حسن عبدالله حسن حريريعبدالرحمن ياسين عوض الشهريعبدالله سعيد سعيد العمودي

عالء عبدالله عمر الخنبشيعلي محمد ابراهيم شالعبدالله علي أحمد حسن
حاتم عبدالقادر عبدالله الشيخمحمود حافظ محمد حسينعبدالرحمن عامر مدلول العتيبي

حسن عصام حسن البهكليعبدالرحمن احمد علي جراديمحمد يحيى يحيى كرشمي
داود سليمان نفاع السحيميمحمد سعد غريب شاهينعلي محمد علي باجندوح

مروان عبدالله يحي سلوممحمد عاهد صبحي اسليمأنور أحمد قاسم قيس
خالد حمدان احمد الغامديمحمد حسين عبده مباركيعماد حسين محمد جيزاني
محمد علي محمد عبودتركي محمد صالح بيوميريان عبد الله محمد قسام
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خالد حامد محمد البالديسلطان أحمد حمدان الجهنيخالد ماجود فراج العنزي
ماجد غرمان سعيد العمريايهاب مهدي احمد مفتيماهر صالح عيد الرفاعي
مشرف محمد فايز الشهريحازم آحمد محمود قاريباسم عطيه صقر السلمي
سالم احمد عبدالله الجحدريحسن علي محمد الشهريأسعد أحمد محمد معيني

سعيد فايز أحمد االحمريمحمد سالم محمد المسيفريامين حمود بريك الصبحي
عبدالله عوض حسين المالكيعبدالعزيز علي محمد بوقاسمعوض محمد عوض الشيخي

ثامر عصام علي بكرمهدي محمد نادر محي الدينحاتم نواف عيد المطيري
حامد احمد محمد الشيخ ابو بكرنادر عبد القادر عبده زحيريعبدالوهاب جابر عبدالله ال الصدامي

عبدالرحمن صميدان مسعد الجهنيزايد صالح احمد العتيبيبندر شيخ احمد العامودي
رائد محمد سعيد غواءعبدالله مطر أحمد العامريمحمود شاكر محمد سيد علي

عبدالمجيد عواض مستور العتيبيأنور ابراهيم صالح غندورةعبدالرحمن عبدالواحد عطيه الزهراني
خالد محمد عبود درعانهادي علي يحيى شعبانمحمد عبيد سالم بلحمر

عبدالمجيد محمد عثمان الخيبريعبدالرحمن سالم سليمان الصيعريمعاذ عبداالله اسماعيل كتبي
يحي قاسم علي مباركيثامر سعد حمدان الشريفعلي عبدالله محمد آل مفرح

احمد مثقب موسى هاشميعبدالله حمزة صالح الصافيمهند حسن ناصر زبيدي
عبدالله محسن عوض البكريفهد محمد مبارك القحطانيايمن عبدالله احمد الغامدي

ابوطالب هادي عبدة الشرقيسعيد سعود سعيد البشرياحمد محمد عواد الجهني
محمد مطلق خربوش القحطانيماهر عمر حسن باقيسرجائى ابوزيد على يوسف عسكر

باسم صالح ابراهيم داغستانياسامه حامد داخل الحربيياسر عقيل نفاع القرشي
ابراهيم سعيد على العكاسياحمد عبدالرحمن حسين الحريبيعبد الصمد عبود عبدالله السيد

محمد أحمد محمد أهيفرزق حسان حسني الحرتانيعمر ابراهيم عمر بالكسح
فايز مطلق عطاالله الوقدانيعبدالرحمن عبدالله محمد الزهرانيمحمد عيد حامد البشري

هادي حمد علي ال بحريعبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد نوابماهر سفر حمدان العتيبي
زاهد محمد اسماعيل الفرشوطيعبدالله مشاري نايف السبيعييحيى عبدالله محمد الغامدي

محمد عمر علي آل عيسىنواف عبدالحكيم مصطفى منشيسعد سلوم مفرح الحربي
بندر عبدالعزيز عباس بدرمحمد حامد محمد القريقريعامر عبيد عاطي المعبدي

جارالله فهد جارالله العدوانيماجد سعد عبدالرحمن المالكيفيصل عبدالله أحمد باقطيان
معتز محسن رزق الكثيرياحمد حسين زين بلفقيهمحمد احمد مطر الزهراني

وجدي أحمد سراج شعيبأحمد هميجان محسن المقاطيمحمد عمار عبدالرحيم القويسمي
محمد عبدالقوي عبده مارشغانم محسن صالح الحارثيخالد ناصر علي القحطاني
محمد حسن صالح الغامديخالد الشرفي علي أبوساقبندر نور شاه حافظ مكي

احمد محمد عيدروس خردمشيط محمد حاضر االشمرانيزيد محمد يحيى المساوي
حسام علي فرج الصيعريأحمد ماطر عويض المطيريعيد سعد سميير المطيري
طالل بندر محمد صالح المولداحمد عبدالله احمد الغامديعمر سعيد أحمد الزبيدي
أحمد سعيد جمعان الزهرانيعلي محمد مسفر القحطانيأيهم محمد صالح الزعبي

مازن محمود عايش دشاشحويمد حميد حويمد المزموميمازن محمد مسلم السريحي
ناصر عبده علي االسمريعبدالرحمن عمر سعيد العمودياحمد ناصر حسن باصرة
محمد سعيد احمد باوزيرمحمد عبدالرحمن عبدالرزاق السيدخالد جهاد محمد الرواف
عادل عبيد صالح الصيعريفيصل خلف صليبان المخلفيوليد تركي محمد عسيري

محمد علي عبد الله السهليياسر عبدالله نغيمش الفقيةاحمد مفرح سالم الحريصي
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فواز محمد علي المهداويمحمد علي عمر باقيسعد يوسف محمد دنكلي
أيمن ضيف الله هليل المطيرييوسف أحمد توفيق اليافيسلطان سعود محمد السبيعي

علي ظافر علي العمريعبدالله هادي حسين العجميفهد غنام ناصر الحازمي
عمار ياسر عواد الجهنيمازن حميد حمدان المحياويايوب عبدالله حسين العمودي

عبدالرحمن محمد محمود شعتيعقوب عابد عبدالله المحماديماهر شوعي عثمان جبران
ظافر طالع محمد االسمريعبدالله صالح محمد عوير النسيممدوح عمر محمد تالب

رائد سامي محمد خليفهعبدالمحسن محمد علي القحطانيأحمد عبدالله محمد الغامدي
احمد بجاد محمد العتيبيأيمن مبارك فويران الشيخمازن عواض عويض المطيري

منصور جبر ضيف الله العتيبينبيل حافظ غالم علىاحمد نفاع مبارك السفري
ماجد خالد مرشود المطيرياسامه علي ابن عامر جذنانخالد يحي أحمد الشريف
ولي محمد أحمد ميرنايف حنيش حارث آل مرضيسالم محمد حمد العجمي
مراد عبدالله مالمحمود بخاريحسين عيدروس حيدر مشهورايمن عيد عايد المطيري
عبدالله فهد عبدالله القحطانيابراهيم عثمان احمد حفظيعبده احمد علي مجرشي

نايف بطي سعيدان السلميحسام حماد طالع السلميابراهيم حميد الحق القثامي
فيصل عطيه برقيط الزهرانيمحمد سعد شار الشهريهاني رحيم محمد الجبرتي

حسين علي عبده حريصيعلي  محمد  سعد القحطانيعبدالرحمن محسن سالم ناصر
عبد العزيز عطالله علي حمديمنصور جويبر جبري الخضيريصالح محمد علي مفرح

حامد مطلق حامد المحوريزنان مسفر سعدي الزهرانيرضوان شطيط عقيل العنزي
بدر حمد عبيد ال زمانانحسن علي احمد الشهريغالب امير احمد السليماني
انس عبدالرحمن احمد عردانماهر احمد سعدالله المدنيسعد حمدان عياش الحربي
ساير سرور شارع العتيبيعالء حسن عثمان بخاريذياب عبدالله علي الصبحي

محمد علي صالح السيارسعيد عوض يحي القحطانيعبدالله ناصر عمير النزاري
فيصل صالح قويدر بالعبيدمحمد حامد احمد العماريابراهيم على عبده المحجري

كريم ناشي عبيد الحرازيمحمد حسن يحيى العبسيعامر محمد سعد فضيل
حسين ناصر محمد النجعيعبدالرحمن عثمان عمر فالتهخالد موسى محمد القرني
رامي غالب نهار القاضيرايد فرج مليحان الجهنيجهاد عبدالله محمد باقادر

أحمد موسى سليم االحمديمساعد سعد عويض العتيبيحامد محمد صالح الزهراني
علي احمد صالح ال دغريرسعود محمد سعيد عويد الحربيانور وجدي عبدالفتاح المغربي
ياسر عبدالله مصلح حدادتوفيق عبود عمر باعميرانعايض مساعد عبدالله القرني
عبدالكريم منصور عبدالكريم الصبيحيفيصل محمد صالح هاشم نواويوائل اسماعيل ابراهيم بخاري

سامي نذير احمد احمدعلي قاسم علي عجيبيمحمد عبدالكريم ابراهيم السمك
فهد عواض صالح العتيبيعبدالرحمن عطاالله مصلح الحارثياحمد يوسف سالمين باقالقل
علي حسن علي شحاتحامد مصطفى حافظ استنبولياحمد محمد حسن الشمراني

وليد محمد أحمد الندافمحمد خلف شقير االسعديمشعل مرزوق بريعيص العتيبي
هشام محمد رأفت محمد حسن رضوانيونس علي احمد الغامديحسن احمد حسن باجحنون

عبدالعزيز عمر سعيد باعجاجةراكان عبدالرحمن عبدالملك الصحافامجد عوض اسماعيل الحربي
سلطان يحيى احمد الغامديخالد عابد عبدالله الناصريصالح علي مبارك الزهراني

احمد عبدالله علي المحماديسعد عايد رشيد العلونيزاهر زيد رايد الجدعاني
سلطان أحمد فشافش نهاريخالد صديق يوسف شعبطنايف محمد عبدالله عسيري

قاسم جبران جبران خبرانيرجاء ناصر صالح القشانينخالد محمد فاروق محمود احمدعمر
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محمد سالم سليمان داودمحمد جريوان احمد المحوريراكان سعد جاري القرني
سامر محمد زكريا فضلعايض سالم حمد ال شهيزكي حسن عبيدالله السيد
عبدالمجيد احمد منور ال سرحانأشرف غزالي حسين فطانيعمر عابد عبيدالله الثقفي

طارق سالمه حميد الجدعانيخالد سليم صويلح الحربيعبدالرحمن سعد دخيل ربه الحربي
عادل صالح محمد آل فرحهسعيد عائض فردان ال مشفلتسعد ناصر جزاء القحطاني

عمر عبدالله محمد بشهرالحميدي مهجع نزال الرويليجابر محمد جابر هزازي
عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الدوكرمزي احمد محمد عسيريجالل رحيل سالم الجهني
راشد محمد سعد الشهرانيحسين هيثم حسين بحيريحمد هليل حمد الزحوف

عبدالله أحمد مفرح آل مانعبندر صالح محمد العنزيحسن محمد بن حسن الصقور
ماجد عبدالله محمد عسيريانور عثمان رمضان حسينهاني فيصل حامد وزقر

حسين هواش حسن الرزقيطالل صالح سليمان الشهريبكر طاهر عبدالرحمن بكر
تركي زريعة عطية الله الشيخمنير محمد احمد المالكيحسين حويدر سعيد المنصور

أحمد معيض عواض العتيبيسالم عاطف سالم الشهريحسام عدنان جميل الزين
فهد عبدالرحمن أحمد بهكليماجد محمد حسن المالكينواف فواز احمد سرور

احمد طالل محمدنور عطارفهد زيد محمد الزهرانيياسر عوض ابوبكر فريد
محمد صالح علي اليحيىوليد خالد زاكي الغانميمشعل راشد دخيل القحطاني
حمدان حمدي حمدان العتيبياحمد سهل احمد العطاسمحمد خالد محمد العمودي
غسان أحمد عبدالله نبهانبالل عمر حسيني حسينمجدي حمزة أحمد فلمبان

ماجد محمد صالح الصبيانينايف حسين علي جمبيعبدالله محمد بليه القحطاني
بندر سالم عويض الحربيريان حامد وصال الزنبقيهاني صالح جميل الطويرقي
منصور عبدالله حسن حنبوليأحمد ابراهيم أحمد بابطينبندر ناصر دبسان المعاوي

مهند سعيد علي الغامديطالل بن رزيق بن مسعود البشريأحمد فهد حسن حبلين
حامد محمد عاطي الحمرانيهتان محمد احمد كاشفمنيف صالح جهيم الحربي
وليد حمدان حميد الصبحيمحمد حمود عبيد الحربيأيمن عابد عبد الله حميده
محمد صالح عميش الغامديعبدالله حامد حميد الجدعانيحسام عيد عتيق اللهيبي

حسن علي صالح العمريحمزه فائق حسين قطانمعتز حميد مبرك الحازمي
فيصل احمد صالح العوادماهر مطر رشيد المطرفيجميل علي ابوبكر محمد

عمر بشير حامد احمدمحمد علي محمد البيضانيعلي حامد عامر الشهري
أحمد عبدالله مطيلق المعبديبندر محمد ابراهيم ابوذيبعبدالعزيز عابد سلمان الرفاعي

محمد احمد مصطفى نصيرعبد الرحمن حسن حسين المحماديلوي نبيل صدقة سليم
سعد عايض قزعان البقميعبدالرحمن عيدروس ابوالقاسم االميرمازن عبدالله مبارك المصعبي

هاني جمال الدين جميل سليمانيأنور محمد عبد الله العربيايمن امين محمد باناعمه
مسعود يحيى فرحان العليليصالح أحمد هالل الزهرانيمجدي عبدالغني أحمد مصطفى

ياسر حسن ناصر القاضيناجي حسين مهدي الزبادينعبدالهادي محمد ظافر الدوسري
مرزوق خليل سليم الحربيمحمد ابراهيم عبدالله الدوسريسعود محمد علي الصوقعي

احمد ناصر حسين عسيرياحمد سفر خنيفس العصيميوحيد عثمان أنور الهندي
احمد مسلم عطالله الجهنيرائد احمد سالم باخبيرهيحيى علي محمد آل عواض
محمد تركي محمد عسيرياحمد عقيل قطين المطيريفواز مسفر عاتق اللحياني

انور صالح ناصر فقيهيحي حمد يحي غماريأحمد كامل مدني بخيت
سلطان سعد عويضة االحمديمسفر محمد مخزوم الغامديبندر صقر خضر المطيري
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نايف مبارك علي الجعيديسلطان صالح زيد العميمعبدالرحمن عباس صالح الظاهري
فواد جارالله حسن الزهرانيمحمد فؤاد ابراهيم هربيهادي عبدالله سعيد ال سعيد
مهدي فهد سعيد ال مرعيعلي مبارك علي الياميفهد ابراهيم محمد الظاهري
أحمد يوسف محمد صغيرغسان محمد يحي قزازأحمد محمد حمدي القرشي

مراد محمد عبدالله السفريمروان صالح محمد العموديعادل شريف كدوان الغامدي
عدي طالل احمد وفاأنور عثمان حسين فلفالنابراهيم فارس عبيان آل عبيان

عبدالكريم محمد حسن حدادعلي حسن ضيف الله السروانيمحمد عيظه سالمين باكوبن
احمد محمد محمد عطيفسلطان ربيع معند العنزيعبدالرحمن هميجان محسن المقاطي

احمد صالح هريش الزهرانيأحمد منيع الله جبر البالديسالم محمد علي المالكي
عبدالرحمن ابراهيم مبارك االحمدياحمد عبدالحميد معيوض السلميماجد احمد عمر حكمي

سلمان يحي جيالن سالميسمير محمد طحيمر البلويطالل محمد شريقي الشعبان
خالد عويض محسن الدعجانيعامر محمد عامر عمرنايف منصور محمد شعيل
طارق علي ظافر الشمرانيمحمد سالم مانع القحطانيمحمد فهد محفوظ المعيذر
خالد محمد علي الغامدينادر محمد خليل حسينصالح أبوبكر عبدالله فريد
جمال صالح محمد باصبيحشاهر عويد مطيلق السلميفارس محمد حمد ال دبيس

خالد حسن سليمي الحربيمحمد عبدالله محمد بن عوادعبدالرحمن أحمد عوض الصبحي
حسام عبدالرحمن رضوان حسنمحمد عيسي علي الوادعيسامي عبدالله محمد عقل
سلطان كندش عبدالله بن صالحانس سعيد عبدالله باطهفثامر صالح نادي العنزي

عبدالحميد حضيض صالح المعبديابراهيم عوض محمد الشهريخالد عبدالعزيز جميل معيلف
يحيى محمد صالح القرنيعماد أحمد عثمان بكرعبدالله محمد مناور العنزي
معتز عبدالملك عمر المصباحيمحمد حامد عبدالحميد االحمديخالد معيض احمد العامري
فهد عبدالرحمن عبدالله بن هويملخالد محمد أحمد الغامديثامر عوض حسين المالكي

مهند محمد ابراهيم االهدلوجدي رابح مسلم االحمديكريم كمال حسين نسيم
بندر عبدالله رشدان المطيرييوسف محمد عثمان البجاديايمن عبدالرحمن فهد الفالح
فارس سعيد حسين العموديعبدالرحمن عبدالله حسن هزازيياسر حامد وصل الفارسي

احمد علي محمد سالميعبدالله هادي ابراهيم كريريوليد خالد أحمد العمودي
ناصر شارع ناصر البقميابراهيم صالح بخيت العرويطالل محمد سالم الحجيلي
ياسر صالح يسلم كعدوراسامه محمد علي بن محفوظثامر سلمان خلف العنزي

سعود خليفه براز السلميسعد مسفر مبارك الغامديادهم ابراهيم الماس الصبياني
مجدي عبدالله حمدان الجهنيعبد الله صالح محمد باصبيحخالد سليمان حنتوش الدعجاني
عبدالرحمن سعود عابد الخطابياسامه محمود محمد رسالنعبدالسالم سعيد هنود الحربي

عبدالمجيد عبدالله محمد العنبرعبدالعزيز يوسف احمد الحيمودسامي وصل الله واصل المحمدي
فالح حسن فالح ال خمسانخالد محمد يحي المحويتيسعيد عبدالله علي الغامدي
سالم سويلم فرج التميميفايز مطر دواس المطيريذعار ناصر معضد العجمي

فيصل محمد سعيدان العصيميالفي حامد وصل الله الحازميمحمد سهل ناعم السلمي
عبدالحميد عبدالله عبدالعزيز المنصورمحمد عودة الفي الشريفسعد ابراهيم حسين ال قطر

حامد عبدالرحيم سند المولدعبدالعزيز ناصر عبدالله الغامدياحمد عمر محمد بارزيق
محمد عبدالله هاشم الحاتميخالد محمود محمد الجهنيعبدالعزيز سعود عبدالعزيز الفليح

محمد مهدي حمد ال جمهورفؤاد الفاروق محمد حكمينايف حميد رداد الهذلي
متعب احمد ناصر القحطانيفؤاد علي حسين المجرشيريان عبدالرحمن رضوان حسن
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ماجد حامد نغيمش الفقيهاحمد عبدالله محمد نجميعبدالرحيم محمد عامر عمر
سامح سعدي شعبان عودهعلي عبدالوهاب علي الحبينيمحمود عبدالعزيز محمد حمدي

عمر عبدالله حمد المسعداحمد سمير داود عودةعبدالله محمد سالمين بن محفوظ
فيصل محمد مسفر المالكيمحمد عبده حسن مشهوراحمد عبدالله علي المالكي

عبد العزيز محمد سعود التميميعبدالله هاشم قميش السفريابراهيم عيسى عثمان علم الدين
هاشم صويلح سعدي الشمرانيفواز علي معال الصبحيحسام محمد عمر أبوحربه
تركي محمد عمر بفلححسين حمد حسين اليامينايف عطيه عزيم السلمي

محمد سعد شارع القشيرياحمد محمد احمد ال سالمعبدالعزيز عبدالرحمن مسفر الغامدي
أحمد عبدالله علي الضويلعمحمد عبدالله عمر عليمعاذ أحمد عبيد باعبدالله
يحيى احمد يحيى عليعبدالعزيز عبدالله صالح الدريبيمحمد سالم محمد ال سالم
راشد سعد محمد السبيعيفهد حسن قاسم اليمانيهادي مانع هادي آل شهي

عبدالله ابراهيم محمد الصريصريمحمد حسين محمد الهوساويياسين اسماعيل فضل الكريم منشي
علي عبدالله علي العدنيمحمد مصبح صالح الغامديعبدالعزيز احمد معيض العماري

عيد مرزوق عليثه اللقمانيتركي عبدالله عثمان الشهريبدر عبدالمحسن عبدالعزيز الصيدالني
أحمد صالح علي الغامدينايف حامد محمد الصاعديسلطان عبداللة عامر القرشي

مشرف مشعان خلف الشمريعبدالرحمن جمال عبدالرحمن مجلدعبدالعزيز محمد عبدالرحمن فته
علي صالح سعيد ال سدرانحسين صالح عتيق ال جمهورصالح حسين علي آل ذيبان

خالد احمد سراج شعيبعبدالله محمد علي مشرعيسالم فايز راشد الجبيري
حسام أحمد علي عسيريمالك عيضه معيوض القصيرفيصل مسفر عويض الحارثي

محمد عمر عبداالله عبدالجوادابراهيم محمد مسفر الجهنيقليل علي محمد الزبيدي
يونس علي محمد أبوراصيناحمد عبدالله صالح غمريمحمد عبدالله محمد بخاري

سلطان أحمد عبدالرحمن آل مفرحمحمد بكر علي تكرونينادر ساعد حميد العوفي
محمد غازي صالح الحربيغازي غسان غازي المدنيعلي شامي ابراهيم الخالدي
سامي طاهر عيدروس الجفريمحمد حسين أحمد السمكريعمار عبدالله عبدالغني اشي

ناصر مبارك شائع الشهرانيأسامة محمد علي لسودرشاد حسن يحي مديفن
منصور سعيد عبدالله االحمريماجد عبدالكريم محمد العتيبيعمر عبدالرحمن سالم الزهراني

محمد يحيى علي الشريفمسفر سالم مانع القحطانياحمد محمد اسعد كتوعه
ضيف الله سعد عبدالرحمن القرنيمشعل عابد سعود الحربيفهد حمدان عميش الحربي

حماد زايد حماد الشمريرويد مشرف أحمد الغامديماضي حمود ماضي السبيعي
سعيد سعد محمد نجديخالد رويبح سالم السريحيمحمد عمر علوي احمد

مبارك يسلم مبارك النهديياسر علي سعيد قرانغالي عطاالله صقالن المطيري
تركي محمد صالح السايرعلي فائز ظافر الشهريفهد محيسن عبدالرحمن المحيسن

ريان عدنان محمد رقبانسليمان عبدالعزيز محمد الصانعناصر الفي بشير الرفاعي
بكري جمال بكري الصايغعبدالرحمن محمد سالم يحيابراهيم محمد مصلح العوفي
عمير عبدالله علي ال عميراحمد ظافي مهدي ال عقيلفيصل محمد مرزوق العتيبي
أمجد عبدالله سعيد زمزميبندر علي احمد الزهرانيعبدالله احمد حسن اليماني
شادي احمد عبداالله ترمسانيعادل على موسى دغريريخليل محمد عبده شراحيلي

عادل احمد سعيد ال خاطر الغامديمازن منصور دويد معوضةحاتم احمد مرزوق المطرفي
محمد عبدالله علي العطاسمحمد أحمد محمد االسمريعيد شبيب عيد البقمي
ناصر عبدالله ناصر الحمادوليد خالد ابراهيم الحميدوعمر احمد على باصره
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مشاري ظافر صالح القرنيعبد الرحمن محمد حسين رشدي مصطفىعصام ظافر ظافر القرني
احمد خالد علي العجروشابراهيم علي عبدالله الغامديعماد سمير أحمد الحكيم

عبدالعزيز محمد ابراهيم مسلمخالد يحى محمد ابوراسسليمان ناصر سليمان الغليقة
مهند نبيل محمد امام الريسيوسف محمد سعود آل دويسسامي عابد عبيد الصبحي

أحمد يحي رزق آل اسحاقنايف رده مساعد المقاطيعوض محمد محزي الجوفي
نايف عبدالله مريط القشانينتركي علي عايد المالكيعزام محمد جويبر السلمي

فهد عبدالرحمن عمر باقرماويعادل محمد مبارك السلميسلطان حسن عبدالله قيسي
فهد محمد صالح العريانيرده سعيد مساعد الحارثيحسن مانع حسين اليامي

امجد صالح محمد الغامديعبدالله يوسف يحى سليمانحسن ذياب عليان السلمي
محمد علي احمد زبرقيعبدالعزيز عبدالقادر محمد عارفينعمر بالل احمد شوالي

عبدالمحسن محمد عبدالله الغامديمحمد عبدالله علي الصيعرياحمد محمود احمد عفاشة
عالء طالل زكي بطيشزاهر عبدالله زاهر الشهريخالد عبدالرحمن محمد الشريف

علي كامل حسين عزالدينمحمد غالب محمد عبدهحمد محمد سالم ال جواد
مهران جاسر فضل فياضخالد حسين علي ال مشحمسلطان خالد مخلد العتيبي

عبدالله احمد محمد كالبيبدر خلوفه ظافر ال مقبلعامر حسين محمد ال عاقله
عبدالله غالي عبدالله الركابي العنزيأحمد عبدالله أحمد ألغامديفيصل مريعي ذياب العتيبي

صالح بهجت احمد الغامديعبدالرحمن خالد عبدالله عاموهباسل عبدالرحمن سليمان الجهني
احمد علي عبدالله القحطانيسامي سعد عطية المالكيياسر سعيد أحمد الغامدي
موسى سند موسى الحصينيعلي يحيى أحمد عسيريعزام ساطي فتن العتيبي

سعد عبدالله سعيد القرنيحمد زايد حمد ال دلعبهظافر محمد سليمان السبيعي
فهد فيصل حميدان اللهيبيخالد طاهر عبدالله هوساويابراهيم ماجد سالم بيطار

جمع محمد جمع الهنديسعود حمود سالمه الطوالهخالد محمد السيد العماري
بندر حسن سعيد عسيريمشاري عبدالرحمن علي التونسيعيسى علي عمر ابوشرين
حاصل محمد كردم ال فطيحخالد شداد عمر العتيبيمحمد سالم عوض حيدره
محمد عطيه عطية الله العويضيأحمد صالح علوي الفضليالياس محمد جميل سندي

عالء ناصر اسماعيل عويمرمحمد وجدي محمد باعيسىمواال علي ابراهيم العمري
عبدالعزيز عبدالله سعيد باخشوينعلي عيظه علي الزهرانيوسام سمير حسن غنيم

عادل دخيل سعيد االميرعبدالله فيصل حميدان اللهيبيعمار ياسر عبدالرحمن قماش
نواف مسفر متروك الحربيعبدالله محمد سالم القرنيعلي ملبس زاهر البارقي
طالل مسفر عبدالهادي العتيبيباسم حسن رداد السفيانيفهد سرور سالم االطرش
عمرو سعيد ظافر العمريخالد علي مسند البلويحافظ علي أحمد زهراني
عبدالمجيد ناصر سالم الحربيهاضل فالح هاضل السبيعينوار فيصل علي الجهني

محمد عوض عبدالله الشهرانيمحمد عبدالله محمد الشويعرحمود صالح عباس الحمود
فارس ناصر فهد القحطانيمشاري عبدالمحسن عواض المطيرينايف عبدالله حسين المهتدي

جابر محمد كردم ال فطيحمحمد عايض راجح الشهرانيياسر عبدالمولى مطير العقيلي
مشبب محمد مشبب ال تومانفواز بدر غزاي العتيبيعبدالرحمن سعود عويض المطيري

علي محمد موسى فاضليثواب رسام عبدالله السبيعيفواز عبدالعزيز محمد السكيري
عبدالعزيز احمد حسن الشهريفهد هاشم ياسين السعدونالبراء مالك محمد باعيسى

عبدالرحمن سعد سائر البقميمبارك مبخوت عبدالله الصيعرينورالله عزيزالله مولوي محمد
ثامر عويض مطير العطويمحمد فوزي توفيق حلبيعايد محمد بليه القحطاني
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حميد عوض فتن الجغثميفواز عمر عبدالله العموديرمزي طلعت محمد علي القشقري
محمد مهدي محمد الصنبوحمحمد احمد ظيف الله الشمرانيمانع هادي حمد ال قراد

فادي محمد علي العويضهرائد أحمد عبدالله الزهرانيعبدالعزيز احمد محمد برقاوي
عبدالله عبدالرحمن عبدالله ايمانوائل عبدالله حماد المعبديسلمان حسن جميل السليماني

علي محمد ظافر الشهريعبدالرحمن منصور محمد الكثيريابراهيم عبده عضوان االحمري
عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز العجيريقاسم عادل عمر حمامعبدالجواد عبدالعزيز أبراهيم القثامي

سليمان سلطان سليمان المزيعلناصر عبدالله ناصر البجاديماجد احمد حمزة مشدي
رياض محمد حسن عسيريمحمد حمد حسين ال قريشةمجدي سعد نايف الجهني

تامر حسن لحجي صديقعبدالله حسن عطية ال حسنعبدالله احمد حسين بعيطي
محمد عبدالله حنش القرنيايمن كليم الله ارشاد الله الباكستانيمؤيد عبدالرحمن سفر الغامدي

سامر عبدالله سعيد الصالبعبدالله سلطان عطاءلله اللقماني الحربينايف عطاالله شتيان الجهني
محمد هادي حمد ال قرادسعد عبدالله مريع سليمانعادل محمد سعيد ابراهيم الحازمي

البراء عدنان أمين حافظمازن محمد أحمد الصياديزيد محمد عبود دومان
ابراهيم عابد بادي السلميبندر سالم سليمان الالفيعبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسنين

احمد وهيب احمد مداحمحمد ضيف الله محمود النمريمهند فضل محمد سيد
سليمان ابراهيم عبدالرحمن الموسىعلي محمد علي عسيريالمعتصم بالله انور سلطان القحطاني

محمد عجب زيد السبيعيسعود بدر غزاي العتيبيجبر ماجد جبر المطيري
محمد عبدالعزيز محمد االحمديمصعب منير منير القحطانيبدر غشام حجر البدراني الحربي

محمد صالح عبدالرحمن العوادسلطان مستور عبدالله الصاعدييزيد حسين علي الفعر
نايف حمدان عالي العتيبياحمد عثمان محمد الكثيريمشعل عبدالله ابراهيم الجبيري
عبدالله فهد فهاد السبيعيعبدالعزيز عبدالقادر محمد صبغهطالل عبدالعزيز حماد الزايدي

يوسف سعيد أحمد باطرفيسعيد عبدالله سعيد العموديمنصور عبدالرحمن ناصر العنزي
علي احمد عطية العامرياحمد نظمى يوسف موسي فياضعبدالله عبدالمحسن عبدالعزيز نفيسه

مقرن حسن محمد الفقيةعايش حمود عبدالله السبيعي
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االجتماع والخدمة االجتماعية

يحي حسن احمد عسيريأيمن موسى عالي الغامديمحمد جابر عبدالجابر القرشي
مهدي عائض غفير القرنيفواز مفرح سالم الزهرانيمحمد علي حسن الشهري
فايز محمد حامد الثماليسفر حسين ناهض الغامديفايز علي عوضه االحمري

عبدالعزيز محمد دحيالن العنزيعبدالله على يحيى السعنعلي محمد جمعان الزهراني
فهد احمد سالم الشهريمحمد خليفه محمد آل جعفراحمد صالح احمد الزهراني

عايش سالم بخيت الجهنيعلي شينان شهوان القرنيفيصل عويد عائد الحربي
تركي منصور علي االسمريمحمد بخيت سعد الصاعديراضي عوض الله عواض المغيري

علي عبدالقادر فضيل القرشيياسر واصل دخيل الله المحماديسعيد سعيد عبدالله المالكي
عيسى أحمد محمد جعفريعلي سالم علي الشمرانيفيصل خالد محمد العنزي

حسن مبارك محمد العسيريسعد احمد علي المنتشريحسن قاسم محمد قاسم
ابراهيم حسن حسن جعفريعبيد محمد علي مخزومعلي عبدالرحيم علي العاصمي
محمد منصور علي آل نغموشياسر حمود نافع الصاعدياحمد مفرح عبدالله االسمري

يوسف محمد سعد العيافسعيد مسفر علي الخثعميماجد محمد يحي قادري
عبدالمحسن محمد عمر شعراويمنصور محمد سالم آل شهيعبدالله محمد علي الناشري
فارس فالح حمد ال سليمعبدالرحمن موسى عبدالرحمن القحطانيحاتم حمدان عوض العبادي

فهد عمران عويض الحارثيناصر سلطان بويريد القحطانيسعد راشد سعد العتيبي
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن البطيصالح مسفر علي الياميصالح احمد محمد الزهراني
سعيد حسين سعيد ال بحريابراهيم صالح ابراهيم اليحياءمحمد العبيد حزام القحطاني

سعيد ابراهيم محمد العيافيراجي سالم حسين ال قريشمحمد معتوق محمد جمل الليل
سراج علي يحي الحاتميمحمد خزام محمد الشهرانيعلي حمد هادي ال كليب
عبدالله عويضه ماطر المعبديسلطان الغضبان الجحيش الرويلينواف محمد علي العمري

أحمد سعيد محمد الزهرانيحسن عبدالله حسن الزهرانيمنصور عتيق حامد السلمي
سراج عبدالله غرم الله المالكيعبدالله محمد علي آل فارععبدالله حسن احمد العمري

محمد عبدالله ذيب القحطانيوائل سعيد كريم الشيختركي خليف رخيص الشمري
احمد عبدالله عبده هزازيخالد عوض عبدالله العنزيعبدالعزيز عبدالمعبود صمال السلمي

حسن عمر علي الزبيديوسام حمد عبدالمحسن الجاسرجعمل هادي وبران ال كليب
سامي محمد عبود اللهيبي الحربيطالل رزيق رده القرشيعواض محمد عبدالله الحارثي

سعيد احمد سعيد فرحةصالح محمد حامد الشهرياحمد محمد يحي قليل
عادل مفرح عمير الشهريعلي محمد سعد ابومالكحامد عبدالله محمد القرني

مشعل عيضه محمد المالكيبجاد مقبول هريسان السنانيمشعل محمدعيد عطيه العسمي
محمد ناصر علي ال ربوعفهد حوفان مرعي القرنيأشرف خالد مصطفى يوسف
عبد العزيز سعود عبدالعزيز المبيريكتركي محمد سليمان الجريسيجميل سالمه صالح الصبحي

عمر خماش قالب الشرقيسرحان علي منصور ال حزوبرمتعب عبدالله عبدالرحمن القريعان
علي عبدالله محمد الجوفيعبدالله عبدالرحمن فرديس القرنيعبدالله عبدالوهاب محمد ال خالد

طه محمدثاني بكر هوساويعبدالله محمد يوسف المالكيابراهيم صالح محمد الصبحي
عايض سعيد محمد الواهبيفهيد حمد علي ال مطاردمحمد فالح نافل الحربي
عبدالله أحمد عيد المحياويوليد فهد عايد االحمديمحمد حسن علي عماش

سامي سالمه صالح الصبحيعبد الله سعيد محمد الزهرانيأحمد حميد رزيق المخلفي
عالء انيس الرحمن عبدالرحيم أنصاريمحمد ناصر سعيد االسمريابراهيم عبدالرحمن مبارك المالكي

عبدالله خيشان عبدالخير المولدهيثم هاشم سليمان الحسينيسمير عاطي سعيد الذبياني
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محسن يحيى حسن عطويحامد مشعل دخيل الله العليانينايف عبدالله سلمان الزيادي
علي حرش عيضه الزهرانيحميد حامد حميد المالكياحمد ناصر علي العسيري

سعود عبد القادر صالح الغامدينايف حياء جعيثن الرشيديفهد فاروق عبدالرزاق الفواز
عبد العزيز عبدالله محمد النمازيعصام محمد علي الجازيخالد صالح حسني الزهراني

ذيب شعيل مريثع الكلويفهد سعود عبدالله السهليعلي عطية علي السريحي
محمد يحيى حمد ال مطيفعلي هادي عايض أل عاطفتركي عايض مترك ال القحطاني

غزاي مبارك فهاد السهليرشيد حسن مسعود آل شريانمحمد زهري حمدان العامري
عادل احمد سعد ال داغرعبدالله حامد محمد الجهنيفايز موسى فايز العميري

محمد حمد مرزوق آل كليباسماعيل محمد احمد حبيشعبدالعزيز سعيد علي ال السعرة
بندر عبدالله ناصر البحيرياحمد عبدالعزيز ابراهيم الحاتميصالح سعد غالب الحارثي

فهد سويلم صياف الحربيمحمد حجي محمد الفريديسعيد عبدالله فطيس العلياني
صالح محمد علي القرنيعبدالعزيز معال ذياب الشريفطارق معيوض بخيت السلمي

صالح حمد صالح ال كليبيحي محمد ابراهيم ال فائعسعد عواض مطلق الشلوي
عناد حسين مهدي الزبادينعبدالخالق عبدالجبار وصيص المطيريحسين احمد سعيد ال سداح

سعد محمد محمد البديعمحمد علي عامر ال سعدنايف محمدعلى سلمان االحمدي
علي احمد سعيد ال مردفعبيد الله سليمان شتيوي الشظيفيجارالله سعيد مسفر الرساسمة

نواف سالمه غانم السنانيحاتم مريزيق حريميس السلميعلي عبدالله علي العجالني
سلمان سليم دحيم المطيريناصر محمد ناصر الخذامينايف محمد ناصر القحطاني

هادي محمد جويز آل كليبعبد الرحمن ابراهيم عيد العوفيحسين هادي صالح ال منصور
عوض عبدالله علي الزبيديعبدالعزيز خالد محمد الزهرانيحسين مرزوق سالم ال كليب

احمد موسى احمد القائديعبدالله فضل عبدالله العمريرياض حسين عبد الحميد جمبي
عادل اسماعيل عبدالله الياميحامد علي سعيد القحطانيحمدان صالح حمدان الحربي

احمد عبدالعزيز عبدالكريم الحميدعبدالعزيز عمر ناصر الخيبريفهد صالح احمد ال مقبول
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله السبيعيسالم علي حريش الربيعيمسعود حسين هادي القشانين

عمرو سالم صالح باصحيحفهد عبدالرحمن سعد الغامديسطام محسن حمد العتيبي
محمد مفرح فرح الجابريعلي حسين وبران آل كليبمانع سالم مهدي ال زمانان
محمد طالع محمد القرنيعبدالله منيف صنيدح العتيبيحسين حسن سويعد السلمي

جمعان جراد جمعان الغامديفائز عبدالرحمن حميدي المالكيعلي محمد احمد غازي
راسي محمد سعد القحطانيخضران عبدالله حزام المالكيمساعد علي سعد الخثعمي

محمد حمد علي ال مطارداحمد طلق سليم الحميديعبدالله عوضة فايز االسمري
عبدالمجيد ابراهيم سعد اليحيىحمود عبدالله محمد العليانيصالح محمد صالح البقمي

محمد معوض عوض الحربيمسفر عايض قابل الثبيتيفيصل ابراهيم صديق غفوري
عبدالعزيز مقبل شريد السبيعيصالح عبدالله صالح المردسيماجد عائض علي عسيري

طارق محمد علي ال عوضهبندر يحيى رزق ال سحاقناصر سعيد ناصر القحطاني
سلطان سمير علي شميلهخالد علي عبدالله العتيبيسالم متعب سالم الرشيدي

محمد علي يحيى مطميفهد مرزوق سعيد المزموميعبدالرحمن عبدالله منصور ال رسام
سند حرمل سعيد القحطانيعلي غرم الله مهاوش المالكيأحمد مبارك أحمد عسيري

محمد حسين حسن هاديخضر أحمد مسمار الزهرانيمحمد جابر علي ال محفوظ
صالح علي محمد ال ذيبانمحمد احمد محمد العمريسعيد سعد خبزان الحارثي

صالح عاتق عباد المطيريهادي مهدي حسين الياميعبدالرحمن محمد علي السهلي
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احمد علي حمد ال عبيدنافل ناصر كحيل لسلوممحمد حسن محمد الصيادي
عبدالرحمن ضيف الله ماضي العتيبيحمدان محمد خفير القرنيحسين ظافر مسعود القشانين

سليمان أسعد أحمد الجابريحسام سالم محمد الحربيعبدالله يحيى علي المالكي
سعود لزام ساير الشمريعلي فراج دخيل العنزيعيسى محمد بركه الحربي

عيد واصل عبدالله السلميهادي حسن هادي الشهريوليد عبدالرزاق نقي الحربي
عامر علي محمد القحطانيعائض مشعل ناصر ال قزعانمحمد سعيد مرعي االحمري

عبدالمجيد علي جود الرحيليمحمد احمد محمد بن معدياحمد نوري منور اليوبي
عبدالله عبدالعزيز محمد الغامديمبارك عبدالله حمد الدوسريأنور أحمد محمد الهاللي

خالد عواد صديان العبدليعيد سعد احمد الزهرانيموسى علي مسعد الجهني
عبدالله حسن علي حريصيعبدالله محمد محمد االسمريرائد سعد محمد الزهراني

حبيب حمزه حبيب النخليأحمد مصلح محمد الذبيانيعبدالله حمدي احمد السهيمي
عبدالرحمن شديد عبدالرحمن ال فهادهادي حمد علي ال الصومعيمصلح خضر مبروك البالدي

محمد علي ضايم الريثيعمير محمد عمير الشهرانيمفلح محمد يحيى الجابري
خالد محمد يحيى آل دغريرعيسى بنيدر صالح المطيريتميم شايع محمد القحطاني

سعد حسن يحيى الحارثيعبدالمجيد ذياب معيوف المطيريعثمان درويش ابراهيم الزهراني
علي يحي محمد عسيريمشعل شليل هالل العصيميمحمد سعود راشد ال حلزاء
عوض محمد يحي القحطانيمازن احمد رده العتيبياحمد حمود محمد الرشيدي
صالح الزاري الزاري الزهرانيمحمد منور وقيان المطيريحمد عبدالله محمد الزحوف

خالد زين علي نولييحي علي قاسم غزوانيماجد احمد عيد الثقفي
محمد احمد اسماعيل زايريمقعد العبيد حامد السعديمحمد طامي عايض القحطاني

راكان محمد ناجي الربيعيمحمد هادي مسعود ال منصورجمعان محمد عبد الكريم الزهراني
عبد الله دخيل سابر العليانيمشعل عويد محض الرويليحميد صالح عبدالله الكثيري
فهد سالم عوضه الشهرانيسالم أحمد بركات الزبيديفهد مشبب منصور آل زهر

فهد جزيان خلف العتيبيمشعل مستور عواض الثبيتيعلي حسن عبدالله االسمري
متعب دخيل جبير السلميابراهيم علي محمد الشهريمفلح علي مفلح القحطاني

سيف عواض حامد الحارثيناصر حسن عوضه الشهرانيعلي مهدي حسين القحطاني
عبدالله احمد سعيد االحمريعبدالله سالم محمد الحارثيخالد فالح مرزوق العوفي

عبد العزيز أبراهيم فريح العنزيبندر شرف عطيه المالكيماجد سالم حريميص الرميثي
هادي حسن علي ال منصورفالح مترك شعالن الشهرانيظافر حمد عبدالعزيز القحطاني
عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالله العمريعبدالله احمد صالح الزهرانيعبد الرحمن محمد حامد عوض

عبدالناصر حسن ابراهيم ال طالعحماد رفعان هادي القحطانيعادل هاشم سعد الزهراني
ايمن ابراهيم قاسم كفيةسعيد محمد سعيد طلحانمحمد عبدالله محمد العمري

عدنان زارع حاسن االحمديصياح مفضي بريك الرفاعيعبدالله عابد عبداله العميري
عوض الله عطاالله مبارك السلميصالح حسن صالح الزهرانيمبارك زيد مبارك الشهراني

عبدالله سياف حميدي الحنيفيرائد عبدالرحمن مسفر الصبحيسعيد عبدالله محمد ال معيض
علي مسحل عبدالحكيم السلميعلي حمد محسن الشريفابراهيم سليمان ابراهيم حوباني

يحيى قاسم يحيى منجيزويد سعد زويد العصيميماجد عبدالله ذياب السلمي
ثامر محمد ناصر العتيقصالح فرج سليمان الحويطياحمد حسن حسن مجربي

يحيى سلطان عيسى عسيريتركي عوضه سعيد االسمريبندر علي عبده واصلي
منصور محمد رباح الحربيعزيز علي نافع الرشيديعبدالرحمن محمد صالح الوادعي
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عبدالله سعد احمد الحارثيضيف الله خاتم عبدالله الهذليعلي سالم علي الشهري
سالم علي محمد الشهريماجد عزيز عبدالعزيز المالكييوسف طالل يوسف الطيب

متعب مهل كليب العتيبيابراهيم سعد ابراهيم الشريهيسعيد هادي سعيد ال سعدين
علي عوض عبدالخالق القرنيماجد محمد عايد التميميجبران ضعيف يحيى الريثي

أحمد سعود عياده الرشيديخالد علي عبدالله الحامدفهد مسعود صقر العتيبي
يوسف محمد سعد الغامديطالل سعييد محمد القحطانيفراج مشعل قراش العتيبي

محمد حسن محمد الفاهميخالد ناصر حبيليص المطيريعبدالواحد حسن علي السالم
خزام ناصر فالح المزارقهعيد بريجس مشعي البقميمنصور احمد سعيد الغامدي
مطارد عجيم ناصر ال مطاردحسن عبدالله علي الغامديعلي عبدالله هادي آل هيزع

عبدالله دحمان حزام الشهريهاشم يحيى علي القرنيعبدالمجيد صالح محسن الزهراني
عبيد فالح مخلف الحربيعادل صالح محمد المطوعحمد محمد فرج ال مهري

جاسر ماجد غالب العتيبيمحمد علي محمد البركاتيسيف ضيف الله خلف العتيبي
محيا معيوض عواض السلميعلي صالح غنام آل شريفحسن يحي مديني الهاللي
محمد مانع محمد ال منجمعادل علي صبيان الحجوريفؤاد ابراهيم عمر الشيخي
سلطان مشلح سلطان بن سفرانعبدالعزيز سعيد مشبب القحطانيسعيد محمد حمد آل عوض

نايف صالح مبارك العتيبينايف جمعان علي الزنبحيالحميدي محمد تركي السبيعي
طارق عبدالله عبيدالله المطيريطارق صالح مقبل المطيريغازي محمد دميلج العتيبي

سعود سعد سعود العريفيممدوح حسين أحمد كعبيعبدالرحمن الحق فارع المطيري
يوسف عايض فالح الذيابيماجد عيد بخيت اللقمانيعبدالله عوض الله عوض السلمي

سعد عبدالله محمد العليانيصالح لبيد عايض الغامديقاسم صالح علي الوادعي
الحسن علي عبدالله البارقيسعد بخيت سعد الدوسريخالد حمدي حمدان الوافي الحربي

فوزان فايز مقحم الحبيلفايز محمد محمد عسيرييوسف عبيدل صافي الزهراني
عبد القادر عبدالرحمن عبدالقادر مكاويعلي محمد علي الشهريمشاري سعد عبدالله المعمر

أحمد سلطان حميدان المرامحييوسف عبيد دعيع الرشيديهادي صالح رفعان المحامض
بندر عايد عبدالله الحازميسعود سلطان ابراهيم العتيبيمحمد ياسين شرف الشريف

عبدالله محمد فالح الشلويسعيد عمر سالم محفوظأحمد داخل عبدالله المحياوي
سعود رده عبدالله الجبيريعون علي عون القحطانيخالد محمد حسن موسى

وليد سلطان محمد العويدمسفر عبدالهادي سعد الجرويعبدالرحمن ابراهيم حسن عربي
سعد بخيتان هالل السلميسعيد عوض محمد ال شيبانصالح بداح عبدالله الدرعاني

هادي سالم محمد آل شريهرايد حسن علي قاسمأحمد حماد حامد المتعاني
هادي ابراهيم محمد بكريسعد محمد سعد شعلهعبدالرحمن معيض مفلح العتيبي

محمد عبدالله محمد المنقاشعبدالله صالح سويد ال منصورمانع علي سالم ابوساق
حسن بخيتان هالل السلميمبخوت نويشي مطر المعبديمحمد علي حسن ال شريم

ابراهيم علي دشن ال مهريعبدالعزيز عواض عايض المطيريعبدالله محمد راجح السبيعي
حجاب سند مسري العتيبيطارق عيدان صالح الغامديفايز مسفر حمد ال حيدر

ظافر حزام سعيد الشهرانييحي سعيد علي ال ابوحمساءعبدالرحمن محمد حزام ال مدشوش
بندر عبد الله علي الكودريفايح مشرع مسلط البقميعبدالله غزاي رشاد العتيبي
ماجد سالم شرف الشريفعبدالله مسفر عبدالمحسن القحطانيصقر سعيد صالح االحمري
ابراهيم علي غالب اليامينواف هليل عجيان الجهنيالحسن راشد مهدي شيطة
فهد ضيف الله عبدالرحيم االزورياحمد عبدالله محمد الصاعديموسى مقبول حسن حكمي
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التاريخ

محمد علي ابراهيم منقريعبدالله كميخ عالي العتيبيزيد سعد ثواب المطيري
ابراهيم عبدالكريم حمد الحميدمحمد عايض صالح الجعيدسعيد علي سعيد الغامدي
زبن كليب سعد السبيعيسعد مبارك محمد ال حسنمحمد عماد فيصل عمران
عبدالرحمن غرم سعيد آل ربحانمحمد ظافر مسرع ال فطيحمحمد منيع غنام المطيري
عبدالله صنت حليس المطيريعبدالله علي سعيد الغامدينادر عمر عامر المطيري

عيسى حامد عواد الجهنيعبدالله عيد نافع السلميأكرم صالح موسى المطوع
خالد محمد عيد العتيبيعبدالله صالح علي الدريبيمحمد حسين محمد الشيخي

سلمان علي محمد القرنيعائض علي حجران الشهريعطيه عبدالله معيوف المالكي
موسى ضيف الله خلف العتيبيعثمان وصل الله محمد الشيخنايف عبدالله عايد الرحيلي

نايف سريحان سهول المشرافيحسين محمد عسر الحربيهادي دخيل الله علي الشهراني
فيصل ثابت عواد البلويأحمد يحي عائض المازنييوسف راشد صالح غصنه

حسين عبدالله علي القحطانيعبدالله عبدربه محمد المالكيعبدالله احمد علي الزهيري
عبدالرحمن علي عبدالله الثوابسلطان رباح فهد العنزيمشبب علي محمد ابن عزبه

محمد سعيد عبدالله الكعبياحمد مطلق عواض القثاميعلي محمد طالع الشهري
خالد مرزوق صالح العنزيمحمد بركه فرس المولدناصر يحي محمد ال معتق

محمد علي محمد ال مسفرمحمد مناحي عايد العصيميخالد عبدالله محمد القحطاني
زائد احمد زايد االسمريمحمد علي علبان ال سليمانمشاري زاهر احمد الشهري

ناصر جبر صالح الرشيديحسن احمد علي ال حمودعبدالرحمن مطلق عبدالله العتيبي
محمد عبدالله عوض العازميمحمد سلمان علي الجابريعلي صالح هادي ال هتيلة
عبد الله عويض ابراهيم العتيبيناصر عبدالله شايع الدوسريغالب عويد مطر الشمري
ابراهيم ظفير محمد القثانينتركي جهز عبدالعالي المطيريمشبب علي زايد الحارثي

مشبب علي محمد الشهريصالح سليمان عبدالله القرناسعائض علي سعيد الشهراني
قاسم سالم صويع آل طوقنائف مستور أبراهيم العكشسالم سعيد سالم الغامدي

سلمان محمد علي الحارثيخالد عبدالعزيز محمد عامرحاسن عبدالخير خيرالله العلياني
عبدالله عطاالله حامد الشيبانيمريع يحيى محمد آل فايعمتعب عبد الله ناصر الشبرمي
ماجد علي أحمد آل شامرحمود عجاب الحميدى السبيعى

راشد محمد عثمان الشباناتمنير سالم محمد البقميخالد علي ثامر القرني
بلقاسم علي بالقاسم السبعيغالي منير نوار الدلبحيحسن علي محمد الشهري

عبدالله احمد حسن االهدلاحمد محسن خاضر اليزيديسمير عون عبد الله العبدلي
يوسف حامد محمد الرحيلينواف شعيل شعيل القحطانيعبدالمجيد سعيد محمد الغامدي

وسيم مبارك عريمط العوفيخالد ناجم مسيفر العضيانيفهاد عماش مترك الدوسري
محمد ناصر عبدالله السفريطارق عبدالرحمن عبدالله الحمودصالح ابراهيم علي بخاري

محمد عيد فهيد الرفاعيعايض صلف عواض التوم العتيبيابراهيم عبدالله صعب الصعب
حسن محمد صالح بارقيشاكر مطلق منصور العتيبياحمد علي حمدان الشمراني
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الشريعة والدراسات االسالمية

اللغة اإلنجليزية

نافع سعيد نافع السلميعبدالله حمد علي شقيفيعماد عبده احمد دغريري
ابراهيم فهيد مترك القحطانيسمير مريزيق بخيت السحيميأنس يوسف علي الحمدان

ماجد محمد سليم المسعوديفيصل صالح نفيع السلميحسام الدين عبدالعزيز عبدالله االنصاري
احمد طالب حسين العطاسمرعي أحمد حسين كعبيعوض عبدالعزيز عوض الشهري

محمد صالح محمد ابوعاقلةبالل علي احمد الزهرانيماجد احمد عطية الحربي
خالد عواد سعد االحمديدخيل الله علي دخيل الله الحربياحمد عبدالله محمد الفحة
متعب عواض سعد الحارثيمسعود عبدالعالي هالل العتيبيحسين فصال احمد سبعي

هاني نافع نفاع السلميحسن محمد احمد الشهريعبدالله صالح محمد الشمراني
معاذ نافع نفاع السلميعبده حسن هادي مكتليمسفر أحمد فرحه الغامدي

عبدالكريم عيد عواد البلويرائد دخيل الله محمد اليهيبيعبداالله عبدالحميد جميل الفارسي
بندر رشيد مرشود الحربيبركات أحمد خاطر الحربيخالد رجب سالم المالكي

سعيد عبدالله سعيد الغامديعليان معيش عياش الصبحيطالل دخيل الله رضيان العيلي
احمد هليل رده الرفاعيعبدالله أحمد سالم الذيبانيطالل سلمي محمد العتيبي

صالح محمد خلف البالديمحمد عثمان عوظة الزهرانيفهد سعيد علي العمري
حمود علي حمود االعجمدخيل الله حامد عايز السلمينايف منصور مطلق العتيبي

خالد صليح مطر المالكيابراهيم فرحان مفرح الجعيدمحمد غرم الله عبدالله الزهراني
ابراهيم محمد علي التميميفايز مساعد مزيد المطيريعمر عبدالرحمن علي فقيهي

صالح حامد احمد المالكيشعبان جابر مداهي الريثيبدر بهيان مانع القرني
سعد صوال عباس البقميانس سعيد مجيديع السلميتركي صالح هادي القحطاني

فهد محمد علي الشهرانيبندر محمد عبدالله الغامديخالد محمد علي عسيري
محمد أحمد مفرح ابراهيمريان سعيد حسن حبحبجبير عبدالرحيم عبدالله القرشي

طالل فارس بخيت السلميعبدالرحمن احمد محمد الغامديحمدان عوشان عايش المالكي
عبدالله مانع هادي ال فطيحيحيى عبدالله حزام المالكيمشهور عابد بليعس الجابري

محمد خلف عبيدالله العوفيعبدالله عبيد عباد الحربيعائض احزام فرحان الشهراني
يوسف علي محمد العمريبندر عمران مجيديع السلميبندر محمد صالح اللحياني

ابراهيم عمر يعقوب هوساويموسى مساعد عبدالله الشهرانيصالح جارالله بخيت الزايدي
عثمان محمد عثمان ال عثيمينعبدالله عبيد محمد البركاتيعبدالله علي سعد القرني

ماجد حمود منير الحربيحسن علي معال الحربيسعيد علي محمد السريعي
عبدالله سعيد صقران الزهرانيفالح سلطان فالح الشهرانيفهد مسلم سعد الجهني

عبدالله احمد علي الزهرانيعبدالله حمد ابراهيم العضيبمحمد قرمان مشبب االسمري
علي فقيه محمد عسيريمبارك سفر مبارك الشهرانيسعد صالح سعد الغامدي

رامي عبدالله محمد علي الحسيني

خالد عبدالرحمن عبدالله العمريمحمد عبدالخالق علي القرنيأحمد معيض عايض العتيبي
فواز سعيد محمد العمريجميل هديب مشعان العتيبيمحمد طالل عمر عالن كفيه

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة اإلنجليزية

أيمن محمد أحمد محمدحسن عبدالله حسن الزهرانيخالد احمد محمد الزهراني
فائز جزاء عبدالله المطرفيزهير سعيد يحيى الجيزانيعبدالله كامل صالح الظاهري

علي جمعان علي القحطانيناصر سعيد محمد القرنيريان عدنان عامر مطيوري
شادي غازي عبدالله حريريعلي صالح احمد الكثيريمحمد علي علي الذماري

جمال الدين محمد التومي نقةسليم دهيران معوض الحربيفاروق حسان صالح المتوكل
سعد جابر عائض القرنيمنصور مبارك راشد الزهرانيمحمد عبدالله سعد العمري
حسن عمر أحمد العمريهاشم محمد حمود الشمرانيصالح يحيى جابر اليتيمي
عبدالعزيز الحسين محمد عقيليجميل ابراهيم احمد براتعلي يحيى محمد عسيري

سعود محمد كرامه مسعودتركي ضيف الله مطر الجعيدمحمد عبدالله عالي القرني
صالح عبدالعزيز علي حمديعون خزام بطي ناهسعرفات محمد جبريل والد
بدر خلف سعيد البركاتصاطي عبدالله فطيس النفيعيهيثم احمد عثمان الدريهم

محمد سلميان احمد وزنهعلي محمد مشعوف القحطانيمبارك فارس عبدالهادي ال مطرف
فارس مسفر سعيد المالكيجاري أحمد جاري العريانيعوض ناصر علي العصمةالشهري
سعد دخيل الله سعد الذبيانيعبد العزيز محمد عبده هوساويعبدالرحمن عبدالله محمد ال صميد

محمد سعيد محمد الشهرانيعلي سويد عبدالله الزبيطيعبدالله احمد محمد الشهري
سعيد محمد سالم القحطانيحسين حسن حسين الحربيعلي عبدالله عالي القرني
فالح منير مسحل المقاطيعبدالله فهد فراج السبيعيمحمد علي عيسي سبعي
محمد سليمان شحات الوتيشيفواز سعيد هتيمي السلميأحمد محمد علي حكمي

ماهر غازي عبدالمحسن القرشيبندر محمد عوض ابراهيمفواز عايض فايز العتيبي
فواز حمد ابراهيم االشقرايمن محمد عبدالله كريريعبدالهادي عوض عياد المطيري

مهنا عوض محمد العازمينايف أحمد محمد الطياريعلي عوضه مبارك العمري
عبدالعزيز سويعد عبيد الرحيليمحمد جابر سلمان المشنويسالم صالح سالم بامنيف

خالد مرشود بريكان السلميعبدالله محمد على الشهريمحمد زاهر علي الشهري
محمد خلوفة صالح العامرىفيحان علوش مطلق البقميمنصور أحمد نصار الصبحي
فواز محمد عفين المولدالحسن عبدالله يحيى السعنمشاري محمد محمد القثامي

حاتم عبدالرحمن عايش النزاويخالد محمد عوضه االحمريعمر حميد أحمد الصحفي
بندر سعيد عوض المالكيعلي ظافر علي الشهريبدر خاتم مدعج المطيري

ممدوح عبيد مانع الحربيسعد فهد عواض الشلويعبدالله علي حسن الزهراني
فاروق ظافر خضران الحارثيمحمد أحمد سالم النفيعيعبدالله محمد عبدالله الحسني
منصور يحي علي الحارثيناصر خالد ناصر الشريفعبدالعزيز سعد علي الزيادي
احمد جابر علي الصالحيعبد االله سعد سالم العتيبيعيسى عياد عمار المطيري
احمد علي محمد عسيريفهد حمزة حسن الجدعانيمحمد حمد محمد القحطاني

تركي احمد علي العلويمناحي لبيد خالد الغامديتركي عبدالوهاب محمد الشهراني
سلطان مروان محيا المسعوديعوضه عبدالله محمد ال أحمداحمد عبيدالله فضي االحجيلي
ياسر عوض عايض المخلفيسعيد ذيب سعيد الشهرانيابراهيم محمد موسى الفاهمي

عبد الله عليان محمد الصوينعزكي حسن صدقه لبانممدوح عبدالله عبدالرحمن عبدالرحيم
عبد الله مريع سعيد القحطانيحسن المحب امبالي عسيريمتعب صالح عبدالله البلوي
عبد اللطيف ابراهيم محمد نور برناويسلطان سعيد عبد الله القحطانيمحمد عوض علي االسمري
عايض سعد عايض البقميخالد ناصر حامد البوقحسن سالم سعيد القحطاني

فهد محمد سراج عصلوبطارق سعود سليمان البليهدعبدالمجيد عبدالرحمن محمد باكرمان
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اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

عبدالله هالل ماشع المطيريعادل عبدالرحمن عبدالله الشمرانيوليد احمد علي الشهري
فهد سعد علي السفري

محمد عابد عبيد المحماديعطاالله زافي صليهم الحارثيتركي عبدالله زويد الباهلي
علي محمد حسن االسمريخالد مطيع الله رجاء الله المعبديناصر سعد نجاء الغامدي

حسين عوض مسفر القحطانيسلمان حجي مطر السلمي

ماجد عوض معيض المنتشريطارق احمد محمد عفيفعدنان علي عبد الرحيم المغربي
فهد عبدالعزيز ابراهيم الروساءتركي احمد عمر باكدميحيى جابر ماطر الفيفي

مشهور مبارك سعود الشلويصالح حامد احمد الغامديحمد محمد عبدالله ال قريشه
علي فراج سليمان العمرانيمحمد صالح زامل الشراريتركي مناور علي العتيبي
فارس محمد سالم السبيعيعبدالله عبدالرحمن عمر القرشيتركي محمد عبيد الرويس

محمد غرم الله عبدالله ال مرزنتركي عايض سقيان العاليهشام احمد خجا تورسن بخاري
موسى محمد اسعد الفيفيحمد احمد عزان ال عسكرعوض محمد مبارك القرني
ماجد ظافر سعيد االحمريعيضه مبارك سعيد الكربيفايز ناصر فواز الزهراني

ياسر احمد عبدالله الغامديسعيد دوس علي المنتشريهادي الحسن موسى عسيري
ماجد عبدالله خضر الزهرانيعلي عبدالله احمد حكميمهدي ناجي مهدي اليامي
عبدالله عايض عبدالكريم المطيريمنور عوض طويرش العنزيبندر سعيد ساعد الغامدي

صالح محمد عطية الزهرانيحمد سليمان حمد الجبرينفهد ناصر حمدان الدوسري
حمود رده عواض العتيبيظافر محمد حسن الشهريعبدالله محمد عبده الشهري

علي هادي عبدالله الشهريعبدالرحمن عواد حمد االحمديياسر محمد محمد النجار
محمد احمد محمد باعشنصالح عبدالله حسن القرنييحيى محمد يحيى صميلي

خالد سعيد محمد الغامديناصر محمد أحمد الشهريوائل مسفر عوض العصيمي
محمد صالح ناصر الغامديعبدالرحمن ناصر حسن ال كداشحامد علي محمد آل قماش
عادل حامد سالم الصاعديعادل مساعد عواده السميريعبدالله حسن علي القرني
فهد فراج ناصر العمريفهد متعب خضير المطيريصالح حسين علي اليامي

عمر عطية شاكر الثقفيعبدالكريم خالد فالح البقميعتيق الله عايض عتيق الله المعبدي
هندي مصلح صالح الصفيانيمحمد علي احمد الزهرانيوليد عطية الله محمد السلمي

ماجد حامد احمد المالكيسلمان عبد الله محمد الحربيسلطان سالم غازي الحربي
علي خلف خضر الحارثياحمد علي احمد الزهرانيعطية عبدالله احمد الزهراني
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محمد عثمان احمد مغربياحمد محمد سوده الحارثيسعيد محمد سعيد مطر
سعد ماسي موسى المالكيمحمد علي ظاهر العنميأحمد مطلق حميدان الشمري

مهدي محمد علي حمزياحمد محمد عمر عسيريجهاد عيد مرشود الحربي
فهد فهاد فالح السبيعيحسين احمد مكي العباسمحمد خالد عثمان العتيبي
علي حمود محمد الشهرانيمناجي حسن مناجي غبينأحمد صالح علي آل حافظ

محمد عبده ابراهيم عسيريفايز دعشوش أحمد السواديعبد الله الفي مطلق المطيري
شديد مسعود دشن القحطانينادر منصور عطاالله السهليموسى علي عبده الفاهمي

عماد صدقه عبدالواحد مجيدهطالل محمد عوض االسمريفارس حميد صالح الطويرقي
عبدالله حمد هالل الحربيفراس متعب الحواس العوذةحامد هياس حامد الزهراني

علي احمد علي المغربيعلي احمد علي الزهرانيابراهيم محمد موسى الجعفري
منور عوض جازي الحربيفارس قليل عواض الثبيتيبدر حويزي حمد القحطاني
نايف سعيد سعد العليانيمحمد مهدي محمد الجنيبيمحمد سعيد احمد الغامدى

عبدالعزيز عبدالله راشد الغامديحسن محمد حسين الشهريعبدالله صالح يوسف المنتشري
يحيى احمد يحيى ال زهيرخالد راجح محمد العمادخالد أحمد عبدالله الزهراني
عبدالله مسلم سالم العورانعبدالمجيد عيضه عبيد المالكيبندر عبدالله التيهي العنزي

تركي عبود معيض الجعيدسالم محمد حماد الحويطيمناور دغيليب شداد المطيري
صالح مهدي علي آل زمانانفهد متعب مسعود العتيبيناصر ظاهر ناصر العتيبي

عبدالعزيز عويض الحميدي المطيريعبد الله سند عبد اللطيف المرعشيعلي احمد علي ال جابر
بندر حمدان حميد المروانىفيصل عبدالجبار عبدالرحمن الحارثيماجد صنيدح علي المقيطي

ياسر عبدالرحمن عبدالكريم االحمديعبدالله علي عبدالرحمن حموضمسفر عائض مسفر الغثيمي
عبدالعزيز سعيد احمد الغامديعلي احمد عبدالله الشيخيشبيب فرج حماد العطوي

عطيه احمد حسن كعبيمراد محمد أحمد العيافييحيى سلمان ملهوي الغرابي القحطاني
سلطان محمد مسفر الغامديحسن علي عبدالله باعبداللهبدر احمد زايد األسمري

حميد عويض عمار الحربيمناحي عبيد مفرح السبيعيالحميدي مانع عبدالله الجهمي
عبدالله محمد عبدالرحمن االسمريسامي عمر عيسى المعافيحمود دغيليب عايد المطيري
هاني سعود ثواب المطيريوليد ناجي موسى الظاهرينعمي عبدالله محمد القاضي

زيد أحمد زيد عطيففردان سعد مفرح القحطانيعبد الرحمن صالح عجيان العطوي
سالم صالح بريك العتيبيسامي علي مانع الشمرانيفيصل سعيد ابراهيم الغامدي
احمد علي محمد العدالهصاطي غالب حويمد المطيريحسن عوده سالمه العمراني
عبدالمجيد علي ظاهر الجهنيعبدالرحمن محمد عبدالرحمن عسيريأحمد خليف فرحان العتيبي
نايف تركي راشد الفهيدايمن حبيب مبارك الحربيمحمد عبدالله محمد القرني

محمد زاهر يحيى الزبيديعبدالرحمن شايع مفرح القحطانيشعالن محمد صنهات الحربي
مشعل عيد سعيد المشعليخالد عبدالله محمد الصويلحماجد براك مطيلق السلمي

ماجد عبدالله خلف الرشيديجزاء شراع مدوخ العتيبيناصر عائض زبدان القحطاني
محمد عبدالكريم عوض الشيخبندر سعيد معيوض السواطعلي محمد علي البارقي

فواز علي عبدالله المطيريأحمد ابراهيم محمد الزهرانيعبدالله محمد سعيد الغامدي
عبدالرحمن عبدالله عامر الشهريعلي محمد ابراهيم الفلقيصديق عبدالكريم حسن البركاتي

صالح محمد عبدالعزيز المساعدراشد علي مبارك الشهرانينواف ناصر ناصر آل رشيد
بدر فيحان عبد الله العتيبيوائل عبد الله شالع الزهرانيحمدان حميد احمد المالكي

عبدالعزيز مرعي محمد العمريحسام محمد منصور جوحليمنصور زامل منصور الدوسري
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كلية االتصال واإلعالمكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

بندر ترحيب مناور المطيريعبدالعزيز عزيز كنان المعلويجميل غازي عسير المطيري
علي محمد احمد االسمريخلف عبدالله احمد الغامدييوسف شبيب شباب المطيري

حسن محمد عبدالله الزهرانيرامي عبدالواحد كريم عبدالصمدعبدالعزيز عويض عطالله المطيرى
فهد عبدالله براهيم النويصرسعيد رزق الله رزق الله الزهرانيطارق عبدالله عبيد الحربي

عبدالله موسى عمر الحوطي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االتصال واإلعالم

اإلعالم

ماجد جبري جابر السلميعدنان علي فراص المقدامياسر خالد بكر فالته
سلطان محمد مسفر العتيبيابراهيم أبو الحسن أحمد النجارمحمد علي حسين المكرمي

محمد ممدوح جوهر الفيصلمحمد سعيد محمد رافعهماجد عوضة دخيل الله المالكي
حسن احمد معيض الحارثيخالد عبدالله هالل المطيريسعيد ردعان ناصر القرني

محمد مشبب محمد القحطانيسعيد محمد سعيد القحطانيسعيد عبدالله حسين الغامدي
عادل محمد يحيى الزهرانيمشعل محمد مستور الشهرانيابراهيم هاشم ابراهيم الشيبي

محمد اديب محمد الخطيبعبدالله سعيد احمد الغامديفؤاد سالم عايد الخطابي
محمد سليم عبدالله العتيبيسلطان محمد ابراهيم الشهيبمحمد رزيق مساعد العتيبي

عبدالرحمن مطلق عبدالرحمن الراجحيصبري سالم عمر باعيسىابراهيم أحمد عبدالعزيز بن شلهوب
محمد علي احمد الزهرانيمحمد احمد معيض الحارثيحميد سعد أحمد الزهراني

حسن احمد عبده طالبيوائل جارالله محمد الجاراللهفهد يحي علي شباج
ابراهيم عبدالله راشد المكرانيوسف ابراهيم مسلم الجهنيمحمد غالب عبده قاسم

سليمان محمد جحران الشهريأسامة محمد عبدالله أحمدسعد شبيب دغيمان الحربي
عالء عبدالرحمن سالم الثقفيهمام ناصر عبدالرحمن بن جريدياسر مسفر محمد الوادعي

عبدالله عنايت علي ميان لبوسلطان عمر  يوسفهتان حسن أحمد الطلحي
فهد مبارك عواد العنزيخالد عبدالكريم محمد المهنايحي حسن يحي الزبيدي

خليفة صالح طاهر الشهابعبداالله حسن جابر القحطانيعبدالعزيز ابراهيم عمر الصفيان
محمد علي عثمان غسليعمر توفيق محمد كرديخالد وهيب علي مطير

سلطان حسن ابراهيم سلطانماهر مساعد عبدالرحيم الكريدميحامد صالح عبدالله الشهري
بدر طالع معجب المطيريرائد طالل علي السليمانيعبدالله صالح عوض العمري

طالل سفر سالم المقاطيرداد عيد رداد القرشيسعيد أحمد علي الطويل
عادل خضر معيض الزهرانيأحمد بهاء الدين خير الدين أحمد بوشيماجد سرهيد حمدي العتيبي

ناصر أحمد عبدالله عجيليعبدالله سعد يوسف خليفةحسن عطية مهراس السهيمي
سعود عبدالرحيم سالم المالكيسعد فالح حمد السبيعيعمر علي عمر باجهموم
محمود مجدي محمود بركهعبدالله سعيد عبدالله الهاجري القحطانيسلمان ندى خاتم العتيبي

عبدالمجيد حاسن حسين الذبيانيعلي شداد خلف الحارثيمحمد مصلح حميد الصحفي
نايف عطيه الله عبدالمحسن الحربيسالم مانع سالم آل زليقعبدالرحمن سليمان عبدالرحمن السعيد

فهد مدعث عبدالله القحطانيعبدالوهاب سعود علي المتحميعبدالله صالح عمر عيفان
عبدالكريم عبدالله مسفر الغامديخالد محمد ناصر احمدمنيف عبدالله سعد الشهراني

ايمن اسماعيل محمد زحيريخالد عبدالرزاق محمد الزبيريسلطان عبدالرحمن محمد الشيناوي
محمد صالح عوض بابقيعبدالعزيز محمد عبدالله ال وليدنايف محمد حسان تايه

وائل فهد علي االيداءعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الفهيدوسيم منير علم الدين شرف الدين
حسن داحش علي الشهريشريف عبدالله جميل العبدلىمشعل محمد عبدالشفيع المغربي

سامي محمد سعيد الزهرانيرياض علي مسفر القحطانيوداعة صالح شهوان البحيري
علي صالح علي الدريويشمنصور عطية حسن المالكيعبدالله خالد ابراهيم الشاوي
فهد عبدالله سعيد القحطانيمتعب احمد عبدالرحمن الشهريمحمد هادي حمد المحامض

سلطان عبيد محباس العتيبيعبدالرحمن عبدالله مسفر الزبيديياسر سعيد عباس سقطي
ناصر محمد عبدالله الشهابلهمنصور عبدالله محمد الزهرانيأحمد علي عبد الله الدوسري
يوسف زامل عبدالله الزاملسعيد حسين سعد الشمرانيسلطان سليمان صالح الهزاع
باسم عبدالعزيز سراج منشييحي محمد يحي الشهريعمر سراج عمر سحاحيري
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كلية االتصال واإلعالمكلية االتصال واإلعالم
االتصال واإلعالم

اإلعالم

تركي عوض عبدالله االسمريبندر عبدالهادي احمد الغامديسعد علي محمد الشهري
ماجد عبدالعزيز خلف الله الحارثيعبدالعزيز منصور زبن الرشيديمساعد عبدالعزيز سعود الخثالن

عبدالرحمن حمدان عبدالرحمن العمريعبدالله علي حسن المالكيخالد محمد علي بادبيان
المصطفى اسعد حسين هاشمسعود يزيد زائد الطلحيرشيد ثابت معتاد الحربي

صالح أحمد بركات الزهرانيمحمد عبدالله علي العييدغريب ابراهيم علي تويتي
فراس عبدالرحمن عبدالله الفداهيثم أحمد عبده حبيبعبدالله ابراهيم محمد الرصيص

عماد فؤاد عبدالرحمن الدوبيزيد فهد زيد الخرعانسالم راشد صالح الشهري
علي محمد يوسف الشهريسلطان محمد سعيد باسالمهتركي ناصر صقر العتيبي

فهد عبدالله محمد الحمودعبدالله سعيد علي الزهرانيسمير محمد عواض الزهراني
يوسف زاهر سعيد الظاهرياحمد عبدالله سعيد العمريمحمد فهد سالم السولو

امين صالح مقبول السلميعبدالله فائز عبدالله الشهريفراس عبيدالله حضيض االحمدي
احمد عبدالله احمد بن جحالنمنصور محمد عبدالله االحمريعبدالرحمن عبدالعزيز ناصر الماضي

سلطان رجب عليوي المالكيعائض علي عائض العسيريسلطان محمد علي االسمري
خالد محمد بدر الدعجانينايف حسن محمد شعبيبدر بدري زعيم السلمي

عبدالعزيز موسى صالح الزهرانيفهد  عبدالعزيز مشاري بن معمريوسف ابراهيم محمد العنزي
وليد علي محمد المالكيخالد محمد ناصر ال التركيعبداالله محمد عبده الشهري

عبدالله ساعد أحمد الحربيمشاري سعود خلف القرشيطالل محمد مصلح العتيبي
عبدالعزيز سعيد جابر المالكيمؤيد محمدأمين عبدالمجيد خانماجد علي دخيل الله الحربي

فهد علي عثمان سعيداحمد علي عاطف عسيريأحمد محمد خليل ابراهيم سمنودي
منصور هندي عايش الحارثيعبدالله يحي محمد صديقمروان يوسف حسن دقاق

محمد علي محمد الشهريجعفر صالح عبدالله ال رجبفيصل محمد احمد عبدالصبور
علي محمد أحمد العسيريخالد مجدوع حاضر القرنيعبدالله فيصل حسن مداح
مصعب عبداللطيف محمد باعتشاحمد نفيع نافع السلميزاهر الصديق عمر بابكر

مساعد محمد علي العدينيفهد عبده عامر االسمريحمدي عبدالله بخيت الحربي
بكر عيظه عوض النفيعيأحمد عبدالله عائل آل يوسفسلطان عبدالله محمد العصيمي

عبدالله سعيد عبدالله الشهريثامر عبيد عابد الخماشسلطان عبدالرحمن سعيد الزهراني
خالد عوض عوض الله األحمديعلي احمد سعيد الزهرانيعلي عبدالله علي المالكي
فيصل عويض عمار المعبدياحمد عوض فتن الجغثميعلي سالم سليمان الجهني

احمد سلمان مقنع الزهرانيعبدالرحمن بشير عثمان محمداحمد حسين احمد باحويرث
يوسف ابراهيم عيد العوفيطارق علي مشرف الغامديعلي فصال محمد البهلول

ماجد عبدالله عبدالكريم عبدالكريمحسام حامد حسن سليمفواز مشعل حاسن الريشي
فيصل محمد حسن القرنيمنصور دخيل دخيل الله العصمانيمحمد علي محمد الشهري

هباش حسين علي آل حيانعطية علي عبدالله الزهرانيناصر سعيد عوض القحطاني
عائض عبدالله سعد الحميدانيبنيان جالل بنيان البقميابراهيم علي احمد رجب

احمد عبدالله محمد النقيرأحمد عابد عبيدالله الثقفيعبدالله ابراهيم محمد الزهراني
مهدي علي سبتان مجرشيمحمد حسن فايز الشهريطارق جمعان علي المالكي

عبدالحليم عبدالهادي علي العجاجفهد فرحان احمد الفيفياحمد وليد ناصر العرفج
تامر عمر حامد صادقطالل عبد الله محمد الغامديعمار سليمان داود الروبي
خالد ماسي موسى المالكيسعد عبدالرحمن صعب الصعبحسين مهدي محمد اليامي

هشام حامد احمد منشيمحمد حميد حويمد المزموميعبد الله محمد مشبب ال سالم
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ثامر صالح عبدالله بن عثيمينأحمد محمد بن التار الشنقيطيعلي حسين فهاد ال شرية
محمد حسن محمد الزهرانيمحمد قايل جمهور العتيبيفالح علي عايض ال سعد

بدر ناصر صالح الحناكيمطلق ثواب محمد العتيبياحمد حسين جبران آل هديه
أحمد ناصر سعد الصفيانانور محمد حمد شوكخليل عبيد عبدالله السلمي

ابراهيم حسن ابراهيم الشيخيعبدالله بلقاسم عبدالله القرنيسالم صالح ابوبكر الشمراني
جبريل محمد جابر عتوديفهد جربوع فهد الشهرانيمحمد مفرح عطيه السلمي

محمد مشبب ظافر الشهريسلطان عبدالرحمن بندر الغبيويمرعي عبدالله معيض القرني
عبدالهادي صقر عبدالهادي الغامديعلي أحمد محمد االحمريعبدالخالق عبدالحميد راجح القريقري

عبدالله عايض عوض الزهرانيسعيد معاضه علي المنتشريعبدالرازق رزق الله مصلح الفهمي
يحيى احمد حسن العبدليعبدالغني مطر علي النفيعيمطر سالم راجح الغامدي
عبدالعزيز قايد سنان القحطانيبندر سالم محمد العمريوليد حسن علي الشريف
احمد عبدالله جديع الرويليمحمد أحمد محمد الغامديعلي أحمد محمد الحسني

هشام عبدالله احمد النهارييحيى محمد عبده عقيليعبدالعزيز احمد علي مجرشي
عبدالله علي عون الحارثيمؤيد عبيدان عبيد المالكيفواز فهد محمد الرصيص

محمد مشعل قليل الحارثيعماد عبدالقادر محمد جمالسلطان سعيد حامد األحمري
مسعد سعيد جبر السلميياسر ابراهيم محمد الزهرانيصالح محمد صالح الساعدي

سعيد محمد احمد الزهرانيتركي شديد عياد الرفاعىمنصور بخيت مبارك السفري
بدر محمد معبر ال سالمعبدالرحمن فيصل مناحي العتيبيفارس خلف عويض الحارثي
عبد المجيد موسى عبدالله الجهنيعبدالرحمن سليمان صالح المويسحمد عائض حمد الشهراني
محمد احمد احمد زيلعيمصعب عمر رزق بدويفارس عايض عمر الثقفي
مشعل محمد ابراهيم العرينيمريع عوض مريع القحطانيمحمد عمر محمد الغامدي
صالح محيسن حمدي البيضانيمنصور علي احمد الزهرانيعلي صالح احمد الزهراني

سلطان محمد عبدالله القحطانيخالد عبدالقادر عبدالرحيم السيدسمير عبده سعيد القرني
حسين حاضر معيوف الراجحيطالل عوض محمد المالكيسلطان حميد عبدالعزيز الجدعاني
مسفر عبيد حماد الدوسريخالد سجدي سهل الخراصيعاصم محمد احمد طاهر رضوان

أحمد عبدالعزيز عبدالرحمن بن عقيلعبدالعزيز احمد سعيد الغامديعبدالعزيز عطية سعيد الكناني الزهراني
عالء سعد حمد الحربيمحمد امان سالمين البلوشيطارق محمد سعيد الزهراني

أحمد محمد عبدالرحمن الحساميعبدالله علي غصاب الشمرانيابراهيم علي محمد القرني
اسماعيل محمد اسماعيل فارععبدالعزيز محمد عبدالعزيز المعجلمحمد مشهور محمد الغامدي

حيدر محمد كمون مليباريماهر محمد ساعد اليوبيمحمد قايد سنان القحطاني
عبدالعزيز سلطان صالح بن صالحمشعل علي هاشم المالكيمازن سعد محمد السناني
محمد مبارك راشد الهاجريحسن عبدالمحسن حاسن القرشيزهير علي صالح المالكي

انور يوسف عبدالله الغزيمحمد مفلح جبار القحطانيمحمد علي سلمان الحازمي
سالم مطر بركة الله المطيريتركي محمد ابو الحسن النجارسامر علي احمد راجحي

عزيز عطية صالح السلميعبدالعزيز علي محمد ال الجليدوايل عمر عبدالرحمن التويجري
عبد العزيز سعيد محمد عسيريمحمد صالح محمد ال عوضمحمد حسن عبدالعزيز بن سميح
حسام حاسن حماد الحسنيمحمد حمود محمد المالكيتركي عبدالعزير ابراهيم الحازمي

حسين أحمد ظافر ال نميسمحمد مصلح محمد الحربيأحمد سعيد عطية الغامدي
رائد محمد سعيد المالكيعليان عبدالله مانع ال جمعانماهر عبدالمعين شالح السلمي

عادل سعيد فايز القرنييعقوب الفتيني صغير زقافناصر صالح محمد ال صليع
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عبدالرحمن جابر محمد الشهريعبداالله عبدالله عبدالعزيز الخليفةطارق أحمد سعد الغامدي
عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز العباساحمد محمد علي قحلعلي عوض حسن الشمراني

صالح غرم الله عطيه الزهرانيمحسن حزام محمد المالكيعلي بنيه ناصر الدوسري
محمد علي سلطان المطيريبندر سطام سلطان العتيبيحامد سويد عوض السلمي

عابد عبيدالله ناشي الجابري الحربيتركي حسن ناصر زبيديمحمد عثمان محمد الفرساني
فهد معيض أحمد المالكياحمد يحيى ولي حكميفهد محمد علي الناشري

ياسر عبدالله محمد الجهنيثامر عيسى سلطان الدوسريعويضه جمعان محمد الدوسري
محمد عطيه يحيى الزهرانيجلوي معجب تميم الدوسريزياد حامد احمد المحمدي
علي حمد علي الشلويممدوح شجاع فهيد الشمريماجد معدي مطلق العتيبي
احمد سعيد عبدالله الغامديعبدالله عايف محيا السفيانيمحمد عوض جابر السواط

سعيد احمد سعيد الخثعميحسن سرحان أحمد الزهرانيعبداالله محمد حمود الشريف
اسماعيل محمدمصلح صالح الحازمياحمد حماد محمود الرويثياحمد صالح سعيد الزهراني
احمد عبدالله مصلح الشمرانيمشهور مغلي محمد الحمادينايف فاضل عبدالحميد اكبر

ناصر مهدي سلمان الياميعلي محمد فرحان لسلومفارس فالح علي الصواط
حمزه جابر غرم الله الغامديماجد سعد محمد القرنيتركي عبيد عابد المالكي

محمد حامد محمد الحميانيباني عويض ثواب الجعيدمحمد عدنان عامر القرموشي
علي فالح عايض القرشيثامر سالم عوده اليحيويمحمد عبدالله سعد الميموني

هشام محمد سعيد هاشم باربيقمحمد حسين محمد اناجريهعبدالله بداي احمد الحربي
سعد محمد علي الدوسريمحمد نافع مبروك الحربيحسن مطير حسن الحربي

عبدالعزيز عبدالله صالح العتيبيحسن سعيد يحي المالكيعايض مطر العفين العتيبي
محمد منير عبدالملك بخشعبدالمجيد سالم رويجح المحمديمحمد منيف احمد المنيفي

احمد حسين احمد المحضارعبدالرحمن نافع مبروك الحربيفايز صاحي رضوان السلمي
نواف عبدالله صالح باوارثتركي سلطان منيف البقميصالح محمد أكبر يولداش حسن

أحمد عطية أحمد الصحفيعبيد فالح بداح أل فالحخليل فيصل صبحي السلمي
عائض عبدالله مشرف العمريخالد يوسف محمد الفياضعبدالله محمد عبدالله باسمح

مكي هبه سليمان سالمعبدالعزيز علي عبدالله عبيةخالد عبدالمجيد ناجي عسيري
ريان صالح محمد ابوهبرهغيث عيضه محمد الخديديعبدالله محمد فهد بن رشيد

عبدالله ترحيب عتيق الشمريمحمد عبدالله عبدالعزيز الغامديوائل فؤاد حسين شالوالة
عالي يوسف مقبول الغامديسلطان محمد محمد الشهريمحمد سالم عمر باجبع

مشاري الفي ساعد العتيبيعلي محمد غرم الله الزهرانييزيد عبدالملك مرزوق البدر
عبدالله مقبل العبيد المطيريعمار خالد سعود البحيثينايف عوض صالح المالكي

محمد ناصر نصير الحازمي الحربيتركي سلمان عيد الجهنيعبدالله ناصر عبدالله الشريف
عايض سعيد عائض الشهريفهد عابد عايد اليوبيحسين محمد صالح ال شرمة

احمد يوسف مطير اللهيبيالحسن علوي عبدالله السيدسعد فهد سعد المفرج
سيف محمد شلوان القحطانيحمد عبدالرحمن حمد السالمسابر محمد فالح الدوسري

رائد احمد محمد مدادماجد محمد عبدالله الغامديمحمد وصل سفر الثبيتي
عامر علي شري البيشيسعد تركي رجا الله الثبيتيالحسن علي محمد الغامدي

احمد عايض احمد البارقيعبداالله محمد سعود المقبلناصر محسن خربوش السبيعي
بندر عبدالله حمود الدهاممحمد عبدالله ابراهيم باداودسعيد فالح ناصر الشهراني
يوسف جميعان مرشود الحربيمحمد علي أحمد الشهريسليمان غازي سعيد طارش
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محمد عبدالحميد محمد الغفاريموفق عبدالكريم عبدالله السليميخالد ابراهيم محمد عساف
فهد مفرح منيف العتيبيعبدالقادر حمزه احمد ابورزيزهعابد عواض كليب القرشي

فواز فريح حامد الطوالةتركي صالح مشخص المطيرياحمد ابراهيم سعود آل مغيرة
مشبب سعيد سيف الدوسريمحمود عبدالحي سعيد ابوجهلمحمد طلق مطلق السلمي

سليمان علي سعيد العتيبيطالل فهد فهم العتيبيعبدالعزيز محمد موسى زهراني
ناصر محمد عبدالله الزهرانيفالح مزعل عطيه العنزيسيف ضيف الله مبارك اللهيبي

نايف نافع عمري السلميمحمد احمد رده المالكيماجد سعود مقيبل السهلي
منصور دخيل جريد الجهنيعادل سعيد عبدالله الشهرانيمحمد عبدالكريم غانم المجحد
عادل صالح مطير الزهرانيعلي سعد مسفر الشمرانيعادل مطلق عويض العتيبي

احمد خالد احمد الزهرانيوليد صويلح سلمي الحربيشادي علي أحمد الحذيفي
فهد علي شعبان ال شعبانمطلق حسن عقيل النعيريعبدالرحمن مسفر محيل النفيعي

خالد عطيه على الزهرانىسالم سعيدان جابر القحطانيعلي محمد عبدالله الشهري
وائل منصور يحيى ابوطالبمحمد غرم الله محمد الزهرانيتركي عبيد عبدالله المقاطي

صالح ظافر احمد الشهريمحمد سالم علي الشهريعبدالمجيد محمد فايز الشهري
عبدالله خلف حسن الشمرانيمهدي محمد علي ال عونمحمد  سلمان بن محمد ال سعود

فهد عوض علي آل الراحلهمحمد عبده شوعي زمةمنير صالح محمد العماري
غازي ملفي سلطان العرابيعبدالله يحي مريع الفيفياحمد صالح معيض الزهراني

مجدي جزاء عاتق المطرفيزامل جميل حامد السليمانيفتحي محمد احمد شبعاني
مبارك مسفر محمد القحطانيعزام عيضه علي المالكيعبدالله محمد عائض ال كدم

محمد مطلق سعد البالديعلي محمد علي رواصمهند عبد العزيز سعيد السارحي
شاكر عساف فايز الحارثياويس سمير شبل الفراشنايف يوسف عون الغالبي

امجد يحيى علي العيدروسعبدالله ابراهيم سبيت ال سبيتياسر خلف عبدالله الحارثي
طالل أحمد عثمان عجيبدر عجب فنيس القحطانيوليد خالد داخل الجهني

احمد خاطر سعيد الزهرانيحسن علي ناصر الدوسريعبدالله سعيد عبدالله الكعبي
عبدالرحمن عبيد محمد الفهيدسعود عبدالله محمد القحطانيمشعل نايف غازي العتيبي
محمد ابراهيم محمد الحامدحمد عبدالله عبداللطيف حمدفهيد ناصر فهيد السبيعي

نايف عناية الله حامد السهليتركي عبدالرحمن سعد المسيحلفيحان عنيزان مزعل الديحاني
سالم محمد مسفر العجميطالل قصي عبدالوهاب الدخيلغازي يوسف سالم الشمراني

أحمد علي محمد ال أحمدشاكر عوض الله راشد العمرياحمد حسن علي الحبيني
محمد عمر محمد مفتاحفهد ناصر مدعث السهليحافظ محمد عبدالله االحمري

سعود عبدالغني بخيت السلميعلي محمد كليب العنزيتركي عبدالعزيز عبدالله الدوسري
محمد غرامه عبده االسمريفواز الفي مصلح القرشياحمد حبيب الله هندي السلمي

يحي جعري يحي الريثيسلطان غراز صالح المالكياسامه جميل محمد جان
عبداالله عوض مبروك الحميدي الزباليجابر صالح ابوبكر الشمرانيغازي عبدالغني براز المعبدي

محمد عرار أحمد االسمريعبدالله فيصل منصور الخيراتيعلي سالم صالح الصيعري
حسام محمد مبارك الصليليناصر مشعان غزاي العتيبيمحمد عبدالرحمن عبدالله المطرفي

عايض فهد سعيد الحارثيعلي محمد سعد العيافصالح عبدالله احمد العلي
سعد سعيد سعد الغامديراسان صالح محمد الغباريعبدالله عبيد راكان المطيري
مصطفى تركي مصطفى سروجيعبدالله محمد عبدالله الشهرانيحسن عايض سالم القحطاني

مبارك باني سعود القحطانيفهد فيصل جمعان البقميمسفر معيوض محمد الحارثي
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خالد حمد حميد المحماديحسان سفر حاسن الحربيعبدالعزيز خالد علي الطمره
سعيد سالم علي القحطانيمنصور مطلق غازي العصيميمويعز عبدالله مويعز العجمي

عبدالعزيز عبدالله علي الشهريفهد يحيى عبدالله الزهرانيعمر محمد احمد الرقابي الحويطي
محمد عبدالرحمن محمد بابطينضيف الله عبدالله علي الشهرانيفواز محمد صالح عسكول
وبران جعمل ابراهيم آل كليبمحمد ابراهيم دخيل الله المغامسيصالح ناصر حبيب الحبيب

نايف عبدالعزيز محمد الشنيفيبدر محمد محمد جميل عارفعبدالله عوض احمد الشهري
عبدالله ابراهيم مبارك المباركاحمد صالح عبدالله الغامديوليد فهيد فالح العنزي

بدر صالح عبدالله الرثيعايمن محمد صدقه رواسعبدالله حامد سلمي السهلي
عبدالله عمير مريح ال بوناعمهابراهيم احمد علي ال حسينطارق شداد صنيتان العتيبي

مشاري محمد فرج المطيريمحمد حامد طريبيش النافعيعبدالعزيز حسين عيد الحربي
علي عثمان محمد العميريسعد سعود عبدالعزيز العجالينمبارك ابراهيم مبارك المبارك

سالم علي عبدالله الغامديفيصل محمد صالح باوارثعلي جبران هادي ال مقرح
محمد عجب محمد القحطانيعبدالمجيد سعد عبدالعزيز العنزيصالح عبدالله صالح البالدي الحربي

ثامر معيض هريسان العتيبيفهد عبدالمحسن عبدالرحمن التويجريخالد صالح سعيد المالكي
ماجد زهير ظافر العمريسعيد ناصر سعد الحرقيعبدالله محمد أحمد االحمري

سليم علي سليم الحارثيعجالن عبدالله علي الشهريامجد سعيد علي القحطاني
عدنان فائق محمد بياريأحمد محمد قاسم الفيفيعلي ظفير مصلح العرياني

ابراهيم محمد ابراهيم الزهرانيمشهور محمد زيد العبدليعبدالله صديق مفرح عسيري
عبدالكريم سفر سفر الثبيتيفهد عبدالله سعيد الغامديعبدالله فالح ادم الزهراني

وليد مخلد خويلد المطيريالمومن احمد راشد الربعيخالد محمد علي الغنام
فائز محمد فايز الشهريمحمد حامد فحيمان الزهرانيعبدالمجيد منسي شعوف السلمي

سراج حامد احمد المحمديفهد عايض سعيد المالكيمتعب عبدالهادي محمد باجنيد
خالد محمد علي عسيريسلطان أحمد علي الزهرانيحسين مطلق سعد السبيعي
محمد شبيب مشبب القحطانيعلي فرج حسين العجميمشعل سعيد احمد الغامدي
سعيد غالي سعيد الحربيسلطان ضاحي جزاء العرويجمال محمد سعد الزهرانى

سامي سعود خاتم السويديبندر محمد عبيد المطيريمسفر عبد الله مذكر القحطاني
عبدالله خليل حمدان الزهرانيمحمد ثالب محمد القحطانيسعد يحيى سعد الشمراني

محمد عبيد سالم الجدعانيعبدالرحمن محمد عبدالله الحسينسعد محمد سعد العتيبي
ماجد عيفان صالح العتيبيوليد ناصر عبد الله الشعبيسامر سعيد سعد اللحياني

حمود عبدالهادي شلية المطيرينمر معيض محمد الوذينانيعبدالعزيز راضي حميدان العتيبي
حسام موسي عبدالله عبدالرحمناحمد محمد عبدالله االحمريعبداالله الحسين علي الحمراني

صافي سعيد معيض السعديحمد حسن مهدي ال سليمانزيد محمد منصور الفعر
محمد ابراهيم محمد المروانيمحمد علي محمد ابوسليماناحمد غرامه عبدة االسمري

محمد عبدة ابراهيم باشاميمعاذ ابراهيم حمد الشعالنيحى عبده يحيى عقيل
أحمد يحي مشاوي الريثيعبدالله محمد علي الشرهانمحمد ناصر سالم الحارثي

ماهر عبدالوهاب حسين جمل الليلعمار سعيد عبيد السعديناصر عبدالله عبدالعزيز الجديعي
محمد قشعان ناصر السبيعيعبدالحكيم خاتم عميش المطيريسعد مصلح سعد القرني
عبدالله علي عبدالمالك الصمدانيمقرن مشعان عدنان العتيبيحمد حماد محمد الصواط

عبدالله سالم محمد الصنعانياحمد محمد احمد زبلهاني طالل انغ شكري بنجر
مازن صالح عتيق اليوبيفالح مسفر فالح الشهرانيحمد ابراهيم حمد الدخيل
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عبدالرحمن محسن أحمد جميعهخالد محمد صالح القحطانيعبدالله سالم عبدالله الغامدي
سعيد ابوبكر حسن هوساويعبدالله سعد سحيم الشهرانيحسن ابراهيم محمد الزبيدي

عويض سعود مساعد القرشيعقاب محمد عقاب القحطانييوسف مفرح عويض العصيمي
معجب حمد محمد ال منصورحمد محمد صقر الغبارياحمد محمد صويلح الجلسي
رائد أكرم صدقة الجهنيمرزوق ذعار شجاع ال روقناصر علي معيض القحطاني

وائل محمد علي عبد الغني اشينايف فالح بركي السلميمحمد عبدالرحمن بشير الجهني
صالح محمد صالح ال سليمانبدر ابراهيم زيدي السهيميمحمد خلف خضر الحارثي

احمد سالم عبدالله الصواطناصر أحمد حبيب الغامديسلطان ضيف الله صالح المغيري
فهد سحمان محمد الغامديتركي محمد علي شوهموسى احمد موسى الحربي

حسين سالم سيد أحمد السقافاحمد حسن عطية الزهرانييحي احمد يحي الزهراني
عبدالله محمد عبدالله مطهرطالل فايح حنس العتيبيسالم محمد حمدان الغامدي
تركي سعد ملفي السبيعيسعود عطية الله عزيز السلمينواف محمد سالم العصيمي
احمد لويفي بخت السلميفواز مصلح عمير الحصينيصالح عامر علي الصيعري

هاشم عباد صالح هاشمفهد سعيد علي الزهرانياحمد علي حامد العمري
زياد عبدالله محمد الدلقانوائل احمد سليم فقيرهعبدالرحمن سعد معيوض الحارثي

مشعل منديل ترحيب المطيريحمود سعد حمود السبيعيفادي محمد عيد السواط
أحمد مصطفى أحمد مداحجارالله عبدالرزاق علي الزهرانيعبدالعزيز محمد عزيز الزبيدي

وليد عبدالرحيم عبدالرحمن البهيدلايمن على عبدالرحمن ال عزيزماجد جابر موسم السلمي
عبدالله عوضه يحي العمريرامي سراج محمود كالواحمد هليل مهناء العنزي

مطلق قعيد سالم العتيبيمحمد حامد عيضه الحارثيسلطان ناصر شاكر الشريف
سعيد حزام سعيد الشهرانيسامي محمد سلمان السليهبيناصر عوض خليفه المطيري
محمد أحمد عبود باعبدونحمد معجب مهدي ال رشيدعساف محمد مذكر القحطاني
علي عبدالله محمد الشهريزياد عوض مبيريك السحيمياحمد صافي احمد جمل الليل
ماهر سلمان عواد السنانيمعتوق عامر عمر الكعبيرامي شليان معضد السلمي
صالح محمد صويلح الجلسيعبدالمحسن غصاب محمد القحطانينواف أحمد محمد القحطاني

محمد عوض علي البارقيعبدالعزيز سعود عبدالرحمن العريمهعبدالعزيز فهد عبدالعزيز المزيني
يحيى علي حماد االحمديمبارك فالح عبيد السهليسامي محمد سعود العتيبي

فيصل فهد عبدالعزيز بن طياشماجد عبدالرحيم اديب العباسينواف محمد ابراهيم بن مانع
عبد الله حمادي حميد الجدعانيمحمد عبدالله حامد الحارثيسعود وازع ضيف الله القحطاني
سعيد صالح مسفر أل الحارثمحمد علي سعيد الزهرانيعبيدالله حبيب الله هندي السلمي

فواز ابراهيم عبدالله الغامديمنصور ناصر طه الحسينيمساعد حسن مبارك القحطاني
عبيد محمد عبيد الغشيريعمار واصل بن سعدالله السلميعماد فهد عثمان الزهراني

طارق راشد غازي الحابوطعبدالمجيد بعيجان منور الحربيحسام عبد الغني اسماعيل راضي
راجح ناصر سعود القحطانيكريم نبيل عبدالكريم افغانيماجد سعود سعدي الحربي

صالح عويد عايد المروانيفيصل عبدالرحمن حلوان الحربيمحمد فهد سعيد السهلي
عبدالحميد رشاد عبدالله السويدانسيف طويلع مسلم المطيريثابت فريج صالح اليوبي

ضيف الله مريع سعيد القحطانيبسام فائز صالح بخشحسن مسفر سعد الفهادي
بندر صالح رايل العتيبيماجد مشعل مياح الحافيماجد عوض مدعج العتيبي

منصور عقيل صالح العقيلفواز مناحي خيرالله الغامديعويض حمود حضيرم السهلي
سعود مسند مغيران المطيريعبدالله حمد محمد السبيعياحمد عبدالله سعيد ال الذيب
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اإلعالم

محمد عبدالعزيز ابراهيم المجماجمحمد خالد عبدالرحمن بن دريبسعود سعيد مسعود المعبدي
غيث راشد شالش التميميبسام يحي سليمان اليحيىعايض سالم مهدي القحطاني
فيصل علي شاهر المالكيمحمد طارق حسن قديرصالح عبدالله صالح الغامدي

علي محمد ابراهيم حامظيسعود  عبدالعزيز  عبدالرحمن معمرخالد محمد قاسي السعدي
جمال شوقى السيد جبريلمشعل عبدالمغني غالي الجلسيمحمد عبد الله عبده الصهدي

محمد عبدالله ناصر الدوسرينايف مبارك عوض المالكيايمن شتيان مانع الجهني
علي هادي فارس القحطانيفوزي عدنان عبدالمعين الحازميعبدالعزيز جميعان سعيد الجهني

عمر مصطفى محمد سويدانطارق عادل احمد الحنبصيتركي عيضه محمد الحارثي
خالد علي خلف الغامديعبدالله بن محمد بن زياد النفيعي العتيبيخزام زبن خزام النفيعي

عبدالعزيز عبدالرحمن محمد المنصورسلطان عبدالرحمن عمر حبيبناصر سعود ناصر الشهراني
محمد حسن عبدالله قشالنسلمان مبارك مشيعل العمريمحمد مرزوق خنيفس اليوبي

عبدالرحمن فرحان سعد الغامديايمن صالح حمزه بدرالدينفهد عبدالله بريكان المسعودي
محمد ماطر عبدالله العتيبيعبد الله عبد ربة احمد الزهرانيسعيد خنين حسن الشهري

سعيد احمد سعيد االحمديفارس حسن محمد بارومسلطان سعود عبدالعزيز بن محمود
سلمان عواد عوده اليحيويمحمد ابراهيم عبدالله الشريفسعاف عايض زبن السلمي

عبدالله سعد محمد المخيلديعبدالمالك عويض الحميدي المهلكي المطيريدخيل الله عبيد عطية الله الحرازي
عوض جمعان حواس العنزيياسين محمود محمد يوسف سالمحازم عبدالله علي الغامدي
نمر مطلق حمود العتيبيعدنان عصام علي اسطىاحمد حمد أبراهيم الشتوي

حسن سعيد محمد الزهرانيسلطان جابر عبدالله الدريبيسعد عبدالعزيز سعد ابو هيب
محمد ناصر نبجان الدوسريزيد ناصر زيد الزيرابراهيم محمد ابراهيم الحرشان

محمد فوزي حسين كرديصالح سعيد جابر المالكيجابر احمد عبدالله الشهري
سامي محمد عبدالله الحارثيضيف الله جمعان محمد الزهرانيمحمد رشيد سعد الدوسري

ياسر حمود فائز المطيرياحمد فريج حسن المروانيخالد عبدالرحمن هليل االسعدي
عبدالعزيز عبدالرحمن حسن العتيبيمحمد عبدالله أحمد العاموديعبدالرحمن علي فراج الشهري

سعيد عبدالله سعيد الشهرانيسلطان تركي عبدالله الشهريمحمد عبدالله محمد الشهري
محمد مدشوش عميش الغامديطالل لزام رشم الظفيريحسن محمد حسن خني

عبدالرحمن هديبان علي الرشيديبندر عناد نايف الرقاص
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شايع عايض شايع ال مستنيرماجد محمد درويش االزوريوليد سعيد يحيى آل روزه
ماجد فواز مازن العمريعبدالله سعيد يسلم بابطاطعمر اسماعيل حسين محمد
احمد صالح احمد رزهسعود علي سعيد الزهرانيفارس احمد محمد الشهري

محمد عبدالله محمد الشمرانيعبدالله صالح احمد الرايقيعمار طالب عبدالرحمن الحازمي
عادل معيلي هزاع الحربيتركي عبد الله أحمد الشقاعماجد عبدالرحمن محمد العمودي

محمد علي احمد الظلمانيعبدالله محمد علي حكميعبدالله محمد حسن الشهري
سلمان علي سلمان الخثعمياسماعيل أحمد اسماعيل جعفريطارق أحمد عايض الشهري
فهد علي علي سالميناصر ضبعان رياالن الشهرانيسعود محمد وصل الوقداني

محمد احمد عبدالله الغامديعبدالله مقبل عطاالله الحازميعبدالله سعييد عبدالرحمن القحطاني
عبدالرحمن سعيد ابراهيم ال محمدمحمد عباس سالم باوزيرفيصل فهد عبدالعزيز الوعالن

عبدالله محمد عبدالله الحميدانيزيد عيظه علي المالكيمحمد أحمد كامل شعث
ماجد بندر ضاوي الذيابيماجد مسعود سالم العيسيبندر عبدالله يحي الحربي

عبدالهادي عبدالله محمد العوجانشاكر عباس شاكر مالعبدالله عبدالعزيز احمد الزهراني
سالم علي سالم المطيريممدوح محمدعيد حامد السريحيمحمد سعد سعيد القرني

عبدالله ابراهيم عبدالله فرعونيحيى مسعود خالد المالكيوجدي عريش غريب رعيدي
هاني واصل ابراهيم الحمرانيعبدالحكيم عيد عياد الرشيديوجدي يحي محمد عسيري
عبدالله علي هويل المطيريحمد بخيت حميد العصالنيحسين يحيى مفرح عطافي

احمد حمود فهد العرويعبدالرحمن أحمد سعيد الحربيعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الكلثم
احمد عبدالله محمد باوجيهعادل حسن عبدالكريم الصليعفواز ماضي فواز السبيعي

ماجد علي فيصل حماديوسف صبري عبد الله المداحفيصل محمدامين احمد سرحان
ماجد عبدالرزاق رزيق الصبحيايمن علي احمد الكنانيمشعل عمرو مطر الحربي

بدر سالمة معتق العوفيتركي علي احمد البحيريسعيد محمد سعيد باداود
يحيى فؤاد صالح ادهمخالد محمد عيد الثبيتيعبدالكريم دويبي درويش السميري

ناصر رمضان ناصر الحمدعبدالله يوسف سعيد الغامديمجدي احمد جبران الفارسي
بندر محمد عبدالرحمن بن ختلهنعيم علي عبدالله ال خريمعبد الرحمن عدنان مالك شيخ
فايز حمد فرهود العنزيعبد الرحمن محمد الحسيني محمد رشاد السيدصهيب محمد بن سالم باريان
ناصر ظافر سيف القحطانيأحمد وهيبان عبدالملك الهالليصالح مبروك صالح المطيري

منصور مساعد عواده السميريمحمد وليد محمد خطابسليم سليمان داود عودة
زياد سالم باني الحازميمحمد راشد محمد القحطانيمسعد عبدالله علي البكري

علي عواد رشيد الجهنيمحسن صالح مهدي الوعلهخالد موسى صالح فالته
ماجد خضير حمدان الحربيمروان سليمان سالم اللهيبيبندر عبدالله محمد العقيلي
محمد فيصل محمد السبيعيعبدالعزيز عبدالله محمد الهنيديسامي سليم مسلم المحمدي

رضوان عائض غويزي الحربيخالد حامد مستور المعبديمحمد عوضه سعد الشهراني
فرحان ناوي جعيثن العنزيراشد مساعد احمد الجابرينايف محمد صقر المطيري
محمد  ابراهيم علي الغامديعبدالرحمن خالد احمد فضهفارس مانع فارس ال منجم

انور محمد عقيل العنزيسلوم عبداالله سلوم السلومسيف صالح سيف القحطاني
جهاد عبدالله احمد شعيبنواف عدنان صالح الطويلفهد عيد غضيان العنزي

هاني ناصر احمد عداويبدر سليمان أحمد الفايديمحمد عيد بركة المطيري
عمر عماد محمد السواحةظافر زايد ظافر القحطانيعبدالله ابراهيم عبدالرحمن الفايز
محمد عبده علي حنتولجواد احمد عبدالغني الغامديعبدالرحمن سعد الذويبي المطيري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

169 168



بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

كلية االعمال - رابغكلية االعمال - رابغ
 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

بندر خالد معتوق كيكيتركي سالم هبه بدويعبدالعزيز عساف تركي الشمري
صهيب فهد عبدالكريم تركستانييوسف ساعد محسن الزهرانيهاشم اسحاق عبدالرحمن منقو

علي سعد مسفر الشمرانياحمد عبدالرحمن عبدالله الحضرميهتان عيسى جابر الجابري
عبدالمجيد حمييد حامد الجهنيمحمد عيد عليثه الشطيريفيصل عبدالله سعد الغامدي

علي مشبب علي االحمريماجد محمد علي البلويمحمد حامد حمد الولدي
فالح عبدالمحسن فالح البيضانيرائد أحمد مصلح الحربيمحمد سعيد جمعان الغامدي

احمد مسعود صالح ال عقيلمحمد شريف عبدالله الغامديعبدالرحمن محمدعمر سراج شهرخاني
رائد أحمد عوض الزهرانيمحمد عيضة عطية الحارثيحسين محمد أحمد هزازي

عبدالرحمن قابل مرشود السريحيعبدالعزيز حسن يحي الريميبسام محفوظ صالح باطرفي
محمد عبدالله سعيد الزهرانيمازن عبدالله خلف الحربيسلمان بركة الله حميد الصاعدي

عمر حسن محمد الحربيمشيط سعد عمر آل حاضرعبدالرحمن عبدالله حمد الحتيرشي
سامر غبيش سفر اللقمانيأشرف منصور عيد العدينيعبدالله يعن الله عبدالله الغامدي

وائل علي سعيد الغامديحمد هادي علي بالحارثفهد حمد عبدالعزيز العيسى
وليد عبدالله محمد عقرانناصر مبارك ناصر الكربيابراهيم محمد يحي هزازي

صالح سهل صالح حجاردليم حسين سعد القحطانيفواز معيش وصل الله المعبدي
عالء عطية احمد المحمديوائل عبيد محمد اليوبيغانم حشان راشد ال منصور

محمد احمد محمد ابو شرارةهاني مسعد سعدي الجدعانيمحمد هادي محمد حدادي
بدر جويعد مسفر الحارثيعلي سعيد حاسن العامريمحمد خلف ظفر الدوسري

محمد شالح شباب البقميلؤي عبيد محمد اليوبياحمد محسن احمد الحريصي
فيصل عبدالعزيز حامد قاضيعبدالله ظافر عبدالله الشهريعلي عبدالله محمد الشهري

متعب عبدالعزيز حميد الجدعانيمنصور حاسن حسين الغانميعبدالعزيز حمد عبدالعزيز العيسى
عبدالكريم عبدالله محمد العمريسويعد سمير سويعد البالديرضا عبدالرحمن بكر هوساوي

فهد حمدان ساير العنزييحي عبدالوكيل عبدالولي الشيخمؤيد ابراهيم لطفي مقدم
احمد بكر احمد تيجانيعلى محمد حمود الجحدليعون صالح رزيق القرشي

ناصر محمد ناصر العسيالنعبدالله علي عبدالله ال عاطف الشهرينايف دخيل الله عوده الجهني
ابراهيم حامد محمد المحماديأمين عبدالله عبيد القريقريجبار محمد ناصر الشهراني
حسام عبدالله محمد الجهنيجابر يحي محمد قحلعيسى سليمان صقر الحربي

عبدالرحمن بن عبدالله بن عوضه شميلهفائز سعيد فالح الشهرانيعادل عبدالله جلوي المطيري
أحمد سعيد سلمان آل قريشعبدالله تيجاني عبدالله ادريسأحمد حسن علي حريش

فيصل يحي محمد صميليعبدالرحمن محمد أسامة راضيتركي محمد حسين القحطاني
محمد عبدالله محمد جستنيهمعان خلف معان التيمانيهيثم أحمد جمعان الزهراني
ماجد عبدالله جيالن الملكجابر احمد بلغيث الغربي السميريمحمد احمد صالح العلياني

عبدالعزيز محمد حسن قواصعبدالله سالم حزيم السلميفهد مهل شلوه اليوبي
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السميريتركي سعيد عبدالله الصيعريمحمد فؤاد محمد بارقعان
عماد حمدان سعيد الزهرانيهاني عبدالرحمن عبدالله األحمديوليد عبده علي مجرشي

محمد صالح علي النجارمحمد باهر محمد زاهدمصلح علي محمد االحمري
عطية الله محمد سعود الجدعانيمجاهد محمد عيسى أحمد انديجانيأسماعيل علي أسماعيل بخش

رأفت محمد عمر العاموديعبدالله سعد عمر ال حاظرمحمد حيدر القاصر جنيد
عايض محمد عوض المحمديخالد عوض علي الزهرانيخالد عادل عمر سندي

سمير عبدالله عبدالماجد ماجدعبدالله أحمد عبدالله العمريمحمد علي عبدالرحمن عبدالمانع
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سعيد محمد علي الشهرياسماعيل يحي يوسف الشبليعبداالله علي محمد السندي
علي سعيد علي الغامديساري سالمه سعيد الصاعديمرزوق سليم مسعود اليوبي
ناصر حمد ناصر حيدرفهد هاني عبدالغفور العباسيسلمان مبارك سالم العمري
بديع صالح علي االنصاريمحمد مستور محمد العتيبيمعاذ محي سعيد القحطاني

فراج حامد فراج الجدعانيغانم فهد ضيدان الفياضيوسف سعيد عبدربه التكروني
مشاري عبدالله عبدالرحمن الغامديمشبب سعيد محمد ال سالمدخيل الله صالح محسن الشريف

احمد عثمان ابراهيم برناويصالح فهد سعيد المنصورمحمد مبارك غرمان الشهري
فهد ناصر محمد هزازيراكان علي حسين البيشيخلف سفر فهد الدوسري

طالل عبدالله حمد الجهنيحسام حمد عبدالله الماجدسلمان علي سعيد القحطاني
سلمان عوض شخير الحربيفيصل محمد أبوطالب قيسيدرع مشبب علي ال درع القحطاني

ريان محسن صالح باديانبسام علي عثمان الغامديعادل سفر محمد الحارثي
فالح نافع نايف البيضانيبدر ناصر عبدالرحمن الشميمريمتعب محمد صغير هزازي

ابراهيم زكي محمد الفلمحمد احمد ابراهيم حكميحسن عبدالله حسن الشهري
عبد الرحمن نادر ضيدان القحطانيعبدالملك اسامة عبدالملك جستنيةسعد جبران سعيد آل مفرح
ماجد احمد محمد باسليمصابر زيد خلف السلميتميم صالح احمد صمهود

ناصر موسى فيصل الجبرتيتركي عبدالعزيز عبدالواحد بخاريعبدالله مبارك عوض الله المعبدي
ياسر علي محمد بن سعيدمهند سعدي معيض السلميعبدالحميد بشير عبدالحميد دهلوي

نواف محمد راشد عواد الظاهريتركي متروك معجب العتيبيسلمان محمد سلمان الجهني
طارق غازي زيني جمل الليلمشعل حسن سعدي الزهرانيصالح صالح محمد الحصيني

اسحاق محمد صالح تكرونيبندر نافع غنايم اليوبيسعد فهد عبدالله السبيعي
احمد عبدالله ناصر السبيلعبدالعزيز سلطان عواض العتيبيحامد أحمد علي العيسي

احمد عبيدالله عبد الله الميلبينايف جبهان علي مليدانعبدالله فرحان مخيمر الحربي
احسان اسماعيل محمد سنديفهد عبدالله محمد الدحيمعلي عبدالله علي الشهري

فيصل عبداله صلحي القرشيهاني أحمد بخيت الجحدليمستور ثواب شويش المعبدي
احمد عبدالعزيز احمد باحويرثمصعب محمد بن فؤاد الخطيبخالد عطية محمد الزهراني
عبدالعزيز أسامه صالح مشرفعبدالهادي فيصل هادي ال مخلصمحمد علي أحمد البرناوي

عيسى محمد صالح العمريابراهيم سالم محمد اليوبيسامي مسفر حمدان الغامدي
طالل سمار خضير الزهرانيمحسن اسماعيل حسن الغانميعبدالله سعد علي الشهراني
مهند فيصل محمد المطرودرامي عبد الله صالح باديعبدالله صنات سفر العتيبي

وجدي احمد حمود المحمديمحسن سالم علي ال لبيدفهد فالح ابوالعال العتيبي
شادي طلعت محمد حنفي جنةعبدالله محمد عبدالله عسيريشادي عبدالحفيظ محمد ادريس لمفون

أحمد سعد معيش الجعيدجادالله محمد معال الهريش العوفيعلي فايز عوض العيسي
نعيم عاطي صامل المحمديعبدالعزيز عوده سالم االحمديمحمد شرف مشرف الشريف

ماهر معيقل محمد البلويعطية حمدي محمد المحوريضاوي ضيف الله مساعد العتيبي
عبدالله سليمان عبدالله الباديحازم حامد عالي المالكيوليد سالم علي بانواس

محمود يوسف أحمد عسولرائد حسن فضل دفتردارمناحي محمد ظافر القحطاني
احمد رافع احمد الغامديوائل عبدالعزيز عطيةالله الرفاعيمحمد صالح ضافي الغدير

عبدالعزيز حمدان عاتق اليوبيسلطان محمد ضاوي الدهاسيحسام محمد عبدالله القحطاني
مبارك محمد فهد القحطانيياسر حمود رجاالله المطرفيمنصور حسن عمر باعبدالله

بدر بزيع فازع السلميعوض محمد عبدالله الشهريعبدالعزيز ناصر محمد بن قميش
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مسعود سفر حسين الدوسريفيصل علي محمد القحطانيعبدالرحمن مبروك نصيب مبروك
علي محمد سعيد الغامديصقر رياض عبدالوهاب الخليويهاني عودة محمد العوفي

عبدالمجيد علي علي كعبيياسر عمر صالح الجفريعطيه عطيان غضيان الرفاعي
خالد محمد عبدالله االسمريعبدالمطلوب باخت بخيت المولدمحمد يحي عبدالله هزازي
ابراهيم خضير نافع الفارسيعبدالله احمد عمر القثميأحمد محمد صالح الغامدي

احمد عبدالله محمد الشويعرواصل قاسم واصل العوفيابراهيم محمد ابراهيم المحبوب
مشعل منير عبدالله العفيفيفارس عابد مقبل السهليعبدالله حسن راجح المهداوي

متعب صالح مهمل اليوبيمهند سنوسي حسين طحالوييحي عبدالله احمد عسيري
يحي عطيةالله سراج الزبيديخالد سعييد هشبول الغامديحسين عثمان ابوبكر باقادر
احمد علي عبدالله الشهريابراهيم احمد محمد البكيريحمد عيسى خليل المحاصي
محمد عايض حضيض الشرابيمحمد احمد عبدالله العامريطارق محمد ناصر الشريف

ايمن عبدالله عايد الرحيلياسحاق محمد اسحاق حلوانيخالد محمد ثويني ثويني
ماجد صالح حميد المطيريأحمد عبدالرحمن أحمد القالصياحمد عبد الله صالح القرني

عالي حمود سلطان البقميسلمان مصلح سعدي المطيريماجد محمد حسن دهل
سلطان عبدالله سالم العماريسعود زيد فالح السبيعيمحمد عباس عبدالحميد النعماني

فارس سعد خليل العتيبيعبدالعزيز محمد علي الهزانيساري شعيب علي الغامدي
علي معيض عثمان الغامديوائل احمد محمد العوفيعبدالعزيز حسن مفرح العبدلي

عبدالله منصور عقيل العقيلمحمد عبدالله معتوق المزينيناجي أمين محمد التكروني
مازن أحمد ابراهيم الحازميمحمد عبدالله محمد ابوغالبيحي محمد يحي ال سلطان

عبداالله حميد محمد الغانميمهند سعود محمد البقميحسن مصطفى عبدالعزيز بانه
محمد علي ضبعان الشهرانيسالم عبدالله سالم العطاسعلي محمد علي السنيني

محمد مرقاص شالح المقاطيعتيق دخيل دخيل الله الصبحينواف أحمد عيدان العـمري
نواف عبدالرحمن محمد الجبرتيحسن عبدالله احمد الشمرانيبندر ضيدان محمد الضيدان
تركي ظافر محمد الشهريبندر ضيف الله خاشم العتيبيبندر محمد مرعي الغامدي
هاني سالم محمد باحطابعبدالرحمن عمران علي العمرانسعود عجيان فهد العتيبي

ماجد مشبب سعيد االحمريعفار معيض عفار العتيبيباسم عبيد عبيدالله النعماني
عبدالسالم صالح علي القطريفيعبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن اليوسفمهند سعيد علي الغامدي

ظافر احمد مانع الشهريمؤنس عبدالجبار محمد نعمانعبدالله مناجي راشد الفضلي
فهد أحمد محمد باحسنعبدالله عبدالعزيز محمد الطريرمعن احمد محمد باخريبة

هيثم محمد عبد الله سباععبدالله مرزوق خالد الرشيديبيدر غازي عبدالعزيز بخش
عبدالمجيد عبدالله عمر بازهيرعبدالهادي حامد زاحم الذرويابراهيم بخيت عليثة العوفي

عادل صويلح مصلح الحربيسعد خلف غانم الشمريمحمد سليمان عبدالرحمن العريني
فهد فالح خلف الحربيعلي عبدالعزيز علي المهوسوليد محمد سالم الخزاعي

ناصر سفر سالم الغامديحاتم عبدالله علي الشمرانيسامر صبحي عبدالحميد خياط
مشاري عواد عبدالرحمن الشمريأحمد محمد عقيل العقيلعامر محمد حسن الدارقي

عبدالله عايض تويم العتيبيساري سعود مسعود أبوعوفخالد عبدالرحيم أحمد الجغثمي
سند ابراهيم سند الحصينيماهر غالب حيدر الحرتانينواف صدي علي الخالدي

علي حسن يحي الشريفزكريا عبداالمير حسن أحمدماجد مرعي سالم القحطاني
عبدالله محمد الحسين جميميعبدالله صالح عمر هالبيغازي خشمان مطرود الشمري

سهيل مقحم دحيم العتيبيسعيد علي سعيد المالكيخالد يحيى عبدالله الزبيدي
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محمد عبد الظاهر علي عبدالودودتركي مسفر سالم الصقورايمن حسن مردوف باخشوين
خالد سعد مرعي القرنيصالح علي محمد ال مسفرعبدالرحمن سعيد عبدالله الغامدي

يزيد محمد خلف المرشودزامل جميل محمد العباسعبدالله فهد مزيد العتيبي
نواف عبدالعزيز صالح الجحدليسلطان عبدالله محمد الحديثيفؤاد علي حسين بصيل

شهاب علي محمد ال مسفربدر محمد سعد آل دبلمشعل فهد عميق الدوسري
سليمان نمشان حمد الدوسريناصر عبدالله ناصر المناعسعد سعيد محمد القحطاني

بندر علي عبدالله السبيعيمشعل أحمد مهاوش الجنيديبدر ناصر أحمد الغامدي
مشاري عبدالعزيز عبدالله السنانياسر محمد يحيى الوصابيحسن ناصر محمد دربان

فاضل عبد الله مشخص السلميمحمد سعود عبدالله بن مقبلفواز عبدالوهاب معيض القحطاني
احمد حامد محمود قمصانيعبدالله سعيد عبدالله الشهرانيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الطريقي

خالد سالم عبدالله الشمراني

حسن سالم صالح لسلومتركي مريشيد  المورقي العتيبيرائد صالح هندي الجهني
بدر محمد حمد الشمريأحمد سعود سعدون المطيريعبدالله فرحان مطلق السبيعي

غالب عوض غالب الحربيصالح مسلم سليم الحبيشيعبد الله سلطان محمد االحمري
محمد نايف نافل المطيريعبدالرحمن يحيى احمد خرميمنصور عيد  محمد السواط

فايز سليمان مشحن العنزيغالب محمد عبده عرارمشاري ناصر مروي المطيري
خالد علي يحيى الحربيعلي عايض هميل الغامديماجد عبد الله حمدان العوفي

مسعود علي محمد عسيريبدر حطيحط ضيف الله الشريفنايف صييفي عوض الله الجهني
صالح صويلح صالح الثبيتيوديع كامل حسن منشيأنور سلمان عبدالقادر الجهني

سعيد عوظه سعد االحمريحسن عبد الرحمن صالح الرزقيفالح نافع مفلح الشمري
محمد سعيد محمد القحطانيفهد محمد مفرح الغامديحبيب فاضل علي النخلي

خالد وصل محيسن الحازميبندر سعود محمد المالكينايف سلطان نجاء المطيري
عبدالعزيز طه عبدالله االميرسند عبده علي مجرشيعبدالكريم سعد عايض آل مقبل

سلطان مناحي مطلق العتيبيخالد ابراهيم عبدالعزيز السالمعادل صنهات غريف الحربي
بندر عبيد محمد الحربيعبدالله حزام عبدالله المالكيعبدان شاهر ضويحي العتيبي
محمد اكرم حسن ضليمينواف سالم بنيان المطيريعثمان محمد عثمان الغامدي

عبدالرحمن احمد عطيه الزهرانيأحمد خاتم علي المالكيعبدالغفار صالح عزيز المعلوي
عبدالعزيز حزام عبدالله المالكيهادي يوسف سالم الياميصالح شيبان عطيه الزهراني

شريف مشرف طامي المعلويمشبب علي صالح الصيعرياحمد سعد بشير المطيري
علي محمد علي ابوشقارهمحمد عبدالعزيز محمد القديرماجد محمد محمد المالكي

حمود سفران حمود النفيعيعبدالله سفر سالم العتيبيسلطان مبارك عواد العنزي
مقرن مانع علي لسلومباسم احمد محمد الزهرانيعبدالخالق ملفي لويحق المطيري

عزيز عبدالعزيز عزيز الشهرينجيب يحيى محمد الحربينايف حمود عبدالله الشهراني
فهد عطيه عبدالله الزهرانيأحمد أطول بن عمر ولد محمدسلطان متعب زاوي الغامدي
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محمد صالح محمد الغامديفهد محمد عبدربه احمدعالء غرم عبدالله الغامدي
متعب فايز عبدالحميد الجهنيصالح فهيد منحي الجعيدعادل ابراهيم علي الحفظي

عمر محمد عبدالوهاب السيدبدر عبدالله محمد الشمرانيخالد رده عمر السفياني
ذياب هادي عبدالله الياميعلي عساف فهيد الحضبياحمد عوض عتقي الحازمي

بدر خالد محمد بدريعبدالعزيز رحيل عواد الظفيريعبدالله مزيد عبدالله الحربي
محمد سعيد عطية الغامدينايف سعود ساعد المالكيحسين علي محمد الوادعي

عبدالعزيز ناصر سعيد الشهرانيعبدالله عبده عبدالله البدريعبدالله احمد عيسى عسيري
سعد محمد علي القرنيفهد عبده حزام الحميريلؤي محمد نذير محمد عزت الخطيب
ثامر محمد سعيد العويضيماجد محمدعيد حامد المحماديعبدالرحمن محمد عبدالرحمن كردي

ابراهيم حامد حماد القرشيعلي بشير علي القحطانيمحمد مطر جرو العنزي
فهد محسن زويد العمريسامي عبدالرحمن علي العليوهسعيد عوض محمد الغامدي

محمد أحمد عبدالله المفضليحسن عبيد محمد الطراحياحمد علي احمد عسيري
نادر نور سلطان العتيبيحسن محمد حسن الياميفواز مطر حسن السهلي

نايف عبدالله خيران الصبيحيوسيم علي عبادي الزهرانيتركي محمد فالح السبيعي
صالح عبدالله مزهر الزهرانيعبدالرحمن ضيف الله جزاء الجهنياحمد فيحان حمود العتيبي
محمد سعيد علي الشهرانييحيى علي عمر خوالمتعب احمد محمد السلمي
شافي شليويح عائض الروقيمحمد مهدي علي آل منصورخالد سعد رزيق المطيري

سعود غويزي سمار الحربيهاني فرح دهيسان العتيبياحمد علي صالح الزهراني
احمد خضر علي الشيخيمحمد علي محمد الهمليمحمد صالح محمد العبدالله

حمادي رزيق شليويح اليوبيعايد نافع عويد العنزيعبدالله صالح عبدالله الشهري
هالل عبدالله هالل الزهرانيعايد مقعد ميشع العتيبييحي هريس يحى الزهراني

نايف ظافر مذكر الشلويطارق محمد احمد حوذانياسر سعد سعيد هيلون
مشرع ذعار بدر السبيعيفيصل ميزر فارس الجرباءبندر مبيريك صالح الحنيني

عبدالله علي محمد آل السادهعلي سعيد عبدالله الكربيسلطان عبدالعزيز حمدان الحربي
باسم سعيد احمد الغامديعثمان يحي جبريل علياحمد محمد احمد البشري

رائد راشد علوان الحارثيبدر حزام فهاد الرويسعطيه بخيت عطيه البالدي
سالم يحي حمد هماممحمد سالم عبدالله الحربيخالد امبارك ابراهيم الدوسري

ماجد بشير فياض الحربيعلي حسن عطيه الغامديغالي محمد حميد السلمي
احمد سليم عطيه المطرفيجميل سليمان نافع البدرانيعبدالله مسفر محمد ال شريه

عبدالعزيز مفلح عبدالعزيز الدوسريممدوح نداء خلف العنزيعبدالله عطاالله دخيل الله المرواني
ثامر خضير عفنان الميلبيعبدالله محمد فارس ال منصورخليل خلف قراح الغامدي

محمد حمود صالح الشهريوليد محمد سالم السلميمروان جمل فاضي السبيعي
أنس محمد محمد علي سنديخالد خلف علي العتيبيماجد عائش سميح النفيعي

فراس محمد صالح محمود خانفارس سعد عبدالله الخثعميعبدالعزيز مانع محسن المطيري
محمد حيسون محسن الحكميبدر عبدالرحيم احمد الزهرانيسالم عبيد صالح الربيعى
عبدالرحمن عبدالله محمد القرنيعلي أحمد محمد الشهريهادي حمد هادي بالحارث

هادي عايض هادي الزعبليعائض عوضه سفر المرزوقي البقميعبدالله سعود علي العمري
حميد حامد ابراهيم الرايقيخميس عبدالرحمن جمعة الخيبريأحمد شعبان أحمد القاسم

فيصل مصلح علي الشمرانيعبدالله فالح فروان العنزيرامي ربيع جميل سقا
ضيدان فهيد ضيدان الشمريأحمد مبارك معتق العازميخالد ابراهيم مطاعن الجعفري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

 االعمال - رابغ

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

احمد غازي سليم الحجيلينادر راشد حضيرم المطيريناصر علي عايض الهاجري
عبدالله عشق عميش العتيبيمحمد أحمد عمر آل أبراهيمعيسى عبيد سالم الثبيتي

فهد كميخ عسل القحطانيفايز معتق عتيق الحجيليخالد علي بخيت الزهراني
ابراهيم علي صالح الحارثيمسعود سعيد داهم أل وبرفيصل سالم عبداللطيف الجهني

عبدالعزيز نايف خليوي المطيريطارق صالح حمدان الغامديفهد عوض عويض الحربي
هادي حسن مانع المكاييلوليد احمد عبدالرحمن الزهرانييعقوب علي ابكر حكمي

بدر يحيى علي الشهرانيخالد سعيد ربيع الزهرانياحمد حسن حميد المالكي
سلطان عباس عبدالله الدلبحيعبدالله فهد ناصر المطوعمحمد حمد مسعود العقيل
سليمان محمد زيد سليمان العمريعبدالله سعد عبدالله الغامديسلمان سالم حزام السلمي

عادل محمد صالح البقميخالد بنيه بيان النفيعيمنصور أحمد عثمان الزهراني
هشام محمد رضوان الغامديسلطان ستان مريزيق الرشيديعقاب محمد عياد البقمي

محمد عوض عويض الحربيعبدالرحمن خاتم مرزوق المطيريعبد الرحمن متلع طائع المطيري
طالل بكري بكري عواجيمحمد احمد هادي العسيريطالل عبدالرحيم محمد المالكي

عماد سلطان مرفوع السلميعالء بركات عبدالعزيز الشريفياسر سلمان يحي جذمي
رائد سالم حضيض المرامحيسامي مسلم حميد الجهنيفهد درزي سليمان العمري

صالح حسين حاسن الحربيفهد عساف عبيدالله المنتشريعبدالرحمن علي عبدالله االسمري
احمد عاطف ياسر الشهريعمر حسن حسن جعفريمهدي سعيد محمد ال جعره
سعود احمد ركيان العنزيعبدالله صالح رهيدن الجهنيوليد سعيد صالح الزهراني

حسام الدين محمد صالح الدين الشرابيعبدالله دخيل اللة سعيد الجهنيمروان عبدالله محمد عبدالكريم
منصور عالي عويد المغذويوسام فهد عباس منشيناصر راكان دخيل الله المطيري
ماجد سويلم بخيت الحربيحمد مصلح محيالن الشراريسمير عبد الرحمن عويد السهلي

تركي محمد سعد الحربيبدر عبدالرحمن ناصر الفيروزاحمد حسن جمعان القرشي
عبدالله رويبح خلف المقاطيفهد مسفر سعيد الغامديفهد سليمان حضيرم الحجيلي

عبيد عبدالله دخيل الله الثبيتينايف منصور طارف الرمالعلي شبالن عبدالله آل شفلوت
محمد قاسم محمد النعميماهر محمد مسند الحربيعلي محمد ابراهيم ال ابراهيم
محمد احمد سعيد الغامديفهد منصور طارف الرمالصالح عبدربه سلمي الجحدلي

شلوان علي زميع آل شرمهعبدالله شاجر صالح القحطانيعطية عيفان احمد الحارثي
احمد علي حسن البشريصالح سعد جارالنبي المالكيمروان عبدالهادي دخيل ربه المرعشي

صديق محمد حمدي العثمانيعاطف فوزان مشعل الشريفسعيد سعد احمد علي حسين
خالد أحمد علي الزهيريماجد علي محمد الحيدريحمد أحمد عبدالله المفضلي

عبدالله سليمان غضبان العنزياحمد على محمد جغدمىعلي صالح غانم الصقور
حامد سعيد حامد الغامديعبدالله محمد عوض الله االحمديمشبب محمد ناصر الشهراني
ساري حمدان محبوب القرشيبندر راعي عويسي العمريحسن عبدالله محمد العيافي

أحمد محمد علي عويضهراشد سالم جبران آل صبحانمازن عبدالله عبدالعزيز الثبيتي
منصور شنيبر معيض الشلويمازن خلف عايض المعبديرائد تريحيب محياء المطيري

سلمان مطر بريك الزيادياسامه مفلح فالح الحربيسطام مفلح معيبد الرشيدي
محمد مبجر محسن واصليمعيوف حسين صالح ال فرجذيب غازي علي العتيبي

سعد مشعل شليويح العتيبيسيد احمد حسين عبدالرحمنأحمد عبدالله علي الزهراني
محمد الحسين عمر الشهريمساعد عبدالله مساعد الشهرانيحمد دخيل الله محمد الحربي

فهد منور عيد الرشيدينبيل جابر هادي السلومفهد خالد ياسين الخيري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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محمد علي عبدالله الزبيديمحمد حامد مقبل الصبحيامين عبيد عابد الهندي
اسعد سعود بركات السلميفالح محمد فالح ال عامرسعيد حسن سعدي الزهراني
سعود متعب مبارك القحطانيعبدالرحمن صالح علي الغامديمحمد علي عبد الله العمري
علي صالح علي ال شرمهابراهيم خضر حبلص الزهرانياحمد حامد صالح االحمدي

محمد عايش عطيه الساعديعبدالله بركي رجاء الله السلميمحمد عوض عويض الحربي
أحمد علي يحى الزهرانيموفق محمدصالح عبدالفتاح بوقسعبدالله ابراهيم صالح البوشي

عبد المجيد محمد أحمد اليوبيحسين مسعود حسين الحسنمصعب جمال حامد الحامد
حسين محمد حسين الزبرايمن عمير عمر السلميعبدالله ثابت منيع الحربي

عبدالله علي زهييد الخثعميابراهيم شعبان أحمد القاسمأحمد عايض ماضي العتيبي
علي مرشود وصل الله السلميخلف سالم عناد السبيلهسلطان سمار خضير الزهراني

سامي هليل خليوي البقميعبدالعزيز عبدالرحمن محمد الجالدعلي محمد حسن الشهابي
خالد عبدالله محمد المزهرتركي عبدالله محمد عربيحمد عبدالرحمن حمد الغامدي

سلمان زبن مجول الشمريأحمد زارب محمد القحطانيعبدالرحمن علي سعيد القحطاني
فهد مسفر محي القحطانيعبدالمجيد عبدالله علي الغامديابراهيم حجازي ابراهيم عسيري

محمد ابراهيم جبريل خواجيخالد معزي بشير الرحيليحسين محمد ملقاط ال ذيبان
حميان لفته حميان الحربيعبدالعزيز محمد خلف الوقدانيمشاري شديد ضيف الله المطيري
عبدالعزيز عطاالله عويض الزباليعبدالله سلمان منصور العتيبيعماد سالم عبد الهادي الشمراني

معاذ مصطفى علي حكمييوسف عبدالله عبدالرحمن الزهرانيعايش مخضر عايش الجحدلي
خالد راكان مسفر السبيعيمطيلق مطلق شالح العتيبيمحمد هادي حمد ال دويس

عمار حميد راشد الحربيعلي جمعان علي الزهرانيعامر محمد علي حكمي
تركي عبدالله عبدالعزيز الباهليفوزي رزيق نصير المغامسيحازم فهد هليل العصيمي

راجي رجاء الله عطية الله السلميحسن هادي جبران مدخليحسن صالح مسعود آل خريم
خالد سعود نافع الردادىمتعب حامد محمد الزيدانيأحمد سالم علي الرشيدي

أحمد عياف خضر القصيرينادر عثمان احمد مضايقحاتم صويلح مصلح الثمالي
أحمد جماح دائل القرنيعبدالله أحمد هنيدي الحذيفيوليد ردة داخل السلمي
عبد الرحمن حسين محمد لسلومحاتم سعيد محمد الغامديعلي حامد سعيد غرامه

ماهل محمد علي المطيريماجد احمد عبدالله ال شفلوتفيصل حميد حامد الحارثي
سطام شقيران عايش الحربيعبدالعزيز شليل مطلق الحربيفهد مصارع حمود الحمدان

محمد سالم عواد العنزيندا سماعيل ابراهيم العنزينواف عبدالرزاق احمد القيسي
سلطان عبدالرحمن سلطان العامريوليد عايض علي القثاميماجد سعد عامر الشهري

علي محمد ذيب القحطانيمحمد عبد الله صالح الصيعريوسيم صالح حسين ال دوسري
هاني عبدالله حمدان المعبديفيصل نحو مفيريد العريفيحسن علي شامي الكناني

محمد علي محمد حكميبدر محمد حسين البقمينزار رشاد ابراهيم الزمزمي
علي جمعان عبدالله الغامديعلي صالح محمد القرنيعبدالعزيز محمد مرضي الشهراني

سعيد عبدالله سعيد نازحبدر محمد صالح الغامديناصر شائع يحيى الطلحي
يوسف عوض الله عبدالمعين المهلكيحسن محمد احمد الحسنياحمد ابراهيم احمد الغامدي

فواز مناع رديفان العتيبيعلي سالم فرج ال ذيبانعبدالكريم احمد علي الزهراني
جهاد محمدعلي سالم الفضيلعبدالعزيز طلعت عبدالحميد العطيفيبكر مرشود راشد الرفاعي
عادل بركه مبارك الخميسيمساعد حامد سعود الشراريعبدالله جزاء عيد الحربي
محمد فيصل  محمد الغامديأيمن منصور علي مغيديسالم محمد راشد السنيدي
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التسويق

حسين عبدالعزيز محمد الضافيبدر سلمان سالم الحناكيسليمان غرم الله احمد الزهراني
عاهد عبدالله عايض العتيبيسلمان خلف نويشر المطيريحسن ظافر محمد هاشم

حميد عبدالله صالح الحميدفواز حمدان مبارك السعيدي الهذليضيف الله رمزي صافي العامري
محسن سالم ناصر آل منصورعبدالله احمد على عسيريأحمد عبد الرحيم أحمد االحمدي

سلمان عبدالله ناصر الناصرطارق مرزوق مسعد المطيريفالح حمود خالد العتيبي
احمد صالح محمد الغامديهتان ايمن احمد الصباغموسي احمد صغير الشقيقي
عبدالله محمد فريج الجهنيعبدالله محمد علي مانععبدالله علي يحيى الزهراني

بدر عبدالرحيم احمد الحازميعوض ناصر محمد الوادعيحمد محمد حمد ال عباس
حاتم عبدالله سليمان الصبحيتركي احمد ابراهيم العنزيمشعل محمد أحمد الشهري

هاني احمد عايض الشبرقيمحمد فرحان علي الهمالنعطالله خلف حامد المنجومي
شقران عبدالله سعد الشهيوينمحمود باقر عبدالله االميرمحمود حمدان راجح الهجاري

ابراهيم سعيد مفلح ال جخدبفهد هايف مطر العمرينادر حسن عويض العتيبي
نايف أحمد سالم الفارسيمحسن فالح محسن الدوسرينواف منصور محمد ال بحري اليامي

سلطان موسى عبدالله مطلقمتعب تريحيب ضويحي العتيبيبندر محمد علي ابراهيم
يحيى موسى شريف العمريمحمد سعيد سالم العمريفيصل داخل عائض الحارثي

عبدالعزيز عوض عبيالن الحربيحاتم محمد ابراهيم فقيهشاهر عبد الهادي مغرم الشهري
صالح محمد صالح الرزيزا

محمد جارالله حسين المالكيفيصل ناجي حمود البلويخالد كل محمد طوركي وردك
سعيد أحمد عطية الزهرانيعلي سالم علي باحكيممحسن مريد رحيم الدين

عبد الرحمن أسامة السيد شبيرمحمد عبدالله صالح باصمدمحمد سالم محمد القحطاني
عبدالله احمد مشبب القحطانيعبدالله بسام فيصل بكفلونيسعد معاذ يحيى العقاد
يوسف محمد سالم المزروعيعبيدة هاشم نعمان السباعيكمال علي فتيني رطيل

بندر عبدالله محمد باقادرفهد عمر عثمان العموديخالد علي حسن الغشمي
بسام حسين علي مؤمنهسليمان سعد محمد المزيدمحمد غياث محمد عبد اللطيف فرحات

محمد عطيةالله رده الصبحيعبدالعزيز طاهر عبدالعزيز الغرباويعلي محمد آدم برناوي
باسم أحمد مبارك الزهرانيمجدي سالم حسن حكميأحمد صالح ابراهيم المرشد

أحمد سعد محمود االمارةمحمد صالح محمد بعدانيعيسى عايض منديل البارقي
مجد احمد عمار قدسيحاتم محمد محمد القحطانيفهد غالب عبدالكريم الكثيري

علي مبارك داهم القحطانيبدر عبدالله سعد العروانفيصل محمد علي البعداني
باسل بسام نبيل الغندورمحمد حسين عبدالله آل ابراهيماحمد محمد صالح تركستاني
محمد حامد حميد الثبيتيعبدالرحمن فهد غزي الغزيسامي محمد معيض الصقري

عمر أحمد محمد العموديلؤي اسماعيل مصطفى ابومغليمصطفى فيض الله نضر الله خوجة
انس محمد علي باسيفبندر عبدالله محمد الحقبانيعبداللة علي موسى العمري
علي احمد احمد الذماريمازن ادريس عبدالعليم احمدرشدي ناصر فرحان ردمان
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التسويق

مساعد ابراهيم مساعد الغامديعلي محمود ناصر حسينعامر سالم سلمان الجدعاني
مؤيد محمد مردوف باخشوينعبدالله صالح عمر النزاريحسان عبدالمحسن اسماعيل المغربي

رائد عبدالهادي هديهد الوافيفيصل عبدالرحمن محمود عزت عبدالرحمنعبدالله محمد عبدالله باموسى
أحمد محمد علي الغامديعبدالله عبدالعزيز محمد السنانعبدالله عالي حسن المالكي
فؤاد مجدي برليان العيدروساحمد الدسوقي الدسوقي أبو العزمهاني عبدالله سعيد بادكوك

عبداللطيف يحي ثابت المرشقصالح قبالن يعن الله القرنيمحسن نورالله عبدالله المرغالني
عادل محمد عبدالله باجندوحخالد عبدالله أحمد نواويياسر احمد محمد الشعال

محمد عبيد عبدالله المحمديعلي عمر عبدالقادر باعبادماجد سليمان بن ابراهيم العليان
سلطان علي ابراهيم ابو العادلمحمديك ياسين محمود بيكعبدالعزيز احمد محمد العزاني

فهد عبدالعزيز داود المطرفمحمد علي زيد الصبيانيحمزة احمد حمزة ترجمان
عبد المجيد جلوي عمر المصلوخمحمد مهدي محمد طاهر عارفعبدالاله صالح محمد الرشيدي

عمر مصطفى محمد فارسيسعيد احمد سعيد بافيلمحمد عبدالله هويشل الدوسري
عامر مرزوق كمال عدساحمد حسن احمد عسيريفهد ناصر عبدالله القحطاني

عبدالرحمن عبدالسالم شحاته عبدالمجيدوليد وائل وليد الحرتانيعبدالرحمن عبداالله خليل حلواني
هاني سعيد محمد الريميعبدالله علي عبدالله الغفيليحمد عبداالله حمد الجدعاني
فارس علي عيضة الحارثييوسف سعيد غيث الجهنيصالح جردان قصير الذبياني
احمد محمد سعيد الدهريعاطف فاروق احمد خيراللهابراهيم عبدالله علي الغامدي
ناصر سعد ناصر النويصرزيد محمد سالم المحضارخالد ابراهيم اسماعيل امين

ابراهيم عوض عايض الذيابيحسام طلق عبدالله العتيبياحمد حمد محمد الربيعه
فهد هيف سالم القحطانيعبد الرحمن مراد محمد الكرديعبدالصمد احمد بن عبدالصمد بغدادي

عمر ادهم احمد حجازيحسن عبدالواحد بركات السيدعبدالله صالح ابراهيم العليان
عبدالوهاب عبدالله سعود القحطانيخالد ناصر معاضه القحطانيأحمد حامد حمود الرائقي

عبدالله منصور عبدالله أبوعيشمحمد فؤاد أبوبكر باذيبمهند منصور احمد بغدادي
علي صالح حسين عفيريزيد أسامة أبكر نوليعلي عتم سعيد ال عتم

راكان عبدالرحمن سعود بن جريسأصيل محمد عبد الله باخضرسلطان عبدالله سليمان شربجي
سيف صابر محمود السيدعبدالله محمد مرزيق ابوشابعبدالكريم حسين عبدالسالم داغستاني

ايمن حمدان رجاء البيضانيعاصم سهيل محمد هنديمحمد احمد زايد المالكي
سيف احمد مسفر الزهرانيرامي رشاد محمد مرقوشيريان طارق علي عفيف
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 االعمال - رابغ

التسويق
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رائد عبدالهادي هديهد الوافيفيصل عبدالرحمن محمود عزت عبدالرحمنعبدالله محمد عبدالله باموسى
أحمد محمد علي الغامديعبدالله عبدالعزيز محمد السنانعبدالله عالي حسن المالكي
فؤاد مجدي برليان العيدروساحمد الدسوقي الدسوقي أبو العزمهاني عبدالله سعيد بادكوك

عبداللطيف يحي ثابت المرشقصالح قبالن يعن الله القرنيمحسن نورالله عبدالله المرغالني
عادل محمد عبدالله باجندوحخالد عبدالله أحمد نواويياسر احمد محمد الشعال

محمد عبيد عبدالله المحمديعلي عمر عبدالقادر باعبادماجد سليمان بن ابراهيم العليان
سلطان علي ابراهيم ابو العادلمحمديك ياسين محمود بيكعبدالعزيز احمد محمد العزاني
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سيف احمد مسفر الزهرانيرامي رشاد محمد مرقوشيريان طارق علي عفيف
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كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة
االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

محمد انور محمدامين احمدفهد ضيف الله أحمد العمريمؤمن محمد سعيد بن زكي قضماني
عبدالله مبارك محمد المباركفالح فالح عواض الحارثيمهند ظافر ضيف الله الجحدلي

خالد عطيةالله حميد الحربيفهد احمد عوض الله السهليسطام مرزوق عسكر العتيبي
مناع صنيتان سعدون الشمريمهدي حمد علي آل سليمحاتم محمد عبدالرحمن خيرالله

محمد عبدالله عبدالمطلب فلمبانعبداالله راشد حسن الزهرانيهاني عبدالحميد على فالته
محمد عصام عبدالمهدي أبوغوريأحمد محمد أحمد الغامديسالم سيف سالم الدوسري

اشرف ابراهيم امين منشيمحمد عون حامد الشمرانيعلي ناصر سعد الحرقي
عبدالله خالد كويم العنزيحمد سالم عوض العوبثانيفادي صالح سعد التميمي
مكي شرف محمدمكي ميمنياحمد عبد الفتاح رمضان غازينواف لبيب محمد القثامي
عبدالعزيز عبدالرحمن حدجان العتيبيمجدي عبدالعالي محمد الشعيبيخالد محمد احمد شعراوي

قصي سامي حمدان االنصاريبدر سعيد سعد الزهرانيريان أحمد فريج باهميم
بندر بدر عبدالمجيد بطيشعبدالله فهمي عبدالله رجبوائل توفيق محمد العتيبي
سلمان متعب جابر العمريميسر محمد حسن جوهرفهد عبدالله علي الراجحي

حامد محمد سعيد حامد مسعوداحمد محمد عبدالله الراشدمحمد وليد محمد الغول
احمد عبدالرحمن علي الجنيديأحمد علي عواض الغامديأحمد اسماعيل حسن عبدالوهاب

خالد عبد الحي محمد سراجمحمد أحمد سعيد الغامديمحمد عمر محمد حنتوش

بندر علي محمد حابشحسن علي عبدالمعطي البشريحسن علي حسن الشيخي
وائل ناجي مصطفى الغفاريصالح عثمان أحمد محفوظعبدالرحمن علي عثمان الغامدي

يحيى محمد عبده حمديمحمود سيد احمد  اقبال شاهسلطان رحيم غزاي الشيباني
عطية خاتم عطية الزهرانيمتعب مرفوع مظهور الشمريعتاب اسماعيل كريم السيامي

عصام خالد حسن كامليسلطان عبدالرحمن أنور الراكانخالد عائض محمد الحارثي
محمد سعد محمد ال خصفانعبدالوهاب عبدالله عبدالرحمن النهاريماجد معيض عويض المطيري
عبدالعزيز عبدالهادي مغرم العمريبركات شبيب فرج العتيبيابراهيم عبدالعزيز يحي فوزي
عبدالله حمد عبدالله العتيبيفواز خضر محمد الجدعانيعبادي عثمان شيبان سوادي

عبدالعزيز علي عليان المطيريفهد محمد عبده حمديانور عقيل احمد اللحياني
احمد ردةالله صالح الحربيابراهيم مبارك محمد عريجنواف رثد ساير العنزي

خالد محمد حمود النجيديعبدالعزيز فواز عواض المالكيطالل علي بخيت الزهراني
محمد عبدالله محمد المالكيمحمد فرج حسن أهيفاحمد عبد العزيز محمد طاشكندي

جابر عشوي خلف العنزيريان أحمد صالح الجميعةعاطف محمد ابراهيم سعادة
محمد جابر عثمان عثمانماجد علي حامد الثماليعلي محمد علي االسمري
محمد حسن محمد االسمريمحمد طارق محمد فلمبانمحمد حمد عبدالله العتيبي

ماهر سيف محمد الشريوفيايمن محمود عبدالله يوسفأسامة صبحي عبدربه السيد
حسين عبدالله علي القاضيرامي منصور علي القحطانيمحمد احمد عطيان الثقفي
عائض على مصلح الشمرانيسمير سالم عبدالله بن ماضيتركي محمد حميد المالكي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

فيصل حمود عويض الحربيفيصل مسعد عيفان المطيريمهند زيد فهد الطريفي
نور محمد صالح نور مسعدفهد أحمد سعيد المالكيابراهيم علي ابراهيم الشيخي

محمد صالح مبروك كدافخالد سرحان مقعد البقميماجد مشاري عبدالله المشاري
نواف سلطان فوزان الشريفعادل عبيدالله ناشي الجابري الحربيأسامة حامد أحمد قوقندي

عبدالرحمن علي سعيد ال حاضرهادي علي محمد القحطانياحمد علي محمد فقيه
وائل حسن حميد حميدمحمد صديق محمد زيلعيحسام محمد عبده القاسم
خالد أحمد علي الشهريعبدالله سعد مسفر الشمرانيعامر سالم صالح بابطين

أحمد منصور محمد الذيابيأحمد يحيى محمد ال الشببابراهيم علي موسى عنقي
دخيل خالد دخيل العبيسينايف علي محمد القحطانيحسين سراج حسين القحطاني

ناصر مسفر محمد ال نايفةعبدالله علي محمد بالحارثابراهيم عبدالله عبدالرحمن العبدالكريم
عبدالله دحام عوض العنزيعبدالعزيز سعيد خضر ردةريان سعيد محمد المالكي
حسين محمد شرف بكر الحلوانيفهد ناصر سعود ال زيدخالد حسين علوي باروم
عبدالله عيد مبيريك الحربيسعيد سالم معيض الزهرانيسعد سامي فهد القحطاني

احمد حمود محمد الفارسيسعيد علي مطر العيسيغوجة محمد عبيد ال زمانان
بالل علي سرحان سعيدفراس أحمد محمد كركشانفادي فاروق عثمان داغستاني
سلطان بتران عمير المطيريمحمد سعيد مسفر ال سواريحي ضيف الله احمد مشيخي
حسن زاهر سعيد الوادعيعوض ناصر عوض االسمريفراس محمد أمين عبدالرشيد
ثامر سالم عبدالله الغامديسلمان عليان ذياب السلميياسر حجاج مغبش الخالدي
عبدالله سعيد علي القحطانيمحمد عبدالرحمن صالح الطعيمياحمد عبدالله سعد الزهراني
سعد محمد ابراهيم عريجعبدالكريم معضد سحيمان السميريحسين علي حسين الطنجي
عالء عبدالله على الغامديهاني احمد مصطفى الغفاريباسم احمد ابوبكر الكربي

حسن علي حسن البرقاويمحمد حسن اسماعيل جدويجالل حافظ احمد الظاهري
حازم علي محمد حكميعبدالعزيز حسن شاعب الصوماليمشاري عبدالله مشاري الهزاني

ريان سمير عبدالله نصرالدينعلي سعيد حبلص الزهرانيعبدالعزيز عبدالله ضيف الله العجيمي
مشعل فهد نصيب اللهابمنصور سعود سليمان الحميدانماجد ابراهيم محمد شلبي

سالم كندش عبدالله صالحأحمد غرم الله أحمد الزهرانيعرفان محروس جبرتي حجازي
فيصل سعد احمد المالكييوسف عبدالله حسن الشرعبيفهد علي محمد الزبيدي

محمد أحمد عبدالله الفرحانصالح هادي علي ال عقيلايمن ابوالفتوح غريب شاهين
عيسى علي عيسى سادلياحمد محمد خازم الشهريفيصل أحمد رضيان السلمي

ماجد محمد أمين بكر موسىحسن عادل عبد الرحمن قفاصعبدالله سليمان علي القويفلي
رائد الفي عون الله المطيريفهد ضيف الله سعيد العتيبيفارس عبدالله بن سعييد الغامدي

محمد مسفر مانع العجميمحمد علي سعيد الغامدييوسف عبدالله عايد الهذلي
محمد عبدالرحمن عبدالله الرحمهعبدالمجيد مفرح القشيط الرشيدياحمد محمد حيالن الفريدي
أحمد حسين محمد الزهرانيعبيد محمد عائض الجهنيفيصل سفر بخيت الزايدي

عباس عبدالوهاب عبدالكريم االميرطارق احمد علي القحطانيمشعل معاضب عناد المصلوخي
صالح أحمد صالح العمريفهد ابراهيم حمد بن سجاءرياض صالح مطر الغامدي
فهد ابراهيم زيد الصويغمعاذ محمد سراج عمر السليمانيجمال عوض رجا الذويبي
ماجد فهد أحمد الشريفمصطفى عبداالله مصطفى لبانرايد علي محمد العسيري

ابراهيم علي ابراهيم شهابمبارك عبداللة حمدان الدوسريعبدالله عائض سعيد الزهراني
سلطان محمد يعقوب هاشم التركستانيطالع علي محمد السالميعادل عبدالله مفرح الزهراني
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فيصل حسن احمد الحربياحمد عبدالله عوض برعيهصالح حامد مستور المعبدي
محمد عطيه الله عبدالمعطي اليوبيعبدالله علي مسفر المالكيمساعد علي أحمد الزهراني

ابوبكر خالد ابوبكر الخطيبضيف الله عبيد الله نامي المطيريعبدالله فالح عبدالله المطيري
ماجد عبدالله سعيد حيدانسعد عبداللطيف سمير الدرعانعلي عبدالرحمن الحسن العامري

جمعان أحمد سعيد الزهرانيعبدالله صالح رويضان العتيبياحمد حسن حسين ابن سليم
حسين أحمد محمد جريبيغسان حسن عدنان منديليوسيم عبدالرحمن صالح كعدور

محمد سعيد محمد الغامديحسن عوض صالح بلخشرخالد صالح عبدالكريم بنتن
عبدالعزيز سعد محمد خليفهزهير عبدالله حسن مالحعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الصانع

خالد عمران ناجي المطيريعلي صالح محمد ال صالحمحمد سعد عبدالله القحطاني
خالد عمر سعيد المربعينايف محمد ابراهيم التميميعوض الله عايض عوض الله الحربي

طارق محمد عبدالحميد الكنديعبدالعزيز حسين عبدالعزيز غرابنواف علي محمد الغبيشي
خالد منصور سعد االسمريمحمد علي شوعي هزازيفيصل علي محمد عسيري

سلطان محمد براك الوهيبيفارس نويجم اسماعيل المطيريعبدالله خالد عبدالله الفرحان
ماجد عبدالعزيز محمد ادريسرمزي سالم عايض ال جعرهمصطفى احمد عبده رفاعي

أحمد حسن علي الخطابيبندر محمد فهيد البيشياحمد مجدي احمد بهيج
احمد سعود فريح الحربيخالد غازي مرزوق الطويرعبدالله سعيد عبدالله القحطاني

احمد محمد بن سعيد بغلفضيف الله عتيق عبدالرحمن الزهرانيعبدالله غالب ثمر العتيبي
جميل حسين احمد خضرىاسامه علي احمد عقيليظافر محمد ظافر الشهري

محمد سعيد محمد القحطانيعلي عبدالله غانم ال عباسمحمد محسن حاسن الحارثي
نايف فيصل حسن عراقيسلطان محمد محمد ابوعليسلمان سعود سويلم العتيبي

سعود عبدالرحمن صالح العنزيحمد مانع حمد آل منجمعلي يحيى علي طالع
عامر محمد عامر الصبحيحسين صالح مانع ال رغيبعلي صالح محسن ال منصور
مسفر عيد ناصر القحطانيسعد سالم فواز الحربياحمد عبدالله سعد الشهراني

ماجد يحيى نايف السعدونايمن عبدالله مبارك بن عيفانعبدالله عمار علي اشرم
سلطان شباط عائض البقميمحمد يوسف ابراهيم الجندلمحمد عبدالله هادي عسيري
خالد صيام مقبول العمريعبدالعزيز عبدالرزاق صالح الغامديعثمان محمد سعد الزهراني

عبدالله ناجي حسن الزيرفهد مسعود عبدالله بن قرعةحسين جمال حسين العمودي
فواز محمدمحي الدين عبدالرحيم حسينمحمد حمود مفلح العازميعبدالقادر عويد مهجي السلمي

حسين محمد علي آل خريمطاهر سعد عبدالله ال سلطاننواف كفيش سليم العنزي
علي عبدالله سلمان الغامديسلطان عبدالله علي القحطانيممدوح فرج مرعيد العنزي
حسين محمد علي غراباننايف هالل غوينم المزموميخالد علي موسى عسيري

فايز علي محمد الشهريمحمد مرزوق عنيزان السلميعبدالله احمد عبدالله الغامدي
حسين احمد عثمان سيفينحامد محمد عبده عطيفابراهيم محمد سرور ال هشام
سعيد علي الرماح المالكيعبدالوهاب عايض منصور القرنيعبدالرحمن محمد حمد الناصر

طالب هديبان وصيص المطيريعلي عوض محمد االحمريموسى ابراهيم حسن شوالن
ناصر محمد علي قميرحسين علي سعيد ال مفرجمحمد شريف اشريقي أبورضوان

خالد عبد الله بكران الغامديخليل عيسى عوض العنزيحسين جابر حمير آل ذيبان
عبدالله حسن اسماعيل طيبمازن عوض جابر الثبيتيروضان صالح ظافر القحطاني

ناصر جابر محمد ال زريعحلمي حامد عبيد الجهنيخليل عايش شريف السلمي
عبدالله االسمر خلف العنزياحمد جاسم محمد الهميلينايف ماضي رشيد العنزي
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ماجد سعد مشبب بخيتأحمد زايد أحمد الحارثيعايض صالح أحمد المازني
محمد يحي عبده موسىفادي حسن محمد ابوالفرععبد الله عثمان أحمد العمودي
خالد محمد سعيد الغامديأحمد علي أحمد القرنيابراهيم عبدالله محمد عسيري
عبدالرحمن علي محمد أبوكافتهنزار غرم الله عيفان الغامديمحمد احمد عطالله السريحي

زين محمد احمد الغامديعلي غانم علي البيشيعبدالرحمن سليمان عبدالله المتعب
بكر ابراهيم بكر فالتهعلي محمد علي عطيويعبدالحيكم عامر مبروك الصيعري

محمد حمود قايد صبرييوسف محمد اكرم شير محمد بخشفهد عبدالله علي القحم
سعد خلف بريك العصيميامير محمد كمال الدينسالم تركي سالم العتيبي

عبدالقادر محمد عبدالقادر ابراهيمعبدالله محمد عراج مستبانينادر تركي دخيل الله السلمي
محمد نعيم يوسف كركدانحمد عبدالعزيز حمد المباركصالح عبدالله صالح العمر

فهد بن محمد ابراهيم الضويانابراهيم عطيه عبيد الجهنيرايد نافل ثنيان النفيعي
ماجد حاضر سعيد الشهرانيهاني فخري أحمد علوياصيل طارق محروس باخشوين

فيصل خالد أحمد بن سلمانسعود فهد حمود العتيبيماهر طلعت عزت غندروه
ايهاب علي احمد باخريبهمسعود محمد مسعود ال خريمفريد عبدالله عبدالرحمن معلوي

محمد ملفي ناصر الشهرانيمضحي مطر فاضل العنزيسعود زاهر أحمد الشهري
سالم تراحيب سليمان الحربيعلي طالل علي المولدعبداالله محمد علي البكري

سلطان عبدالعزيز محمد الكنعانأحمد يحيى علي معشيمهند سامي ربيع الجهني
فالح فالح سفر العتيبيسلمان عبدالله محمد الشهريعلي سعد يحي الزهراني
فارس سالم محمد بايوسفخالد  بن منصور محمد زاملرائد يوسف صالح طيب

خالد عابد عباد الحربيمحمد فهيد علي البيشيفهد عبدالله عبيد الدوسري
سعود فهد عبد الرحمن الزيدعبدالله بن سعيد يحيى الزهرانيتركي مساعد عبدالله الجميعة
ناصر عبدالله عطالله المحماديمانع عزان محمد الصقورمساعد صالح علي السحيباني
نواف عبدالرحيم رداد الطلحيعبدالله عبدالمطلوب ابراهيم العنزيزيدان سعود عيفان المطيري

خالد حامد مريشيد الجهنيعبدالله محمد عمر اربعينعبدالله سامي محمد العامودي
محمد حسن حسين حميدالدينوليد فهد عبدالله حوالمسفر عبدالله مسفر الشمراني

بدر حياء مرزوق البيضانيفيصل عاتق جودالله الحربيراشد ذعار شجاع السبيعي
محمد علي محمد  السويدعامر سعيد ظافر العمريعبدالعزيز سالم بالل النعيمي

عبده حمد علي الفاهميسعود عبدالعزيز سعود المطوعابراهيم محمد مشعمل العمري
نايف سالم عبيد الشيخخلف نفاع نهار الحربياحمد صالح احمد خزاعي

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز السحيمتركي سليمان عبدالله الحازميعمر عبدالمعطي محي الدين السليماني
أكرم علي عماش العنزينواف فواز عبدالمجيد البشريمحمد سعيد عبدالله الخوري

عبدالله فؤاد محمد سمبسخالد متعب سعيد المطيرياحمد عبده احمد خرمي
خالد سعد سعيد الغامديدخيل الله يحيى سويد المالكيعلي عبدالرحمن طريخم المالكي

عوض جابر عائض ال حرشطالل مقبل مرزوق الحربيعلي بن عائض بن علي ال الشيخ
محمد صالح محمد وافيهمحمد معتوق سعيد البديريقبالن محمد ظافر آل فطيح

علي محمد علي االسمريفواز احمد احمد هزازيتركي محمد عمر القثمي
علي مهدي عوض القرنيزيادي احمد سعيد الغامديهشام عثمان حسن الزهرانى

بكر طاهر يعقوب برناويسعيد عوضه محمد ال مفرحاحمد عبدالعزيز احمد الخريمي
زاهد احمد حسين القاضيتركي فهد عبدالله الموينععادل غازي عبدربه السلمي

بندر يوسف محمد برمباليفهد محمد عمر زيدانهاني سعد عياد المعبدي
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مؤيد سعيد عبيد المولدلؤي سمير حلمي جاهاسلطان ناصر محمد الرويسان
محمد يحيى عطيه عطيهعمرو عدنان بحرالدين عبدالكريمجابر احمد جابر المدخلي

احمد حسن احمد القرنيسامي منير هالل المشرافيخالد محمد يتيم العنزي
بندر حامد محمد النمريمحمد فطيس مقبول السفيانيثوبان عبدالدائم احمد المرادي

عبدالرحمن محمد مبارك الدوسريعلي صالح مصلح ال بحريحسين راشد احمد االحمري
عبدالله حامد أحمد العمريفادي عادل عوده الثقفيخالد عبدالله عمير الشهراني

مبارك سفر علي الشهرانيمحمد سعد مستور الحارثيمحمد أحمد محمد العامري الزهراني
سلطان نافع رازن الحربيعبدالرحيم سعيد عبدالله الزهرانيمطلق عيد علي العتيبي

ابراهيم محمد حسين الربيعيفهد احمد حسن اليزيديعاصم احمد علي الظاهري
عبدالعزيز عبيد فاهد الشيخبدر محمد سالم المروانيمتعب قبالن ناير السلمي

عبدالله سالم حيدر ال قظيعنهيان محمود حمدان البلويعبدالله عبدالرحمن عبدالله المنجم
عبدالرحمن محمد حضرم الشماسيابراهيم يسري حسن أشرممحمد حسن عبدالله الشمراني

عبدالعزيز عبداللطيف محمد علي محمودماجد سالم علي الحضرمياحمد فتح الدين منهاج الدين قابل
محمد سالم محمد باوزيرخالد وليد محمد صالحمبروك مرعي محمد الصيعري

عبدالله رابح رويبح السلمياحمد السعيد محمد الهتميأحمد زيد اسماعيل العجاجي
وجدي صالح عبدالله العويضيياسين محمد حامد منياويسلمان محسن محمد الدعجاني
متعب نايف سعيد الشمرينايف حمود قرينيس الحربيخليل مرزوق عويض الحابوط
ناصر سعيد محمد آل مسلمههشام عبدالله مساعد الزهرانيحسين مطلق وخاضر القثامي

هشام محمد سالم السقافيحيى حسن يحيى حكميمحمد حمزة أحمد عزب
موسى ابراهيم يحي ال مكوعأبراهيم سعد أبراهيم الجبيريمعتز خالد فايز الشراري
أحمد حسن حسين حميدالدينعبدالعزيز محمد سعيد الشهرانيعمر محمد علي الشائع

ابراهيم عمر ابراهيم مضونياحمد علي احمد الزهرانيفيصل محمد احمد الزهراني
مقرن مهناء فيصل العتيبيوائل وديع حسين عبدهمحمد جميل محمد محجوب
عبدالله فهد خميس العنزيماجد محمد صلف العتيبيممدوح فهد عياد المطيري
خالد ناصر مطلق البقميوسيم ماجد عبد الرحمن كتبيبندر فيحان مسفر العتيبي
عبدالله محمد ظافر ال يتيم الشهريتركي حمد جابر ال نصيبعلي سالم علي المحامض
فهد اسعد ناصر رحيميبندر سعيد ناصر الشريفمحمد سعود محمد العجمي

ابراهيم خليل ابراهيم رياشسعد سعود حمدان العتيبيخالد تركي سالم العتيبي
محمد عصام محمد منقلعوض علي احمد الزهرانيممدوح سراج محمد العطالله
هاشم علي هاشم بافقيهطارق سعود عبدالله جمعهمحمد سليمان حسين غزواني
مهدي محمد مسفر آل سليممسلط فالح حويريش العتيبيسليمان عودة خضر العطوي

سعد عبدالعزيز سعد االحمديشعبان محمد طالع اليحياويابراهيم محمد ابراهيم داغستاني
محمد علي يحيى  ال عواض الشهرانيسامي عبدالله علي الحربيعبدالرحمن فيصل سعيد الكاشف

مشعل دخيل رشيد الحربيعبدالعزيز محمد سالم اللحـيانــــيسلطان بركي بريك المعبدي
عبداالله حمد محمد المطيريوائل عبدالله موسى عبدالعاطيعبدالكريم عبدالله عبدالكريم تركستاني

عيسى عبدالعزيز محمد سعيد القرافيعبدالله حسن أحمد العمريالحسن سالم عفيش اليامي
عبدالرحمن عمر عبدالسالم داغستانيحمد محمد عبدالعزيز بن كنعانمشاري سالمين سليمان الجهني

سعود فهد ابراهيم بن شليلعلي سعيد ضيف الله القحطانيريان عبدالعزيز مرشود السريحي
عبدالله سعيد عبدالله الغامديباسم موسى علي أبوخديجةمرتضى عباس محمد حسون

بندر حسن محمد ال جميعايهاب نصرالدين نوح فيرهسراج عمر عبود باكريم
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يحي محمد شوعي هزازيمحمد موسى عمر الحوطيخالد حمد جابر ال نصيب
مهند فايز علي سحرتيعبدالمجيد صالح مرزوق الجهنيمحمد صالح حسن ال خريم اليامي

وسيم محمد عصام فرحاتهادي علي منعر القحطانيعماد محمد اياد محمد كامل حسيني
مراد محسن محفوظ العصالنياسماعيل عبدالرحمن محمد الفارسيمحمد عادل محمد علي رضا

محمد سعيد ماسي المعافيسعيد عبدالله سعيد الزهرانينايف عبدالله سيف القحطاني
حسين غازي حسين باعبادعبدالرحمن هندي عبدالله الحميانيعبدالعزيز محمد عبدالله الفريان
بندر بداي مهلهل العمريمنصور فؤاد حسين الشهاريامير منصور محمد جمال مالكي

بسام سلمي سليمان الفارسيطالل عبدالله احمد الشهريمدالله علي مدالله السعراني
ايمن ناصر سليمان الصيقلبندر سعود حمود الحيسونيحسن علي محمد الخواجي

ماهر صدقه محمد علي عراقيعبدالله محمد علي القرنيحسين صالح عبدالهادي المري
مشاري عبداللطيف عبدالواحد بخاريأحمد محمد حسن ال مبيتمحمد عمر محمد بابقي

بدر سالم محمد العالويشاكر عبدالله محمد الحميدوليد محمد عبدالرحمن الدريبي
عادل منصور عائض العتيبيعبدالمجيد مشعان عبيريد الحربيبدر احمد عطيه الحارثي

سعد محمد عبدالعزيز النصارمحمد فرحان سالم العبدليبدر سعد بجد العتيبي
فهد حامد حضيرم السلميابراهيم محمد ابراهيم النمازيناصر عون سعييد القحطاني

ضيف الله عطية هنيدي الزهرانيهاني حسن عبدالهادي عبدالجوادعبدالعزيز صالح صالح السلمي
سامي حماد احمد الشماسيمفرح حسين عبده دهلعلي عبدالله سرحان الحارثي

عبدالعزيز محمد سعد غندفحسام عمر أحمد بخشعايض يحي علي البواحي
صالح حميد محمد الشيخحمدان عشق عميش العتيبيعبدالكريم عيد عليثة العلوني

مسلم عبدالله شبيب الحالفيبدر صالح جايز الحربيفؤاد عبدالجبار احمد ظفر
ناصر سحمان عيد السبيعيفيصل منير محمد غالمأسامة محمد بشار محمد ضياء الدين صابوني

فريد مفيد احمد الشيخعبدالرحمن عبدالله مصطفى الخانبندر عتيق الله عوض المطيري
مازن محمد حميدي الحميديعبدالله علي احمد آل معرجعلي ناصر عبدالله ابوسرهد

عبدالرحمن محمد أحمد ابوالغيثحامد سالم احمد المالكيعبدالعزيز محمود محمد الشامي
بدر ناصر عبدالعزيز الجعيثنعبدالله زاهر عبدالله الشهريابراهيم علي يوسف خالوي

طلق محمد طلق الحربيفهد حجي عواد العنزيعادل ظافر احمد االحمري
محمد عبدالله علي الشمرانييوسف حمدان هديب السريعمحمد علي فايز الشهري

وليد عتيق مجحش الحرازيعبدالله ناصر سليمان الحوشانمحمد ابراهيم المجدور الدعرمي
علي عبدالله علي الشمرانيحسام محمد حمزه سعداويعبدالرحمن خالد جاسر الرميح

محمد عويضه عايض السلميفيصل عبد الله صالح مصريعبدالله عبدالرحمن محمد االسمري
عبد الله أحمد عبد الله اللهيبعبدالله يحي محمد الشبرقيرائد اسامه أحمد باخشوين

سعيد راشد سعيد القحطانيوجدي محمد محمد زيدانعبدالعزيز فريد عبدالله جوهر
نايف خالد عبدالله القحطانيريان علي عبد الخالق القرنيمحمد حمد مهدي ال الحارث

صالح مشيح فائز آل مشيح الشهريمتعب علي أحمد سالمعبد الله صقر - خالد
حامد احمد على المالكيهاني سليمان سالم العطويعبدالله سعد عبدالله السليم
ماجد سعد سعيد سبرهعبدالله أحمد محمد الياميمحمد علي عليان السهلي

ناصر خالد مرزوق المطيريسعود عبدالعزيز عبيدالله الحربيسمير محمد حامد العثماني
ريان ابراهيم يوسف قمقمجيعبيد صالح عبدالله العتيبيبسام عبدالعزيز محمد الشريم
حامد عاطف حامد المالكيراكان محمد سعد الوهابيثامر صالح مرزوق الشمري

سلطان خلف شمالن السلميمحمد سعد علي الغامديأحمد سعد محمد آل قريش
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مؤيد عبيد عبد القادر موسىسلطان محسن علي العدوانيمهدي درمان معيض آل سليم
عبدالله مقبل قرامز الصيعريعزيز على علوى الشهرىعلي عبدالرحمن علي الغامدي

عبدالرحمن رزيق زياد العتيبيفيصل سالم زامل السبهانمحمد عبدالرحمن محمود العسكري
سعد مبارك عبدالله الجاسرعلي موسى يحى مغربينواف هاني احمد السفياني

هذال سعود قاعد العتيبيعبدالله بلغيث عبدالله العسيريعبدالله مطر معيوف المطيري
محمود احمد يحي شروانيمانع علي يحي ال قريشةعلي محمد علي آل موسى

احمد عبدالله عامر الثبيتيخالد ابراهيم محمد الشهرانيخالد عوض سعيد بجنف
عيد محمد خضر الخديديابراهيم ناصر ابراهيم بن عبيدعبدالحكيم احمد حسين االحمد

اسامة محمد جميل فلمبانفيصل عبدالله يوسف اليوسفمحمد فهد محمد الهاجري
شباب عبيدالله علي الثبيتيسهيل سامي منصور دمنهوريمحمد مسفر عوض الحربي
احمد عبدالمنعم احمد الحربيسعيد منذر سعيد العكلوكموسى فائع حمود ناشري

تركي عبدالرحمن محمد سالمةثامر شجاع عبدالله بن حميضانسلطان عبدالعزيز عواض الحارثي
محمد عوضه سعد ال الشيخمساعد سعيد أحمد الغامدىعبدالله هضيبان محمد المطيري
عبدالله أحمد محمد العمريأسامة عبدالرحمن سعيد الغامدي

ابراهيم صالح سعيد بن عفيفخالد علي عبدالله الشريفوليد يسلم خميس البقار
عزيم عبدالله احمد باعجاجهعلي محمد عبدالله الخلفعبدالكريم صديق علي طبيقي

رائد محمد غنام الحربيعبدالرحمن جمعان ظافر الشهريعالء طالل محمود غباش
عبد العزيز عبدالله هادي الهجرياسامة مدني محمد بفلحسعيد احمد حسن الزهراني

أيوب محمد شفيع محمد نور الفتنيمحمد زاهر بعجان عسيرييحيى حسن هادي مانع
محمد سعيد عمر هديبمحمد عزيز علي الدهاقعمر بالقاسم احمد المحوري

سلطان محمد نغيمش الجهنيعبد العزيز احمد حسن الزهرانيهمام محمد ادم شيباي
فواز ابراهيم عبدالله العيسىمحمد علي هيثم بجنفمازن صالح سعيد الغامدي
يحي حسن يحي االميرأحمد عبدالله محمد العموديمازن عادل محمد السبيع

احمد عايض عيضه المالكيخالد وليد كمال خانعبدالله سعيد مسفر الشمراني
خالد محمد عبدالقادر عبداللهعبدالله فيصل عمر الحسنعبدالله يحي محمد الزيادي

طارق محمد مستور مرزوقعبدالرحمن على حمزة ياسينعلي بندر سالم الحربي
ماجد صالح عبده سالممحمد مبارك يسلم باصليبوليد خالد عمر القثمي

ابراهيم محسن مسعود الخميسيممدوح ابراهيم محمد فالتهمحمد علي عبدالله بخور
محمود نجم الحق سكندربندر عبيد سالم مصيباحاحمد عوض احمد الحضرمي
حسن علي احمد العمريعلي فهد علي القحطانيعادل محمد صالح الزهراني

بشير عبدالسالم اسماعيل ابوطالبنايف مشهور ناشي المطرفيعبدالله عباس عبده دبدب
أنس زهير عبدالمعطي العباسينادر ابراهيم حسين فلمبانرافد رباح رافد القريقري

سمير دخيل احمد المالكيياسر علي سالم القرشيعادل يحيى محمد ال فطيمه
علي راشد موسى الشهريعبده ابوبكر محمد صالحمحمد صالح عبد الحافظ العقوري
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سلطان عبدالله محمد ال دليمعبدالمجيد محمد حمد الشمريصالح احمد صالح الغامدي
احمد بونا يوسف الشنقيطيحسين سالم مشبب بن حمرانمحمد ناصر مسفر القريعي

احمد سعيد محمد الشاووشمحمد احمد محمد المخلوطيأكرم عطية الله بركة العويبدي
محمد جميل محمد بوعمر محمد عمر باجبعريان حمد بطاح الدعيجي

علي ناصر ظافر االسمريعبدالمجيد سمير محمد صالحمحمد مشعان سالم الغربي
مهند عطاالله مريشيد الحربيمحمد حامد زايد الرماديخالد ابراهيم سمران المحالوي
عبدالله محمد عبدالله باقيسأحمد شيخ محمد خردياسر صالح عبدالعزيز الدباسي

خالد محمد صديق علىربيع محمد ساعد الجدعانيعبدالرحمن عواد مرشد المحياوي
عصام محمد سعيد الغامديفارس فالح ماطر الحربياحمد طه احمد النجار

عبدالله منصور حسن ال سدرانعبدالله احمد حسن الراعياحمد عبدالرحمن عبدالعزيز الزبن
ايمن عبدالله سعيد زمزميايهاب أحمد حسين بنجرعبدالله علي نفاع الحربي

عبداالله حسن سليم العمريتركي سليمان دخيل الصبحيوائل أحمد عبدالرحمن بارجاء
اسماعيل سعد سعد الفرانبندر مبارك محمد ال شريفاحمد محمد نجيب احمد نبهان

فواز عبدالله احمد عسيريعطيه عبدالله احمد الزهرانيحمزة عبدالمنعم ابراهيم عباس
عبدالرحمن احمد سيد محمدعبدالله سليم صويلح الصاعديصالح ناصر احمد محمد

وحيد محمد غرم الله الغامديشيبان عامر صالح الصيعريحمود صويلح محمد الفتيخه
محمد سيف حيدر اليافعيسمير محمد اسحاق كلنتنعلي عبدالحميد علي الشريف

عبدالرحمن منير علي محمدطالل حسين جابر نصيبمحمود الحق كبير أحمد مبارك علي
فارس أحمد قاسم الريميعالء محمد عقيل حمودصالح عبدالله صالح موسى

أيمن محمد حسن محنشيسعيد عبدالله سعيد الغامديمشاري فهد حافظ الشاعر
محمد صالح علي الزهرانيعلي محمد علي يوسفغرم الله خضر عبدالله الحالفي

سلطان محمد حمود المطيريمحمود السيد عبد المنعم شطاعطاف فايز عادل رمضان
احسان علي عبدالله عيدينواف محمد عبدالله االسمريابراهيم أحمد علي حكمي
جميل سليمان أحمد رجبابراهيم مهدي صالح آل سنانبدر طلق عواض الشلوي

زياد محمد حسن الزهرانيعمار عيدروس علي أبوالغيثماجد عوض احمد الحضرمي
زيد محمود محمد علي يغمورجابر عبدالله عبدالكريم التركيعبدالله يعن الله حسن الزهراني

عمر محمد محمد حجرةاحمد عيد عواض الشلويعبدالله محمد فوزي الحفني
عبدالعزيز علي مسفر الغامديسلمان جمعه عبدالهادي قديحعبدالكريم عبد العزيز محمد الحربي

ظافر عبدالرحمن سعيد المليحيأحمد عمر  بن دغارنواف حمادي واصل الجحدلي
فيصل فرحه محمد الزهرانيعبدالرحمن حمد صالح القحطانيخالد تركي ناصر الهزاني

حسام سامي علي ابوالحمائلمازن أحمد سالم باوزيرحسام عبدالرقيب اسماعيل الضبيعي
هتان محمد علي االنسيحسام عبدالله احمد شريف عبدالمطلبأحمد سالم أحمد باخشوين

سعيد علي سعيد الزهرانيمصعب عبدالرحمن احمد فقيهسعيد رمضان كرامة عسكول
سيف مسهوج محماس الحربيسلطان احمد سعيد الحربيوالء أحمد محمدكامل الظاهري

محمد شايع عواض الثبيتيمشاري ابراهيم عبدالعزيز العبيدمعتز سالم صغير الفايدي
بدر عتيق شلوان العليانييحيى جابر محمد الريثياشرف معتوق امين منشي

أحمد ابراهيم مصطفى كمالعبدالرحمن عبدالرب محمد الوصابيعبدالرحمن مبروك خليفة السلمي
حسام احمد منصور الوجيهعمر عبدالله عمر باسويدحسن محمد صالح الزهراني

فيحان عبدالله غريب الحربيجميل عدنان جميل السليمانيمنصور محمد ابراهيم الشهيب
محمد محمود عبد العزيز فضلوليد حمد مصلح العوفيعبدالقيوم عبدالله عبدالقيوم بخاري
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وليد سالم حيدر العولقيصالح سالم سعيد الصيعريمحمد امان الله عبدالغفور امانات
محمد عبدالرحمن علي الشوكاءفارس محمد عبدالله بامزاحموليد عبدالوهاب احمد جاللة
ابراهيم محمد عبدالعزيز السعيدنايف عايض هندي العتيبيحسام محمد ابراهيم الغامدي
مالك أحمد حسن المالكيسالم علي عمر الكثيريغازي هليل ابراهيم الجهني

عادل حميد سعد الصبحيحسان حامد بشير الرحيليجميل محمد علي جعر
عبدالعزيز سالم عبدالله الحربيخالد محمد سريحان العتيبياحمد عبدالله احمد عبيد

هيثم محمد مسلم الجهنيفهد بيان فلي معروفعبدالله بشير علي المدني
سعيد صالح احمد الغامديمازن حسن احمد راجحيوسف محمد عبدالمطلب الخيبري

خالد محمد زايد البناويمحمد سالم عبدالله باسودانمهند شباب منيف السلمي
وسام نبيل أحمد عالممحمد حسين مبارك ال عزبةصالح محسن صالح العولقي
عايض علي البخيت الصيعريعلي محمد احمد خبرانيصالح ظافر عبدالله الغباري
مازن أكرم محمد عنبرسريفؤاد سعيد محمد حلوانيمحمود صالح سالم اليافعي
عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الهتانيمشعل محمد سعيد الغامديعبدالمجيد أحمد أحمد سعيد

بندر عبدالرحمن سالم حسانخالد أحمد محمد الصاعدينايف سعد عمر الوهيبي
بدر فيحان غالب المطيريجميل حسن جميل مجلدعبدالرحمن صالح محمد دهيثم

يسري احمد محمد الغامديخميس أحمد محمد محجوبياسر سليم محمد العمري
عادل سعيد عقيل الغامديصالح زبن غباش السلميعبدالكريم احمد حسن الزهراني

عادل محمد أحمد الشيخيأحمد ردت الله هليل الذرويابراهيم سعد دايس الغامدي
معاذ صالح محمد برمسعيد عبدالله عامر الشبيبيصالح محمد عويمر السلمي
عمار محمد عبدالعزيز نهاريفايز محمد جارالله الشهريسعيد محمد سعيد االحمري

ياسر أسامة عمر كابليعبدالعزيز محمد سليمان السكيتمحمد منسي محمد الحبيشي
حاتم محمد عيد عوض العمريعبدالملك سعد محمد الداووديزيد حسين رابح الوافي

مشعل علي مسلم العرويأيمن ابراهيم حباس الغامديماجد عبد الحي حاجي حنيف علي
ناصر سليمان ناصر الغيثفهد سعيد خضران الحريريماجد واصل بليهيد المطيري

منصور أحمد منصور الياميعلي صالح علي ال مرقانفهد محمد يحي ال عسكر
حسام احمد علي اآلنسياشرف راشد حمدان العرقوبيسعيد صالح عبود بالحاج

سعود محمد سعود الحميدحامد عبدالوهاب حامد عبداللهمحمد حسن عبدالله السقاف
عبدالعزيز سعيد علي الشهريحمد حمود ردة الله الصاعديأحمد عواض محمد المالكي
أحمد عيسى محمد عليانعلي محمد محسن الياميمحمد أحمد يوسف نهاري

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أبونيانعبدالرحمن محمد حسن الحدادسمير محمد سليمان مرسال
سامي محمد رجاء السالميذياب علي حسن الزبادينبندر فيصل حمزة الحيدري

احمد هشام عبدالرحيم حماديكمال نظير كمال غاليعبدالعزيز عبدالله حمدان الشمراني
محمود فضل محمد مليباريأحمد مثنى أحمد الراجحيمحمد سراج الدين عبدالرحمن الشيخ

عبدالله عابد مجمول الثماليماهر فالح صالح القريقريعمر بهاء الدين احمد الشوا
محمد عاطف يوسف طرابلسيمحمد ناصر منصور المطيريعلي بخيس شار الخواجي

ماجد عبدالله حسن الشهرانياحمد محمد مقبول احمدمحمد عبدالملك بشير عبدالرقيب
صالح حسن محمد القرنيسامي راجح دليان القديمياحمد مصطفى كريم خضر

عبدالله عبده علي الصالحيعبدالله ابو بكر عبدالله العوبثانيفؤاد عايش هويمل االحمدي
سلطان أحمد علي ميسسالم عمر مبارك بن خميسأحمد قاسم علي المتوكل

ايمن زكي خليل عبدالعالعبداللطيف محمد علي خانعيدروس محسن عيدروس خليفي
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سلطان عبد الله محمد ال محسنهماجد عبدالله غالب الشريفعبد الرحمن عبد الله علي البركاتي
خالد جمعة سعيد الخميسيهادي حسين هادي زبارهصالح محسن عبدالله باصرة
مريع معيض محمد عسيريخالد علي عبدان المالكيمحمد نجم الدين محمد عثمان
عبدالله عايض مطلق العتيبيعبدالرحمن جمال حمادي الكنديوائل ابراهيم عاطف الشهري

ماجد مقحط حسين ال دويسزارب محمد زارب القحطانيوسيم صالح احمد باشميلة
اسامة علي محمد الخواجيرشاد محمود محمد محنبيموفق سالم علي العطاس

عماد علي خليل العويضيمحمد محيميد علي الحالفينايف عبدالله حامد الغامدي
منصور سعد محمد البقميعبدالله فيصل معتوق عجيبانور منير عبدالله نصرالدين
فيصل عبدالهادي صائل العتيبياحمد مجدي علي عبد الحميدهيثم عبدالقوي علي اليافعي
سعود عبدالهادي عوض القحطانيمحمد عبدربه ابراهيم الشيخيمحمد يحيى محمد شويكان
خالد هديبان عبدالله الجهنيمحمد تيسير عبدالعاطي السعداويعبداالله ثياب سعد القثامي
اشرف علي عبدالله الغامديمتعب عايض حسن الصيعريأحمد صالح فقاس الغامدي

عبدالوهاب عبدالهادي عبدالوهاب بشناقماهر جمعه سعيد الخميسيمحضار عمر محضار الحبشي
رشوان عبدالعزيز أحمد بغداديعبدالله سعد علي الغامديوائل عبدالرحمن محمد المرحوم

خالد علي صغير عبدالله حسنأحمد سراج أحمد الحربيمحمد جمعان علي الغامدي
محسن علي محمد المدنيايمن حسين عريمط القرشيعادل علي ابراهيم الهالل

عمر سراج عبيد الله القحطانيحسين أحمد حسين القاضيفهد احمد علي عسيري
احمد عساف حسن الشمرانيمطر سعيدان عايض الشلويسالم سعيد سالم بادقيل

عبدالرحمن فهد عوده الجهنيسالم سعيد سالم حنتوشأحمد صالح محمد صالح
أحمد قاسم منصور الشريمينواف احمد عطيه المالكييامن امين عباس منقل
عبود أحمد عبود عاموديعلي احمد مفرح عسيريبسام محمد يحي بايحي
عبدالله محمد عيسى عرجياحمد راجح عايد الجدعانيعادل علي يحي الفيفي

حسام قاسم هاشم نمنقانياياد محمد جميل بدرانعبدالرحمن سني بركات الشيخي
اسماعيل صالح اسماعيل النحاسابراهيم طاهر حسن الوهبانيكريم محمود هاشم الجاوي

هاني محمد موسى االميرممدوح محمدطارق عبدالرحيم عبدالهادياكرم عبدالله صالح الزهراني
محمد حسن احمد زاهريعبدالله عوض حسن الجيزانياحمد براهيم عبدالرحمن الروضان

بندر سالم صالح خميسمحمد ابراهيم احمد حاديسليمان جده محمد فتحي
خالد طالل محمود ابوالدوحمحمد بندر محمد فطانيفؤاد سليمان رويبح البالدي
ماجد عبدالعزيز سمير االحمديأيمن سعيد سالم عمرفيصل محمد حامد الغامدي

فهد سعيد عبدالله الشهرانىانس احمد غرم الله الغامديفواز عويد عيد العتيبي
وائل احمد عبدالغني بديرمحمد ابراهيم قاسم مشلويمراد عبدالرحمن محمد الميرابي

ابراهيم حربي فليح السعيدياديب محمد نور غزالمهدي محمد مهدي كعبوب
محمد أحمد عمر باحميشانعبدالمحسن أمين حيدره صالحعبدالرحمن حميد احمد المزروعي

عبدالرحمن سعيد يسلم بابطاطحسين سالم عيظه الصيعريعبدالله منير عايض البقمي
عبدالحكيم يحي محمد الزهرانيرائد حسن طبراني بوقسسالم محمد سالم المشعبي

عمر طارق عبدالحي هيبهخالد بيان فلي معروفابراهيم هادي محمد ال همام
حسن ادريس ابوبكر حسنخالد محمد سعد ثابتعبداالله عبدالله علي العمري

بدر محمد حمد الودعانيفهد علي عبدالله سالميمحمد انور محمد علي
قبالن قليل هميس العتيبياحمد حامد محمد الصاعديسلطان مفرح مهدي صوقعي
احمد حسين محمد حدائديمحمد علي عبدالله الشهريعبدالعزيز محمد علي يوسف
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حسن ابراهيم زاهر عسيرياحمد محمد احمد حكميعمر داخل عبيدلله الرفاعي
محمد حامد سليمان الحربيعلي محمد سعيد الغامديعبدالوهاب سعيد مرعي ال سحيم

فؤاد أحمد فؤاد النعمانمحمد خالد يحيى مضايقعبدالله علي عبدالله الحالفي
صالح عبدالله صالح الرشيديمحمد عادل محمد وليعبدالرزاق احمد عبدالله العبدالرزاق

وسام وديع مهدي الغامديعبدالرحمن رشيد محمد محمدعبدالرحيم حسن عطيةالله الحربي
مهدي مانع عسكر ال الحارثعلي محمد حسن ذبالياحمد طارق شعبان الجزار

عمر محمد أبوبكر باجسيرمشعل ماجد محمد القحطانيغيثان عبدالرحمن سعيد القرني
عبدالعزيز خالد زاكي الغانميعادل عبدالكريم سالم المروانيبراء محمد اديب عبس

فارس حسين مهدي ابوسليمانفيصل موسى حسن الزهرانيعبد الرحمن محمد عبد المنعم محمد
مهند هشام علي النائليهشام صالح عبدالله ناصرطارق منصور محمد ناقور
مشهور عزيز دخيل الله الحارثيعبدالرحمن ناصر شاهر االحمدمحمد صادق السيد صادق
نايف عبدالله ضاوي المطيريعبد المحسن حجاج طلق االحمديطالل منور مطارد العنزي

بندر محمد سعد االحمريحمزة محمد يسلم الجريديعبدالله علي عبدالله الرفيدي
زايد صالح جمعان الجهنيعبدالله احمد محمد العمريشريف علوي علوي ابوالرحي
محمد سالمه محمد المحياوينايف خالد محمد عيدعبدالمجيد مقبل عتيق الحربي

جابر فايز محمد العليانيعبدالمحسن احمد محمد الرفاعيعادل حسن ولي حدادي
عبدالله فيصل مبروك األزمعهاني يوسف شتيوي الحازميمحمد يحيى سالم باجندوح
عمر رائد حمدان الطيطيمحمد سعيد حسن الزهرانيفهد حمدي بخيت الحربي

عبدالله محمد علي العماريوائل محمد عوض القرنياحمد محمد عبدالله الخميس
نواف هشام محمد ريسمشعل سعد مشعل البقميعبدالمحسن مسفر حاسن الجابري

تركي محمد عمر شيخفادي فريد أحمد سليم عارفغيث لؤي حسن الشيخ عمر
محمد سفر خليوي العتيبيعادل علي سالم القثميعلي صديق عبدالله الشاعري

مهند عادل محمد الوكيلماجد علي صالح السويديفهد مصلح صالح الحربي
علي محمد مانع ال سالماصيل ايهاب جميل صالحعبدالرحمن علي حسن آل ربيع
ضيف الله سعد أحمد آل صلهعصام غالب سليمان المحنبيعبدالعزيز علي محمد الحواشي

عبداالله فيصل قريفان المطيريخالد حمد عبدالله البيشيعبداللطيف مسفر عبدالله الشمراني
احمد عبدالمعطي حامد صالحرمزي محمد رمزي الزبنعبدالله صالح حسين العطاس

محمد راجح هادي الفهاديسعود عبدالعزيز خضران البردينايف حمود ذعار العلي
نايف محسن يحي صمععمار محمد يحي طرابلسيعبدالرحمن علي محمد القوزي

ياسر دخيل دخيل الله االحمديعبدالمحسن مرزوق بخيت الصاعديعبدالحميد عزيز الحق  عبدالهادي
أنس ضيف الله حسن الزهرانيعبدالله سعد خلف الشمريحسن مبروك جارالله الصيعري

نواف عبدالله أحمد بامطرفناصر خليوي هجود الحارثيهيثم مدحت صالح اليافعي
ماجد عبدالعزيز عبدالرحمن الزاملنهري رائد نهري الخطابخالد سالم عبدالله باطرفي

فريد اسماعيل حسين قاضيمحمد علي عبدالله ال عليماجد صالح مرعي ال الحارث
سعيد صالح مهدي ال جوادحسن عمر عبدالله الزهرانيفهد مسعود عشق العتيبي

نادر ذياب خليف البالديعادل ابراهيم يحي فقيهعمار محمد سعيد المخالفي
سالم أحمد سالم بلحمرابراهيم علي احمد الظاهريعلي اسماعيل محمد ونقرة
محمد عايض سلطان البقميمحمد محمود سعد راشدأحمد عبداالله مكي شمس

مسفر علي ظافر ال الحارثنايف علي ظافر الشهريناصر محمد شارع الشهراني
محمد عبدالعزيز علي الكريشانمحمد حازم علي قطيفانمحمد فؤاد أحمد السليماني
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محمد جاسر ناصر البقميعمر سليمان محمد الحبيبمهند عماد الدين حسين طه عبدالله
محمد عون صالح الصيعريخالد علي محمد الشهريايمن بسام عبد الله ابورعد

عالء طالل مصطفى جافوعبدالرحمن محمد عميش العتيبيحامد عيد ضيف الله الجهني
عبدالله علي محمد القرنيرائد سعد محمد حجرالغامديطالل محمد مسفر القرني

احمد بدر احمد العموديسعد مدخل ناصر المطيريراشد يوسف راشد المرحبي
حميد عبدالله محمد الحميدعادل علي الصادق العقبيسلطان رشيد هالل العتيبي
فالح عايض عويد القحطانيفهد شامي ابراهيم العيافيمحمد حسن حمد الصقور

عبدالله حسين حمد ال قريشههادي حسين حمد الصقورفايز محمد جمعان الزهراني
محمد عبد الرشيد عبدالستار بخشعبدالرحمن حمدان خلف البالديخالد محمد محمد سليمان

سعيد محمد عوض القحطانيطالل خلف صلبوخ العنزيسعود عبدالرحمن زيد الزيد
حسام فيصل محمد عبودخالد عبدالله احمد الغامديحسام خيري محمد حداد

رائد عبدالعزيز سليمان الحمدانخليل حسن محمد الهوساويسعيد صالح محمد القحطاني
عبدالكريم محمد عبدالله القحطانيمحمد ناجم محمد الناجمهيثم كامل صادق دخيل

محمد سالم علي القحطانيبدر عبده درويش عواريخالد عبدالرزاق مصطفى بخش
فهد أحمد حسن الواقديطارق عبدالرحمن ناصر العيسىفهد سالم حسين ال ساري
عبدالرحمن محمد مبارك بامبيروكابراهيم يحيى علي جباري عسيريأحمد عثمان أحمد حفظي

حسين علي حسين بامعوضهنزار عثمان هاشم فلمبانمحسن خالد محسن الوجيه
اسماعيل محمد احمد عمرامجد عوض احمد القريعيفيصل بخيت مبروك مسعود

هاني علواني احمد ابوالنجامحمد علي راجي العنزيعلي حمد جابر ال ذيبان
ابراهيم محمد ظافر الشهريمحمد ابراهيم عبدالله المرزوقيرمزي عواض خلف السلمي
عبدالله احمد محمد العيديكرم محمد حسن مصليسلطان احمد حسن المالكي

عبدالله هاشم جعفر الشيخهادي سعيد حرفش آل طهيفانمشهور ثابت مهجي القريقري
أحمد عبدالله حسن الهالليبسام سالم أبوبكر باعبداللهعثمان علي عثمان الزهراني

عبدالعزيز حمد بن محمد آل جعفرفيصل عبدالعزيز سعيد الزهرانيسعد محمد عبدالرحمن الحارثي
طالل مرزوق مرشود الجدعانيابراهيم بالل احمد شواليريان محمد علي مرسال مرسال
أيمن محمد عبدالله نصيفمحمد سعد سالم ال شيبانعمرو سعد عبدالرحمن العمري

ممدوح صالح عيدان الزهرانيمحمد سالم علي ال فلكهعيسى زكي عيسى البلبيسي
ممدوح عبدالرحمن عوض الحايطيمحمد بهجت يحيى زارعمحمد محمود شيخ عبدالقادر

ياسر عتيق ضويعن الصبحيعمار جمعان رمضان الزهرانيعالء ابراهيم حمزه سليم
عالء سعود سعيد الحتيرشيحمدي جميل سنوسي بوقسشرف عويض حشيم السلمي
بدر يوسف سرحان االحمديالحسن علي عمر الحكميعبدالله علي ناصر البيحاني

سالم حسين مسعود ال شريهعبدالله احمد عبدالرحمن فضلرائد علي محمد فالته
عادل محمد يحي ال عطيفعلي غالم حسن علي محمدمحسن مضحي ناجم العبدلي
صالح احمد محمود حسنسعد ناهض قاعد البقميأحمد محمد عائض الدعبلى

شاهر احمد عبدالله القرنيجراح غباش كاظم الشمريجواد عبدالوهاب محمد كركدان
محمد مشبب علي االحمريمروان حامد سعد الغامدييوسف سالم أحمد العمري

مؤيد خالد محمد نفاديأحمد عبدالعزيز عبدالله خنبشيمحمد سمير محمود الطويل
مبارك مسفر سعيد الدوسريفهد سعيد ثامر العتيبياحمد سعدي سعيد الخميسي

فهد أحمد علي الغبشيعمر عبدالحليم فضالن عبدالمجيدسعود سعيد عبدالله الوادعي
عوض علي عوض عوضعمر خالد عمر العمريهادي مانع دواس آ ل عامر
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مهدي حسين محمد ال معمرعلي احمد علي الشيخيعمر حسن عمر الجفري
بندر احمد شيبه بخيترامي علي عياش الجيزانيمحمد سعيد أحمد الزهراني
محمد هادي محمد العجميماجد محمد علي راجحيحمزة سعود حمزة القرني

وليد سعيد علي القرنيضيف الله سعد ضيف الله السلميمشاري عساف مستور الكثيري
سلطان سعود قاسم السليمانيعبد المجيد واصل بليهيد المطيريخالد مطيران عبد رب الرسول العروي

نادر محمد حافظ مرسيعبدالمجيد محمد مرزوق الزهرانياسامه صالح احمد البدري
محمد معيض محمد البقميمحمد بحر الدين عبد الباقي محمدمعجب علي مسفر ال مهري
عثمان بشرى عثمان ابراهيممحمد احمد عبدالله الغامديفيصل عواض مناحي الجعيد

محمد سالم صالح بلشانخالد حمد عبدالله المرشدبدر مطلق علي الذروي
محمد عبدالله محمد شعالننايف مبارك محمد القحطانيمحمد طاهر عيدروس الجفري

سلطان سعيد سعد الكبيديمحمد ظافر زايد الشهريوليد منسي محسن الشعلي
ماجد سعد عويض المطيريعبدالكريم عبدالله محمد الصايلمحمد حشان حمد العجمي
راكان فواز حسن الحكميحسن محمد هادي حكميمحمد فالج مساعد العتيبي

حسان يحيى ابو بكر باجبيرالحسين عبدالغني حسين سنديعايض صالح بخيت العنمي
سامى حسين مصطفى عطارخويلد عبدالله راشد الخويلدماجد هالل عواض الحارثي
صالح علي مهدي ال جوادبراء محمود عبدالفتاح بوقسنواف عبدالله سعيد السعود
علي مطر علي الزهرانيمانع مفلح عبدالله الجهميجهاد سعيد محمد الغامدي

عبدالمجيد عبدالله محمد المالكيحسن عبدالله محمد عمرنادر علي جمعة الطويل
وجدي حماد حميد الصبحياحمد حماد حمود اللقمانيبندر عبدالله سعود الحربي

مبروك محمد سويلم الثماليسعود فهد عبدالله المهنانزار محمد عباس حياه
سعود محمد ابراهيم الشيخيابراهيم عبدالله ناصر عسيريريان محمد صديق عفش

حزام محمد علي الضلعيسعيد سعد محمد القرنيسالم مقيت عريمط العوفي
ابراهيم محمد ابراهيم عسيريخالد فهد بارود السلمياياد مبارك محمد الزنبقي

سعد حسين غرم الله الغامديوليد عبدالله عبدالعزيز نورييزيد عبدالله ناشي المزيني
ماجد علي حسن المالكياحمد علي ابراهيم لشرمخالد أحمد حسن مدخلي

عبدالعزيز مريزيق مناحي الشلويمحمد مازن جميل سقاعمر حسن سعدالله حقوي
محمد نبيل محمد غالمعمر حسين معيض االحمديمحمد مثيب محمد السبيعي
فهد عواض عوض المطيريمصطفى فوزي بن رشاد بياريعبدالله سعيد عبدالله ذيبان
فوزان محمد مرزوق العصيمياحمد عبدالله ابوبكر باحدادهاني سمير مصري منصور
محمد موسى احمد الزهرانيمحمد ظافر عبدالله الشهريمحمد عائش مرجي الحربي

رائد حسن صالح العمودييوسف عطيه ابن عبدالله الزهرانيأحمد حسان عبدالحكيم االسالمي
محمد صالح سليمان الحواسعبدالله سمير عبدالرحمن عبدالواحدأشرف مصطفى أحمد صعيدي
ماجد عبدالله احمد الثبيتيمحمد علي احمد ال مزلفابراهيم محمد ابراهيم عسيري

عبدالله حامد عواض النفيعيراكان أسعد سعيد أبوشالمحمد حامد نصار الظاهري
سلمان يحيى احمد عاشورمحمد سراج سليمان قبوريمحمد عبداللطيف حسين أبو العال

وائل محمد حميد الغامديهاني سليمان سليم الحربيمحمد علي محمد ال سليم
أنس أحمد عمر فالتهعبدالله عبدالوهاب حامد عبداللهمبارك محمد مفلح ال مريد

عبد المجيد على مهدي الغويديعلي عبدالقوي علي اليافعيعبدالعزيز نزيه عبدالعزيز كتبي
متعب معيلي مرشد الرفاعيعبدالرحيم سامر عبدالرحيم ادريسعلي حمدي حسين الجدعاني

شامان حمد حمدان المطيريخالد محمد موصل السفريعفيف احمد عفيف شهاب الدين
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عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز العبيدهادي احمد عبدالله ال عواضعمر احمد سالم القرني
احمد جبل محمد عسيريمحمد أسعد سعيد أبوشالتركي مانع عبدالله المطيري

فهد محمد عواد المحياويفيصل عبدالله مسفر الشمرانيعبدالمجيد هالل احمد الحارثي
عبدالله سعيد محمد بارزيقعبدالله سعيد مصلح السفرينوار علي أحمد مهدي

امير محمدامين عبدالسالم أحمدعبدالعزيز محمد احمد باحجريمنصور محمد عيد الزهراني
عبدالله ناجي فاضل النهديمحمد زائد عبدالله عسيريعبدالله فيصل احمد باكوبن
هتان علي احمد عسيريعادل عيسى علي ال فرحانفيصل سعد سعد القحطاني

صالح الخضر فضل مسعودأحمد يحيي محمد قعطيمحسن محمد محسن الجيالني
سعد محمد عبدالمحسن المنصوركايد حسن كايد جروانعبدالعزيز علي محمد الغباري

خالد محمد نامي الصبحيعبدالعزيز عمر عبدالله بالبيدتركي ضيف الله سلطان النمري
عبدالله عودة علي الصبحيمهند محمد سالم بايعشوتريان احمد محمد الغامدي
مروان محمد خضر داوودفهد عبدالعزيز سرهيد الفداعفيصل سالم احمد القثمي
احمد سليمان حسن معاجينياحمد غرم الله عبدالله الغامديمحمد يحي حسن مغاوي

طارق عبدالله علي المالكيسلمان أحمد دارس الرويتيأسامه حسن درويش اناجريه
طالل مبارك عوض باقازيعبدالرحمن أبوبكر علوي بافقيهسمير عطية الله عاتق اليوبي

عبداالله محسن حاسن السروانيعلي عبدالله محمد ابوطالبعلي صالح يحى العباس
سند سالم سند الصاعديناشي خالد ناشي الحربيصالح فوزي صالح الشلهوب

عبدالله فرج محمد آل مهريأحمد غالب أحمد نصرأحمد يحيى أحمد مبجر
سامي عبدالرحمن عايض القحطانيفالح محمد علي المغذويمحمد غالب سعد الشهراني

رائد محمد علي الثبيتيمصلح عويض سعيد السلميماهر حمد عبدالرحمن المغامس
محمد موسى ضويان العتيبينائف سفر سعد الشهرانيعاطف دخيل فليح السلمي
تركي عبدالعزيز عثمان الهليلمنيف ترحوب عتيق العتيبيخالد علي مشبب الشهري

عبد الرحمن عبد الكريم محمد ماهينسلطان احمد محمد الغامديعبدالوهاب علي ابو طالب صهلولي
ناجي محمد ربيع االحمديعبدالله احمد علي عسيريعلي محمد علي الشمراني

احمد محمد محمد المالكيوائل رزق الله علي الثقفيطالل سعود ناصر الشهراني
عطيه محمد عطيه الحارثيسعيد احمد عبدالرحيم العاموديعبدالله عويضه عوض السلمي

ماجد هالل محيميد العتيبيسليمان عبدالله محمد السلومحسن أحمد نواز خان
احمد عابد عاطي القرشيسعد غازي عبدالله الحربيمرزوق نورالله غازي المطيري

عادل اسماعيل علي اليمانيحمدان نور حسن المالكيحمود علي حمود الشهري
عبدالله علي عبدالله الشهريمحمد عبدالله سليمان حبترعبدالحكيم عبدالعزيز عبدالله الشنيفي

تركي احمد عبدالله الغامديفيصل محمد سعد القرنيعبدالله ابوبكر محمد المحضار
فواز صالح جميل نايتهمحمد سعد محمد المطيريطارق مسلم عواد المحياوي

أيمن عاطي عطية الله الجدعانيماجد فهد سعد بن عبيدسمير محمد حسن اليماني
سعيد رده غراز المالكيعبدالرحمن سلمان سمران المحياويخالد عبدالله مشعان المطيري

مفرح عوض صياح الشراريعبدالعزيز سيف عبدالله القحطانيحكيم محمد جبران الفارسي
كريم عبد الستار عبد الهادي منيرأحمد عبدالواسع عبدالعزيز الجداويمحمد سعيد مسلط القحطاني
سلطان بخيت محمد الجدعانيفهد طارق سالم الصبانحمد محمد عبدالله الدبيخي

يوسف عبدالله غازي العتيبيعبدالعزيز ظافر عبدالعزيز رايحأحمد يحيى محمد العيافي
محمد بهيان مانع القرنيماجد مسفر فرج الدوسريحمدان محمد جريد العلوني

سلطان عبدالحميد محمد الصاعديمحمد عبدالعزيز سليمان العثمانعبدالرحمن احمد عبدالرحمن العمري
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راكان عبداللطيف زكريا اماناشرف عثمان محجب ثوابحسن احمد عبد الله آل عبية
احمد فهد احمد القرنيفارس محمود عباس محروقيأحمد عمر عبيد باسلوم

محمد منيع محمد الخليويجابر البشري مناحي العنزيمحمد علي جابر مجرشي
علي ناصر منصور الدربيمحمد مجاهد خالد  الجاسمأحمد محمد عبدالرحمن االسمري

اسامه علي سليمان المصباحياحمد عبدالباسط محمد البرلسيمحمد سالم عبدالله بن مزروع
سمير أشرف سمير الصفدينواف غيثان عبدالله الغامدياحمد صالح احمد ال عباس

عالء حسن سيد الحدادمحمد عبدالله محمد القرنيعبدالعزيز مانع راشد الزهراني
محمد علي محمد الغامدياحمد محمد ابراهيم الزهرانيمحمد طاهر أحمد الجابري

خالد عبدالله بكري صميليعبدالكريم عصام عبدالكريم الطيارعبدالله عيسى مبطي المرواني
خالد احمد جمعان الزهرانيأيمن مفتاح حسن المفتاحأنور محمد قاسم شقحان
خالد يحي زيد الكديسمحمد صابر فضل حفظ اللهريان عصام صالح بخش
فراس سعد عبداللطيف العبداللطيفحسام الدين محمد محي الدين كرديبدر معتوق صالح نصير

معاذ محمد عبدالله باطويلمحمد حنش احمد عسيريانس سالم عبيد باحبيشي
سليمان احمد محمد الحازميخالد محمد احمد مرزوقمحمد حسن هاشم مكاوي

منير أحمد حسين العوينيمحمود مفرح عطيه السلميأحمد عبدالله أحمد الغامدي
حسين عمر محمد المعشيعبدالعزيز عاتق مسعود الجهنياحمد محمد احمد ابراهيم

سعود فهد عايض ال عاطففوزي عيد نافع الجدعانيعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الميني
ريان عبدالله حليس الجهنيالبراء خالد عبدالله حجرعبداالله محمد ماجد محمد فؤاد قنوت

حسام يحيى عبدالعظيم عبدالحليمحسين سعود حسين الصفارفيصل عبدالله حمدان الشهري
عبدالله يحي أحمد الزهرانيصالح علي صالح الدينينادر محمد حسن الكاهلي

علي ناصر قنيفذ ال ذيبانعيسى مسلم سليمان الحربياحمد محمد مسفر الخثعمي
عبدالواحد محمد ابراهيم الزهرانييوسف محمد داود السليمانبدر سعد عبيد بن  نمشه

يحيي محمد علي عسيريسلمان حسين مضواح القحطانيعبدالمعين بندر عبدالمعين حسين
عادل سعد حامد عبدالرحيمفهد غشام مناحي القحطانيصالح علي محمد القرني
محمد أحمد عبداللطيف محمدسلطان سعيد سالم بنوبطالل حميد محمد الغانمي
حسن احمد محمد الزهرانيابراهيم عبدالعزيز علي الزهرانيتركي سعد مسعد العتيبي

تركي احمد عون الحميدسامي سعيد غرم الله الغامديفهد حمد حسن مرقان
نسيم فيصل محمد عبودنواف عويض محسن الدعجانيحيدر محمد حيدر حسن

جاسر محمد حمود الشريفمحمود ناجي محمود واليسليمان حسين محسن الجهني
خالد حسن مبارك الحنيويعكاشه معال عليان الصبحيعبدالكريم صالح مهل الردادي

محمد بجاد منور الحربيأحمد سعيد مفرح الزهرانيسعد محمد عبدالرحمن الفهادي
سراج عمر احمد الغامديعمر جمعان عائض الزهرانيعبدالله صالح سعيد الشهراني

عبدالرحمن محيسن ضفيدع الهدهديفيصل سليم حماده الشوبكيعبدالعزيز صالح عبدالعزيز الرفاعي
عارف ابراهيم محمد بنتنمحمد فالح فالح العتيبيمتعب مسفر عبدالله الشمراني
سعيد سعد ظافر القرنيلؤي عبدالرشيد محمد حسين ماسترهشام عبداالله عبدالحي مصلي

وائل صالح حسن الصغيراحمد محمد علي البسيسيمازن سامي حسن اسطنبولي
سعود سعدي راضي السلميأحمد عبد الرحمن محمد الزبيريأحمد نايف مصطفى عرفات

علي محمد علي المزينيعبدالله ابراهيم فهد الزميععبدالعزيز جزاء فهيد الحارثي
ماجد براهيم أحمد العسيريمحمد مرضي كعيبر العنزيامين محمد عويض السفري

محمد عبدالله عبدالله الصاعديزياد محمد صالح الشمريعبدالعزيز عواض حضيض العتيبي
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عبدالله علي عبده المقعديأحمد ابراهيم عبدالرحمن عسيريبدر حميد حميدان الزنبقي
مبارك خاطر مبارك البوعينينعبدالله فؤاد احمد بكريعبدالعزيز سالم عبيد باشرف

يحي محمد يحي الشهرانيسلطان عواض حامد المالكياحمد سالم عمر بامدحن
صالح علي محمد الغامديمهدي محمد حسين حويلسلطان حمد محمد الدوسري

وليد حميد عليثة الحربيسعيد محمد صالح القحطانيريان عادل محمد اليماني
صالح علي محمد ال جوادحسين حسن هادي ال حشوانعبدالله ابراهيم حسن بصري

سمير سعود سعد العمريصالح حسين غرم الله الغامديعزيز عثمان فتح الدين عقيلي
الوليد فهاد فراج البقميحامد لفاء شديد المطيريعاطف علي مدود الجدعاني
مجدي عويض ضيف الله المطيريمبارك عبدالله فريج القحطانيحسين علي جيالن المغربي

ثاني مشحن حميد المطيريمسفر مديني علي العسافيوائل مصطفى عبدالعزيز ابوخشبة
مهدي علي مهدي ال هتيلةعدنان عمر سعيد باعجاجهمحمد عيد فالح النفيعي
سعود محمد محسن الواحديسلطان محمد محسن الواحديجالل محمد حسن محمد

ابراهيم محمد أحمد عسيريعبدالعزيز سعيد محمد الجهنيسعيد أحمد حافظ الغامدي
سعيد محمد سعيد باجعمانمانع عبدالله علي الوعلههتان راشد محمد الزهراني
احمد ابراهيم احمد الزبيديسعود محمد سعود الزهرانيسعد عويش علي السبيعي

عبدالله عبداللطيف عبدالله االحمديأحمد عقيل الفي العيليعبدالله ابراهيم عبدالله الحربي
سعيد عياض أبو النصر  دحدوحأحمد علي حسين مجرشيمهدي محمد حمد ال سليم
حسام رياض حسن سباهيعوض خلف الله سعد المتعانيحسن محمد احمد هزازي
منتصر عماد عبدالله فصيح الدينمحمد طه محمد حميدهناصر سعد خير الغامدي
هاني عبدالعزيز أحمد حلوانيرائد سعد صالح الغامديهاني بكر صالح الحربي

صقر غانم عبدالله الشهرانيسامي احمد قاسم اسعدايمن عباس ابوبكر باعبدالله
عبدالرحمن سعيد علي الخشعسلطان خالد فيصل زنانمحمد مطر عيد المالكي

سلطان صالح محمد العسيريمحمد سعدالله فرج حسينتركي سعيد يحي الغامدي
علي حمدان عثمان العمريمصعب محماس عايض الروقيهادي علي محمد دغش
أحمد مبارك مضعن الجدعانيكمال سالم مبارك باحريشمروان محمد أبكر عمر

مصعب موسى حسن دوارياحمد حسين محمد المحوريانور علي محمد الزهراني
هشام محمدعبدو عبدالله زيدوحامد محمد حامد التميميباسم عابد اسيمر الجابري

ياسر يعقوب اسماعيل حافظمشعل يحي مسعود العتيبيعمر فؤاد عمر يسلم
علي ابوبكر عبدالله فريدفهد علي عبدالله الغامديمعتز عبدالقادر محمدعلي سندي

عالء محمد حسن االهدلحسام جميل محمد حسن خياطمحمد علي ابراهيم االحمدي
ايمن علي يحيى عبدهاسماعيل حسين اسماعيل راوهعمر براك ناصر البركاتي الشريف

محمد زكي محمدطيب رهبينيسلطان سمير عبدالله خليلابراهيم علي ابراهيم الصيعري
ضياء اسامه بن علي المرشدفارس محمد سليمان السميريرائد ابراهيم سالم العرقوبي

عبدالله طارق عبدالله بدويحسين حامد حسين الخالقياسامه سعد احمد الغامدي
جمعان مبارك حسين الجهنياحمد علي حامد المروانيفهد سمير سعدالله باقيس

رزق الله احمد يحيى الزهرانيمحمد ضيف الله علي ال قربيريان ضيف الله محسن الثمالي
عبدالله خالد مناحي العتيبيعبدالرحمن صالح محمد احمدعلي محمد عواد الحربي

هشام حسين عمر العاموديصالح عبدالرحمن صالح الشريمرائد صالح عوض المالكي
هادي علي هادي ال هتيلةعبدالعزيز محمد عبدالله كاتبمجاهد عبدالحميد عبداللطيف عامر

هشام عبدالرحيم احمد الغامديعلي محمد علي الغامديمنيف عبدالله فالح السبيعي
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االقتصاد واالدارة

العلوم اإلدارية

نايف محسن عبيد الله البشريصالح فيحان ذياب السلميمحمد نورالدين سمعون عبدالجليل
حزام رشيد سند الدوسريماجد احمد داخل الخرمانيمحمد شايح جهاد العنزي

محمد ناصر عبدالله الدوسريفؤاد جميل طه حسن المعلمرشيد فهد بركةالله الرفاعي
جمال عبدالرحمن خليل الرشيدنائف شباب مدغم السبيعىظافر عبدالله سعد العمري

عماد حليم مسعود رحمة اللهصادق سعيفان مشخص المطيريممدوح احمد علي دعشوش
نواف حسين علي باعشنعبدالله فيصل حسين القحطانيعبدالرحمن حمزه عبدالقادر المغربي

محمد سفر ركيان العتيبيصالح أحمد سعدي الشمرانيماجد نايف مزعل العنزي
عبدالمجيد عوده جمعه الجهنيحسام سعيد ضيف الله الزهرانيتركي عبدالحميد فهد عبدالفتاح

يحيى علي حسين عامريمحمد منيف مذكر السبيعيمحمد احمد احمد مدخلي
منصور عبيد محيا العتيبيمحمد عبدالله محمد الشمرانينادر ابراهيم سالم العرقوبي
محمد مبارك محمد الدوسريأحمد سالم عبيد الشيخنايف محمد زايد الزهراني

أديب أسامة حسن معاجينيجهاد حويمد حميدان المعبدي
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االجتماع والخدمة االجتماعية

عايش عويض مقبول السحيميفهد عبود عبد الله آل تركي القحطانيأحمد محمد حسن باسل
سطام علي ناصر العصيميحيدر أحمد محمد البارقيمحمد حميد أحمد المزروعي

محمد مبارك صالح الكربياحمد سالم محمد الغامدييحيى علي يحيى الغامدي
عبدالهادي الحصين حصني المعلويسالم علي احمد غزوانيمروان سالم عبدالله الكشي

علي احمد محمد الشهريتركي محمد سافر المعلويعلي عبدالرحمن عون القرني
يحي قدسي عبد الله سعيدعبداالله فارس حمد الرويليمسفر هادي مسفر ال عباس

حسين محمد حربان المطيريعلي احمد علي الشهريعبدالرحمن عابد علي القرشي
يحيى محمد عبد الله ال مريعفواز تركي زبار العتبييسلطان عبدالعزيز رشود الرشود

علي شعشوع محمد الشهريسلطان ضيف الله عوض الحربيمحمد سعدالله قاري القوقندي
منصور صالح سعود ال تيسانعلي عبدالله عبدالعزيز الحارثينايف دخيل ربه سليمان الحجيلي

صالح عبدالعزيز صالح العمريتركي سليم عطية الحجيليمحمد مصلح بركات العامري
علي مسفر عبدالله القحطانيعاطي ابراهيم قاري الزهرانيجمعان عبدالرحمن جمعان الزهراني

ابراهيم علي علي علويسعيد عبدالله محمد الشهرانيحمود عذال قايم العنزي
جميل أحمد حامد الفتوحعبدالله عمر احمد الناشريهانى صويلح معيديش القارحي
علي عبدالله علي الوليديحمود موسى عبدالله الكثيريمنصور سعيد محمد القحطاني

علي سعيد علي ال جعرهموسى حميد رفيع الجهنيعبدالله صالح سودان ال سودان
خالد فيصل مطلق السلمياحمد هاشم عبدة الصعبيظاهر محمد عبدالله ظاهر

محمد مهدي راشد آل سويدعبدالله علي طلميس القرنيمنصور عبدالرحمن جمعان الزهراني
ماجد محمد مساوى قيسيعيسى مبرك حشيم المطيريايمن علي احمد الزهراني

يحيى محمد يحيى القحطانيشباب احمد علي الشهرياحمد مرشود عودة الردادي
ضيف الله مسعود علي المطرفياحمد محمد حسن آل عامرعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن اليحيى

وسيم محمد ملهي الخالديمحمد عوض الله شمير اللحيانيمحمد حسين عائد الحازمي
عامر محمد عامر البيشيمحمد عبدالله نامي الحربيعلي حسن محمد القرني

احمد جارد مصيول الرويليراشد محمد فهد المطيريتركي علي محمد االسمري
صالح خاتم مجول السلميحامد موسى عبدالحميد خانسالم محمد جبيع اليامى

محمد حمدان محمود الغريبيابراهيم صالح حمد ال عباسعبدالله سليم زائد النفيعي
عزيز معيش محايل الشهريسلطان عطية راعي المعلويبندر محمد علي سهلي

سالم نايف عوض السلميحسام حميدان سالم الحربينادر سليم ناشي الحربي
مطلق عزان عزيز البجاليأحمد مفرح موسى الشهرانيفهد حمادي احمد الحسني
عبدالله فائح تراحيب العتيبيمحمد علي عبدالله األحمريأحمد محمد يحيى حكمي

عبدالرحيم نويفع سعيد الفايديعلي عمر علي هزازيعبدالله صالح غانم العنمي الجهني
عبدالواسع الحصين حصني المعلويسعد محمد عبدالله االحمريخالد محمد علي البيشي

عبدالرحمن سليم حمدان اللهيبيعلي سعيد سعد الحارثيعبدالعالي عاتق ضيف الله القرشي
محمد الحسن محمد الحفظيموسى سعيد موسى ال ثابتعبدالرحمن علي محمد قيم

عبدالله فيصل يحي العمريجابر يحيى غرامة الحامديفايز حامد سالم العوفي
عبدالله حمد حسن ال مرقانحاتم علي يحيى الحيانيمحمد منصور ناصر الدوسري

عبدالرحمن صالح عبدالله الغيثعبدالله خلف هادي العليانيعبدالله علي احمد الشيخي
ماجد عبدالله بلهوش االحمديحميد صالح حميد الغامديمحمد علي جخدب القحطاني

هادي محمد هادي ال كليبموسى ابراهيم حسين البيشياسماعيل عبدالله محمد عتودي
محمد شائق بركات العريانيسعد علي عبدالله الحارثيمحمد فايز علي األسمري
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االجتماع والخدمة االجتماعية

أشرف حامد محمود بيكسعد محمد زاهر العليانيسلطان عيضه معال العتيبي
عايض محمد حزام القحطانيمحمد جابر علي ال مخلصمحمد حسن محمد الفاهمي

محمد مسعد مبارك الجهنيمانع حمد فالح ال سليمسلطان مصلح خاتم الحارثي
فهد مسفر فرج الدوسريجمعان عبدالله جمعان الزهرانيحبيب سعد دخيل القرني

خالد صالح يحيى الزهرانيسالم محمد علي القحطانيسمير منصور حسين فقيه
عبدالله صالح حسين الشهريعبدالله راشد نقاء السلميعبدااللة خلف سليمان السلمي

بندر عبود عايش المقاطينايف حمد مديني الناشريمبارك مصلح علي ال فطيح
احمد هالل عياف السفيانيحسين احمد حسين المالكيمهدي علي محمد الخضرة

سعيد عبدالرحمن محمد الشهرانينايف محمد محسن الجبيريعايض سالم عايض العرياني
سعد ناصر سعيد ال فارحعقيلي محمد علي الشيخيعبدالله عبدالرحمن جازي العتيبي

اسماعيل حسين سالم الياميعلي محمد عبدالله السبيعيعبدالهادي علي محمد القحطاني
يحيى علي سعيد عسيريسعود عطيه علي المالكيصالح عواض سعد الحارثي

عبدالرحمن مطيحل سويد المالكيفهد عبيدالله داخل الصاعديمحمد سعيد شيحان الزهراني
عبدالله شهد حمدان السلميسعيد محمد سعيد القحطانيعبدالله سليمان صالح الشبرمي

محمد عايض عيد القحطانيعوض بدر معضد الشيبانيمحمد شافي فالح القحطاني
يحيى ناصر محمد ال قظيععاطف واصل منور البالديفواز فايز حسين القبيسي
محمد عبدالله شداد الحربيعابد سعد مرزوق القارحي الهذليمهند جبريل علي راجحي

محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الرعوجيبندر عبدالعزيز سعيد الصاعديحسن احمد ابراهيم عجالن
يوسف راجح علي الزبيديسالم مهدي مرعي ال عباسعادل ظافر علي الشهري

عبدالله محمد مانع الياميفهد مسفر علي القحطانيسعيد مهدي محمد ال الحارث
فهد علي محمد القرنيابراهيم صالح علي ال صعبسعد سعيد محمد القحطاني
حسن حمد حسن ال همامبدر ضبيب معضد العتيبيناصر حسين علي اليامي

عائض هادي محمد القحطانيعبدالله سحاب علي القرنيناصر سعيد مريع القحطاني
مسعود ظافر حتات القحطانيفهد فالح هديان أل ظافرمعيض صالح معيض ال شرمة

محمد علي سعيد ال فارانعادل مخلد معضد العتيبيجاري بداح فالح الجهمي
عبدالعزيز عطيه جارالله المالكيهندي عبدالله سعود السميريعدنان حامد نفيع السلمي

سعد معاود عياد السلميمحمد علي محمد القرنيابراهيم احمد علي عسيري
طايل مسرع غالب المطيريفهد مطر غصاب الوذينانياحمد حسن احمد ال بن حسن

سعد محمد دخيل القرنيخالد احمد سعيد الشهريمحمد عبدالله يزيد الفيفي
فهد عيد علي الحربيذياب محمد ذياب العمريعبدالله محمد محمد صيرم

علي احمد عجيبي جغدميمحمد عبدالله فراج ال نادرامير خضري فؤاد احمد الصبان
حزام علي سعيد الزهرانيحسين مسفر سالم ال مطلقخالد عبدالله على البلوشي
تركي علي حسن القرنيناصر منصور ناصر الحسينيسالم شباب محمد المخلفي

احمد حسن احمد الشريفعثمان مبارك مسفر السواطموسى حريمل معوض الجهني
فهد سالم عبدالهادي الحربيمساعد محمد عطيه الزهرانيعبدالله نجر عبدالله العصيمي

محمد معيض دويشر الشراريبندر سالم علي المالكينفاع حريميس نفاع السلمي
فرج ضاوي محمد القحطانيفهد محمد سعيد الزهرانيمحمد حامد ناصر الغامدي

سلطان علي هادي آل جبارمحمد عايض عبد الله الصواطمحمد عبدالله حسين المالكي
دخيل الله شراز عواض المالكيمحمد مبارك مبروك العوفيعبدالله عبده حسن عريشي

محسن عبده حسين شيخيعبدالله احمد عبدالرحمن الزهرانيمحمد احمد محمد القرني
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محمد ناصر محمد الشهرانيعوض مثيب ثواب المطيريمحمد عوض احمد الغامدي
عبدالله ناصر سعيد ال سالممحمد أحمد حسن الشدويحرب نصار كريم العطوي

عبدالرحمن راشد محمد البركةعوضه سعيد عبدالله البهيلهعايض على مسرع ال فطيح
شاكر هالل عوض الخالديعبدالعزيز منديل ابراهيم ال منديلحميد عبدالرحمن محمد الحميد

احمد محمد احمد العسيريسعد رجاءالله رجاء الجهنيمانع احمد عايض ال شهي
عبدالمجيد حمود محمد الشهريمناحى حمود ظافر سعيدانهاشم عبد الرحمن عبد الملك خليل

فيصل محارب علي الجهنيخالد فيصل سليمان الربعيمصطفى صالح علي القرينيس
محمد دبيس عابد القرشيماجد سالم احمد المالكيسوندى سعد صملود القحطاني
محمد علي صالح الحضريتيسالم محمد حشيش الشرويسعيد حمادي حمود المزمومي

محمد صالح محمد القرنيحسن علي حسن المحامضفرج احمد سعيد القوزي
عمر ياسين محمد الخسيفيضيف الله عواض سعيد المالكيعبدالله عويد مهجي السلمي

مهدي مسعود ناصر ال خمساناحمد عبدالله احمد الغامديسلطان علي مفلح الجهني
عبدالله فاهد بركة الحربيسعد علي محمد الشهريعلي عبدالله حمد ال جمهور

بندر جارالله عوض الخالديعبدالله منصور عبدالحميد الصاعديفايز احمد حسين ال عبيه
علي محمد سفر الغامديصالح مبارك علي آل الثوريوسف عبدالله صالح الغامدي

ناصر شبنان محمد القحطانيياسر محمد سمار الزباليمحمد علي عوض الثبيتي
سلطان غانم علي ال عرفانعبد الكريم جمعان سافر الحربيخالد علي حسن جغدمي

محمد سالم صالح ال مطيفمحمد هادي علي عسيريمشرف عبدالله مشرف المالكي
احمد عبدالعزيز عبدالله الزاحميمعتز عبدالرحمن ناصر الجليفيراجح عبدالرحمن راجح الدوسري

حسين سعود صالح ال قريشجابر محمد جابر ال حسيكانعبدالرحمن سعد حامد الثقفي
مانع فايز محمد الشهرانيخالد مطلق ناصر العتيبىسامي علي فرج الحربي

مرعي صالح مرعي الشهريماجد سباع عوض الحافيعادل قاسم محمد فقيه
احمد ظويهر عطيه العلونيفهد سعد عبيد الروقي العتيبياحمد خالد ابراهيم العجيمي

رفعان هادي عايض القحطانيعبداالله يحى علي سعيدفهد سعيد عبدالرحمن الزهراني
سامي مصلح هياس الزهرانيأسامه أحمد علي المالكيمانع حمد سعيد آل منصور

عبدالرحمن مريع عبدالرحمن الزميليفيصل عمر محمد القرشيابراهيم محمد علي الماجدي
فيصل حسين سعيد العسيريعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الغامديعمر محمد علي عسيري
فايع يحيى سعد عسيريجابر مفرح سعيد القحطانيماجد سليم سالم الجهني

جمعان خويتم ابو الخير العاصميعبدالله محمد بحان المالكيصالح علي محمد الربيعي
مطر حسن علي القرنيمطلق سعد نايف الحارثيمحمد عبدالله مسفر المالكي

بندر ثايب مريزيق الحربيصالح هنيدي جويبر اللحيانيجمعان مبارك جمعان السراجي
محمد سالم محمد آل ناجمعبدالرحمن عطية حامد الصيدالنيهادي حمد فالح ال سليم

محمد سعيد عيد المحياويياسر سعد صميدان الجهنيحميد صالح شلوه المخلفي
اسماعيل عبدالهادي علي الزقليعبدالعزيز غالب مرشد السلميسليمان معاضه سليمان الشهري

محمد عبدالله مذكر أل قيرفارس صالح محمد زبادينفيحان عائض زائد الحارثي
غازي سالم عوض المزينيأحمد حامد ماسي المالكيسعيد سعد سعود الحارثي

عبدالرحمن سعود نزال الحجيليظافر حسين محمد ال الحارثعبده عبدالله موسى عقيلي
عبدالله محمد عبدالله السبيعيمبارك عايض حزام القحطانيظافر معيض فالح ال سليم

أحمد ناصر عبدالعزيز العدوانيعبده احمد محمد شريفرياض حسين يعن الله الشمراني
عبدالله محمد عبدالله القرنينايف صالح مطر الغامديبدر ناهض مرعيد الشمري
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

ظافر زارع محمود الشهرياحمد ياسين شرف البركاتيعلي سالم محمد ال زاهر
عماد عتقان عتيق السلميذياب ظافر مهدي الزبادينيوسف بريك جفين السلمي
سعيد علي خلف الرشيديياسر ثابت علي القحطانيزامل فرج عبداله العميري

يوسف عبدالله جمعان المالكيعلي عبدالله سعيد الشهرانيسلمان عبد الرحمن رشيد العتيبي
هالل فهم علي السلميعبدالعزيز سعود نافع العنزيمروان سعيد بخيت المولد

عطيه عبدالله عطيه الزهراني نواف علي عبدالله الشهريمهدي على مهدي ال شهي
فهد غازي جود الله السلميعبدالله ابراهيم صالح الجويانحزام عايض حزام القحطاني

حمد محمد جابر الشمرانيعبدالرحمن داخل دخيل المحياوي الجهنيعايض معدي مسفر القحطاني
فهد محمد سعد المساعدعبد الله فهيد زويد المطيريمتعب مزاحم مطر المطيري

تركي سالم ناصر آل ناصرخمسان حمد محمد ال ذيبانعلي عبدالله أحمد الشمراني
عبدالرحمن فرحان مبارك الشمريمحمد بداح عايض القحطانيعبدالله محمد ذياب الشريف

علي عبدالله محمد الشهريمحمد ضيف الله محمد المطيرياحمد حسن محمد المالكي
هادي عائض ناصر القحطانيمحمد علي طاهر الزهرانيعلي موسي مديني الربعي
نواف ماجد مطر العتيبيرامي عواض سعيد الحارثيبندر سلطان مسلط البقمي

ضحوي عايد دبيان الحربيماجد عبدالوهاب محمدعلي نقليفهد عوض شليويح الترجمي
عبدالرزاق صالح علي الزهرانيمحمد فيصل عبدالرحمن الغامديحمزه محمد علي عمر بخاري

اسماعيل يحيى اسماعيل آل اسماعيلسعد وصل الله بليهد المعبديعبدالله ظافر سعد الشهري
عبدالله عيد مخضر الجدعانيخميس عمران خميس ال سعدبدر عبدالرحمن مهدي رجب
ناصر فهد عبدالله القحطانيطارق مستور سواعد السلميعادل سالم مسعد الصيعري

محمد مسحل عنية الله السلميفخري عبدالله سالم البركاتيماجد احمد رده العتيبي
بدر ظفيير سعيد الشهرانيرمزي غزاي حريميس السلميسعود عايض خليفة القرشي

وليد علي حفظ الله الحدادسلطان علي صنيج آل دغريرثامر محمد فهاد السهلي
فهد رجاء ضاحي الشمريرائد حسين رجالله االحمديعمر علي خلف الرشيدي

حسام رشيد سليمان العليقيخالد سليم سليم السعودحسين علي محمد ال مطلق
ماجد عبدالله حامد الحازميثامر شرف عطية المالكياشرف سليمان صالح العبداللطيف

يوسف عبيد خلف الحربيسهل عبدالرحمن عطيةالله الحربيثامر أحمد محمد دغريري
ظافر صالح ظافر العمريمحمد سعيد محمد الحارثيبين سيف بين السبيعي

سعد راشد سعيد العضيانيدغش علي ذيب القحطانيعبد الله جميل عبد الله الحليفي
ذاكر حسن محمد المسعوديسعيد علي صالح ال مهريفهد حسين علي ال ذيبان
عبدالله احمد يحي الزهرانياحمد حسين صقر المحمدناصر حمد علي المعدي

سعد فالح شارع الشهرانيسليمان عوض عويض الجهنيمحمد عبدالله زامل القحطاني
ابراهيم هادي حمد ال قرادناصر سعد عبدالرحمن بن هويملخالد عويض معتق المعبدي
محمد علي احمد شطيفييحيى فهد يحيى الحدادتركي سعد عواض العصيمي
ريان محمد عويض السفريعبدالله أحمد سعيد الشمرانيياسر فرحه محمد الزهراني
عبدالعزيز فهد سحيم القحطانيعلي زامل فالح الشهرانيسعيد محمد سحمي الغامدي

محمد عبدالعال علي السلميساري سعد سليمان الربيعةسلطان علي محمد رباط
هاشم فيصل حسن نحاسمحمد احمد عبدالله القرنيراجح عيسى محمد الزبيدي

حمد أحمد محمد الغانميعبدالسالم عواجي عبده مدخليمشعل علي عبدالله الرشودي
مطيلق سالم مطيلق الشمريأحمد محمد آدم برناوىعبدالعزيز مساوي علي طيري

مانع سالم مهدي آل سليممحمد مقبل بخيت السنانيعبدالجواد سعيد عبود أل غشام
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التاريخ

الشريعة والدراسات االسالمية

محمد عبده احمد سهليمحمد ناصر محمد الختالنناصر سعود سرحان البقمي
ماجد سعود عويض الجعيديوسف محمد مسفر العتيبيمحمد عائض تركي المطيري
سامي مشبب محمد االحمريمحمد صالح محمد الصغيرسلطان حمد محمد الشهراني

عبدالله علي احمد االحمريمصعب محمد نويفع السلميخالد سليم مسلم الجهني
منصور حماد عطيه الله الجهنيوائل عادل جمال الدين كلنتنمشعل عماد ابراهيم الطويرب
علي عامر علي االسمريمنصور محسن عابد القرشيعبدالعزيز سليم بخيت الحربي

تركي أحمد دخيل الله الصبحيعبدالعزيز سعد عباس الحارثيهادي سالم مهدي ال شهي
سالم علي حمد ال زمانانحسن عوده مسلم المسعوديدليم سالم دليم الوادعي

سياف سحمي سياف البيشيصالح رشدان رشيد الجابريرمضان موسى علي الزهراني
علي ابراهيم هبة الله شاوشفيصل مسحل عايش المالكيخالد مجول فهاد العتيبي

تركي فهد علي الشهوانماجد صالح فهد السلوميحي عبدالخالق علي الشهري
عبدالمحسن منيع الله زياد المطيريسلطان فاطم عيد المطيريمحمد يحيى أحمد عسيري
سعد مناحي شارع العتيبيخالد علي عون القحطانيخضر محمد علي الغامدي
ياسر عبيد زويد المطيريطالل محسن خير الله العليانيمفلح حميد وحير العتيبي

مشاري منصور صالح السميريياسر صديق محمد ابوالغربعبدالمجيد محسن علي الشمري
سلطان حسن محمد الشمرانيأحمد محمد أحمد الزهرانيعلي عايض محمد ال عامر
فواز قبل حامد المقاطييوسف دخيل الله سالم القرشيعبدالله زبن مثيب السبيعي
عبدالرحمن دحيم ربيعان البشريعوض مسفر عوض ال قهمانبارود سعود بارود الراشد

محمد عراك بريت الشمريوليد معيض عبدالله الزهرانيسليمان حمد علي الخشيبان
مساعد محمد عمر العبدالرزاق

سعود سعد سعود القحطانيعمر ادريس هادي كنانيعبدالله سعيد علي السرحاني
حسن حامد حماد الهاللييحي محمد حسين الحسنينواف فالح دخيل الله العتيبي
احمد محمد سعد عيسىعمري عبدالرحمن عامر الطياريرياض صالح محمد النجران

حسن مصلح حامد القرنيمطلق سالم محمد البقميالفي صالح قليل العيسى
عابد عبدالله قبيل المالكيزياد عوض محمد الجهنيفهد عواد سعد الوافي

عبدالرحمن حسن عبدالله الحربيحمزة بروجي علي الزبيديوديع سعد نويجي اليهيبي
منصور حسن سعد الحربيفهد مطر مثقال العنزي

عثمان حمزة عثمان حمزةمحمد علي محسن حسينعبدالله علي عبدالله القرني
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اللغة اإلنجليزية

عبدالله مسفر حسين الزهرانيعبدالرحمن عثمان يحيى الزهرانيتركي مطلق سعود الجعيد
ماجد احمد عبدالله باحكيممحمد سعيد محمد العمريأحمد علي ابراهيم الغانمي

ريان عوض محمد الهذليسلطان نايف بن ماجد الغناميفارس سعود ابراهيم العصيمي
طارق حسين سليمان طواشيعبدالمعطي محمد جميل عبدالله جستنيةخالد فايع مفرح عسيري

محمد سليم كريم الجهنيابراهيم عبد الرحمن قاسم الشمرانيفراج بسيس شبيب السبيعي
ثابت سعيد سعد الشهرانيرائد حامد عويض البالدينايف عوض عاتق المطيري

سامي عبدالله رزيق المطيريفيحان سعد محمد الحارثيحامد عاطي سعيد الذبياني
فايز حباب فايز السلميعمر مرزوق سليمان الذبيانيمحمد علي أحمد الكناني

ماضي ناصر مثيب السبيعيعبدالله بريك جميل البشريمحمد هادي علي المالكي
حبيب فصال أحمد سبعيأحمد راشد عوده الصاعديعبدالعزيز خليل محسن العرم الشيباني

سلمان طائل فرج السلميبركات محسن محمد القرنيشبيب خالد مترك السبيعي
مبارك علي مبارك القحطانيمحمد حمود سليمان الجابريعبدالله ناصر علي الحارثي
سلمان سعد صقر العتيبيعويض محمد منيع الله الجعيدابراهيم علي عطيه مدخلي
نايف منيسي محمد المشعليمحمد حسن ناصر ال مشببخالد سعد عبد الله المالكي
ناصر محمد ناصر خواجيمتعب علي علي االعجمصديق سعيد محمد الغامدي

محمد مصلح عبدالرحيم الجحدليعلي جابر مزعوي السلميتركي عايد مطلق الذيابي
ابراهيم عبدالرحمن عبدالكريم العتيقفهيد عمر باني القحطانينافل سالم عايش الحربي

عبدالرحمن علي محسن الشلوي الحارثيعبدالله عرميط فيتل السلميعبدالحكيم حسن علي الزهراني
أحمد علي صالح الزهرانيبالقاسم حامد أحمد الجميعيعلي محمد محمد مبشر عسيري

صالح سعد معيض ال مسفرعمران صالح محمد الدهلويسعيد مشني احمد الحربي
هالل فهد قليل الحارثيبندر عبدالله عايض الثبيتيمحمد أحمد محمد المخلوطي

محمد فهاد محسن القحطانيسليمان محمد صالح الصناتجمعان حسين احمد شبير
عوض سالم سعيد القحطانيمحمد عبدالعزيز محمد العمريمحمد أحمد زايد األسمري

عبدالرحمن فالح محمد ال كزمانفيصل علي محمد ال الفقيهسعد عبدالله دخيل القحطاني
مسعف حضيض عتيق المطيريهادي سند بادي الحربيأمين سليمان علي المزروع

محمد مهدي محمد ال فهادموسى مشني احمد الحربيعلي السيد احمد الحربي
محمد مفرح محمد عسيريخالد صالح ستر الجعيدراجح عامر راجح القشيري

مجدي منصور غالي الصبحيفهد حجي خلف الحربيبدر صالح محمد العمر
بدر سعيد عبدالرحمن الغامديفهد غازي علي الحربي

بندر غازي ناجم العتيبيحمود احمد محمد الزهرانيمهلي هاني مهنا الظاهري
فالح عبدالله عثمان المنبهيتركي عادل سعيد نتومنير محمد حسن المخالفي
محمد علي محمد الزهرانيعبدالله تركي عبيدالله القثاميمحمد احمد محمد ال سليم

وائل جميل محمدعلي ناظراحمد محمد سعد المنتشريعبدالعزيز علي حميد الميلبي
عبدالله مجحود عبدالله العجميسيف دهيران حميد العيليعبدالعزيز خالد عبدالعزيز العبيد
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محمد احمد عبدالله القرنيمروان زيد سلطان الكثيريفواز يحيى عبده فقيهي
عبدالله محمد علوان عسيريراضي محمد عواض الحارثيمحمد ابراهيم محمد السفياني

عماد عبد الكريم عبد القادر الرمليفايز حمد الراوي العنزيسالم عايش عويجان الرشيدي
عمير ثويني عبدالكريم الشمريابراهيم محمد منيع عسيريمحمد صالح علي العمري

عبدالله احمد غرم الله الغامديعادل علي محمد االسمريماجد مناور صالح الجابري
محمد سعيد محمد العمريعبدالله صبيح مهاوش الرويليابراهيم ياسين علوان عسيري
عمر حمزة ابوبكر يوسفعبدالله علي عبدالله الهويريمنيع الله عيضه شراز المالكي

رعد عيد عواد الذبياني الجهنيمسند مهرب سند الرويلييزيد محمد عبدالعزيز العقيل
سعد ناجي احمد اليامينور حامد وديان الخيبريعصام موسى سالم الطلحي
عبداللطيف بداي مرزوق الرشيديسلطان محمد سليم السنانيعبدالله علي عبدالله القرني

هاني عبدالمحسن محيسن الغانميابراهيم عبدالله خضر الثمالييحيى زكريا عبدالحميد المغربي
محمد مشعان عبدالله المطيريصالح زيد صالح المانععبدالمجيد مهدي عبيد الحربي

خالد عامر عبدالله االسمريعامر محمد عدل العتيبيكريم نافع معوض العوفي
عبدالرحمن جارالله ناصر الحربيفرحان عبدالعزيز بطيحان الحربيرامي حسن مساعد القرشي

ايمن عياد عويضه السهليعبدالله عيسى حسين الفيفيفيصل عبدالعزيز غالب عامر
منصور محمد مهنا الجهنينادر محمد سعيد حسنينعمر مناجي عمر ال خالف

نواف عبدالله فرحان الوديعيبدر عبدالله عساف الخثعميربيع شهوان جمعان الزهراني
محمد ضافي زاحم البشرياحمد محمد عبدالله هزازيعبد الله راقي زيد العتيبي

طارق عبدالعزيز احمد الغامديبخيت سعود ناجي القثاميعبدالعزيز حسان عبدالعزيز الحسن
محمد فهاد مفلح الدوسريمحمد صالح جمعان العمريدرويش عبدالله درويش القرني

محمد عمر علي الزبيديفيصل سليمان عبدالله السليمانعبدالعزيز ابراهيم منصور حكري
حسين راشد حسين جمعانمحمد ردود رداد الخالديعبدالعزيز بخيت عبدالله العصالني

محمد سعود ناصر آل ذيابحسن عطيه احمد الزهرانيحسن زهير سالم الشهري
بدر عبيدالله عابد الخرمانيهاني منصور عبدالله الحربينواف مسهر ماطر المطيري
عبدالله محمد علي االسمريبطي شافي سعود العتيبيعبدالله سالم ناشر الخميسي

محسن عبد العزيز محمد يامىغيثان عامر غيثان العمريعلي محمد أحمد عسيري
ياسر عوض شراز المالكيمحمد زايد منيع عسيريايمن عبدالرحمن محمد الغانمي

نايف عويزم عامر الجعيدمحمد داود سالم باداودمحمد علي خضر الزهراني
حمود سعد محمد السبيعيطاهر علي طاهر المجمميمحمد عيضه صالح الثمالي
وليد عبدالله احمد المالكيممدوح حمد يوسف الهاشمشاكر احمد شاكر العماري

سعيد محمد سعيد الشهرانيماجد مبطي سعيد العمريمحمد وائل فكري محمد
سعد علي ابراهيم السبيعيسامي مخضور وارد البشريعادل فهد مشعل العصيمي
حمد عبدالله حمد ال قريشهجارالله جارالنبي علي المالكيجابر سالم معيض الكثيري

ناصر محمد علي القحطانيعلي عبدالله محمد القرنيعلي احمد علي االمير
أحمد سفر سند الجعيدعلي أحمد عبدالمنعم الحليليعبدالعزيز محمد أحمد الغامدي
عبدالرحمن محمد أحمد العسيريخالد عبدالرحمن عبدالله الدوسريعبدالله حسن حميدان المالكي

محمد مبارك سالف الحربيفؤاد سعود سعد المطيريفيصل سعد فواز الحارثي
سليمان نغيمش سعيد االحمديماجد سعد محمد البلويمفرح علي علي الزبيدي

خالد علي عطاالله الحربيمهند ماجد بن عبدالرحمن باعبودظافر ناصر محمد ال جارالله
طاهر عبدالواحد عبدالله السعيد
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

ناصر مناحي محمد ال فطيحعويض مرزوق رازق الهذليسعيد أحمد عمير الشهري
أحمد علي مبارك الحربيعبدالله علي عايض الحارثياسامه حسن عواض اليوبي

محمد فاضل سعيد العمريمحمد علي محمد العالويياسر صالح دخيل الله المحمادي
بدر ضبيان سعيد السلميمبارك محمد راجح الشمريفهد مسعود علي القحطاني
مفرح محمد فائع الشهابي عسيريصالح سعد عيد الغامديهادي احمد شوعي عاتي

مروان حسن عشاي السلميعبدالرحمن بدر عبدالرحمن ال فاهدهمحمد أحمد يحيى الشديدي
حسان ساعد شرف المالكيصالح هادي محمد المحامض

عبدالرحمن محمد محمود هرياحمد محمد محمد عسيريعبدالله عبدالرحمن عبدالله المحبوب
سمير عبد الله محمد فالتههاني محمدصالح محمدعلي شهرخانحسين محمد حامد القحطاني

عوض سالم عبدالله الشهريمتعب عبدالله محمد القويزوليد غرم الله خضران المالكي
اسماعيل عدنان اسماعيل نجارسلطان عبدالرحمن معتوق مؤمنهعبدالرحمن نبي حسين تاج الدين

ماجد ابراهيم معيض الزهرانيمحمد أحمد مصلح الحربيماجد ياسين حامد نديم
بندر حمادي عطيه الحربينايف مريشيد دخيل الله المطيريسعيد محمود محمد ال جحيف

مسفر سعد عوض الحارثيرائد مسفر حويمد القثاميمحمد مطلق علي الحمياني
ماجد غرم الله احمد المالكيماجد عبدالله برزان طميحيعبدالله عامر رده السفياني
عبدالرحمن محمد يحي القحطانيمحمد عبدالله محمد العليانيخالد حميد شاكر المطيري

باسم محمد عطيةالله البشريعبدالعزيز متعب خضير المطيريابراهيم حسين اسماعيل دفع
علي احمد سالم العمارياحمد محمد احمد عسيريأحمد علي حسن الشهري

وليد ابراهيم سعد الجبيريعبدالعزيز مذحل منيف البقميمجاهد رمضان محمد الذبياني
شائع هويدي عبدالهادي الهذليعيد حمود عيد الدوسرينايف خيران عوض الرشيدي

فارس وصل الله عبيد الله الصبحيسعود خالد محمد الشويعرمسفر هالل ضيف الله المطيري
عبدالعزيز محمد عبده نجميفهد رايع احمد الغامديخلف لفاء عبدربه السلمي
أحمد عبدالله حسن العطاسخالد شباب عواد السحيميفيصل ذياب هاجد المطيري

فهد عبدالله راشد بن جريسنايف جابر سالم الجعيدعالء الدين بهاء الدين  الحافي
محمد عامر جابر الغانميماجد سعيد حضاض السلميمحمد حسن محمد عامري
عبدالله احمد عبدالرحيم الزهرانيخالد احمد مروان الزهرانينايف محمد مقيبل الثبيتي

خالد سعيد عواض الزائدينايف دغيليب عائد المطيريمشعل عبدالله محمد العميري
سامي موسى عبيد المالكيسالم صالح سالم ال كليبعبدالله احمد مفرح ال مفرح
طارق ابراهيم محمد الفوزانظافر محمد سعيد القحطانيحاسن حسن حاسن المالكي

معيض احمد موسى الغامدياحمد زايد شديد الجهنيعبداالله عبدالله أحمد الزهراني
عبدالعزيز عمر محمد البركاتيخالد فيصل حسن فرسانيدخيل الله عبدالله ظفير العامري

علي معيض بخيت القرنيعلي محمد علي مباركييحي احمد تهامي مجرشي
عبدالله أحمد حسن الشهريسلطان مطر حسن الحربيمحمد شامي علي عسيري

تركي محمدنور محمدفاضل الشنقيطيعلي صليم محمد القحطانينواف عبدالمعبود مساعد الحارثي
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

بندر مرشد سوندي العتيبيمحمد علي ابراهيم الراشديحمد يحي حمد الحنو
أحمد حمد حماد الغريبيسامي علي محمد شريفهادي صالح علي الوايلي

ماجد علي داحش الشهريجبران حسين احمد قحطانيوليد ابراهيم أحمد التيهاني
فالح مناحي محماس الدوسريعبدالعزيز محمد عبدالله القحطانيسالم نغيمش دوخي العتيبي
حيدر علي احمد عتوديعبدالله احمد محمد عسيريعمر حسن حسين الحارثي

يوسف محمد عايض النمريثامر محمد محمد العسيرييوسف عبدالله يوسف عوضين
ياسر حميد حامد السالميموسى زاهر موسى االحمريعلي عبدالعزيز عبدالله الزهراني
عبدالله حمد هادي ال قرادعصام سالم محمد الحربيلؤي عبدالهادي عبدالسالم بشناق

سعيد علي سعيد الوادعيمحمد سليمان مهل الحربيمحمد عمير محمد القحطاني
صالح هليل فوزان الجهنيهاني أحمد حسين باعفيفمحمد عايض فهيد القحطاني
محمد منيزل عتيق الشمريماجد عبدالله محمد الغامديمحمد حامد سعيد السهيمي

عائض علي عائض القحطانيصالح مطلق طلق القثاميحمدان محمد حمدان الحربي
ماجد الفي دخيل المطيريسعيد فراج سعيد ابوكالبسلطان سياف عائش البقمي

حسن عبدالرحمن عبدالله المالكيابراهيم مطير مطر الجعيدعبدالعزيز سعيد سفر الخضران
علي محمد عبدالله فقيهيصالح خلف هاجد المطيريمتعب مبارك محمد الحصيني

عبدالله نايف فهد المطيريماجد عبدالعزيز مسلم الجهنيعبدالله محمد عبدالله العريني
شافي عراك شافي العتيبيثواب محمد معيض الشهرانيراشد خلف الله محمد الطلحي

محمد جيالن عبدالرحمن السنوسيمازن عبدالعزيز صالح حلوانيسعود ناصر محمد الحسيني
حمد علي محمد المعشيعيسى يحي عيسى كريريهاني بخيت عبدالله الحربي

جمعان سعد منصور السبيعيفارس موفق عبدالله حاتمراضي حضاض رضي المخلفي
بندر فاروق ياسين تركيعبدالله أحمد عبدالله االسمريعبدالله محمد ضاحي الحربي

ابراهيم سليمان عبدالعزيز العنزيعبدالله فايز عوضه االسمريصالح محمد مسفر ال عصمان الوادعي
تركي عويمر عامر الجابرينايف سعود محمد المقاطياشرف علي محمد الخيري
عبدالله محمد حسن الشهريعلي محمد مهدي القحطانيايمن محمد حمدان العقيبي

احمد فيصل عايض المطيريثامر علي حسن الزهرانيعلي ابراهيم محمد عسيري
نايف حمود محمد عسيسناضي عوض طالب الرشيديمحمد أحمد محمد الفيفي

معمر صقر عبيد الروقيماجد عبد الله صالح الغامديمحمد حسن محمد ال عامر
علي سعيد أحمد الزهرانيسليمان محمد سليمان الحسنحسين غرم الله حسين الزهراني

محمد عبدالله علي الشمرانيمحمد مسعود محمد البديدي
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كلية االتصال واإلعالم
االتصال واإلعالم

اإلعالم

عبدالعزيز غرم الله محمد الزهرانيعمار عبد القهار  فيكتورعبدالله محمد شيخ عبدالقادر اسماعيل
أيمن دويل عبدالله بن زيمهرعد موسى ابراهيم عسيريتركي أحمد حميد الجدعاني

حسن علي دحمان الشهريوافي عبدالرحمن عبدالحفيظ الجنيديفهد ابراهيم عبدالهادي العسيري
ياسر عرابي حامد الغانميخالد صالح محمد الغامديمنصور عبدالله حنش الشهري

أحمد حسن عبده المرحبيحمود محمد حمود الراشدفيصل جمعان سعيد الزهراني
مصطفى علي محمد البديويخالد علي معال الصبحيعبدالله علي سعد الغامدي

احمد بدر محمد شاميمحمد سعيد سعد القرنيماجد محمد منصور الغفيلي
احمد عيد راشد الحربيشرف عبدالعالي عبدرب النبي الشيخخليل حامد سالم الصحفي

عبدالله حسين سعيد العاصميسعيد عبدالله سعد الشهرانياحمد قايد فرحان حزام
عمرو محمد ابراهيم ابوالعطاءناصر عبدالرحمن ناصر بن طياشعيسى محمد احمد هتان

محمد عبدالعزيز حمد الجهيميمساعد عبدالله محمد الزاملحسين سوطان كليب الثقفي
عبدالله معسر علي هزازيعلي سعيد عبدالله الزهرانيفواز مسفر سالم الغامدي

علي سعد سليمان الشهريعبدالله محمد رجاء الردادييحي صالح يحي جلي
ايهاب كمال عيسى فيوميعبدالرحمن عايض عوض الحربيصالح سعد صالح العلياني

سعد الحميدي فهد السبيعيعبدالرحمن حسين عيسى جوحليسلمان بركه الله سالم الجهني
نزار عبدالله صالح الخطابيعادل علي منصر الخليفيفهد علي حسن المالكي

موسى عبدالغفار موسى الصياديعبدالله بخيت معتق الحربياحمد حميد سليمان العمري
عالء الدين عبدالرحمن عبدالله العبيدتركي محمد عيسى الفريديمحمد علي صالح بادخن

حسن غازي حسن عسيريعبدالله عواض معيض الجميعيبندر مصارع حمود الحمدان
سليمان عبدالعزيز سليمان الخميسعبدالرحمن سعود سعد الحسنعمر احمد عبيد ساري عبدالله

جمعان فهد سالم الحربيعلي سالم علي المالكيعامر صليح رويعي الحربي
عبدالملك غيث سلمان العسيريعبدالله محمدعلي عبدالله أبو الريشعبدالله عبدان محمد الزهراني

مبارك احمد محمد سميحعبد الله جريد سعد بن جريدعادل سعيد محمد الزهراني
عبدالله محمد ناصر االسمريفيصل براك نائف العريعرطارق عايش سميط المحياوي

جاسر حامد حميد اليحيويأسامة عبدالمجيد ناجي عسيرييحي محمد عبدالله الجحيني
ماجد يحي علي مدادطارق علي احمد العمريسعود محمد حسن المريبض
تركي محمد عيد القحطانيعاطف علي عاطف الشهريحسين غانم محمد الدوسري
سلطان يحيى عبدالله حمديعبدالله محمد وهبي كرديعبدالعزيز خلف نزال العنزي

عبدالله مطر عوض الجدعانياحمد اسامه حنفى ريحاناحمد يحيى قانص المالكي
عبدالله ناصر فطيس الرمثيعلي احمد محمد الغامديوائل زيد سعيد الغامدي

سيف سعيد سيف ال الراحلهيوسف احمد يوسف سالممعتز حمد عبدالله الربيع
سعيد علي رشاش الزهرانيبدر بخيت محمد الشهرانيأيمن عبدالرحيم حسين يسلم

ماجد عبيد عبدالله المطيريعبدالرحمن حسين سبيع ال فصيلطارق محمد سالم الجهني
عمر عبدالله صالح العمريمحمد مهدي مسعود الوقدانيعبداالله محمد سعيد حامد القريقري

فيصل فخري عيد الصبحيبندر زيد مزيد الجديعيعلي عيد رجاء العنزي
علي حسن علي مدينياحمد حامد مطلق الرفاعيبندر عبد الرحمن رزيق السفياني

نايف سعد معيض الحارثيعبدالله عطيه فريج الرحيليطالل عبدالله احمد عبيدو
عالء فؤاد احمد داودعبدالواحد حسن علي البارقيعبدالله سعد محمد المزيد

عبدالعزيز راشد عودة األحمديعبدالعزيز عمرو عوض السلميعبدالسالم حسين عبدالسالم داغستاني
جميل حسين محمد العمريعبدالقادر عبدالخالق علي الهالليعثمان ياسر عثمان دهلوي
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صالح احمد حسين المالكيعامر احمد حسن البارقيسعيد بخيت قحطان زهراني
معيض محمد ضيف الله القرنيعليان علي سعد الحارثيبندر ناصر صقر العتيبي

ياسر شرف علي المالكيفايز عقيل حجيج النافعيعلي سعيد احمد الزهراني
عبدالله مسلم سعيد الميلبيعبدالعزيز صالح سليمان ال رشيدبرجس مشعل نقا القرزوح

ناصر محمد صديق عبدالقادرسعود دخييل سعود القحطانيحسين علي حسن رباط
محمد مفرح ملهي الشهرانيفهد عابد عبدالله المالكيصالح محمد عبدالرزاق العبدالرزاق

مشعل حسن صالح الفريحخالد بسام احمد الزهرانيعبدالله خلف عبدالرحمن الحماد
عايد عيد ثميره الخميسييحيى علي يحيى عسيريخالد ابراهيم محمد اللهيب

سامي خضر محمد الزهرانيخالد سعد محمد كمال الدينصالح ظافر صالح القحطاني
باسم محمد علي سعد الحربينادر أحمد سعيد الغامديباسم سليم سليم االحمدي

نايف ابراهيم عبدالرزاق الجهنيزهير امين علي النجارعبدالرحمن خضران مسفر الغامدي
فواز مطر عبدالرحمن الربيعيهاني خليل أحمد الحبشيمتعب محمد سعيد الشهراني

فواز عواض الهويل الغضبانيفيصل مطلق فهيد القحطانيرافع أحمد محمد السهيمي
عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز السيفعبدالله بخيت صقر السلميعمرو محمد احمد عمار
ناصر فهد عبدالله الصبيحياسامة محمد عبدالله الغامديخالد مزيد علي العتيبي

متعب محمد عبدالله الزهرانيباسم عبدالله سلمان قايدعابد عبدالله عبيد الحربي
تركي عبدالله فالح السبيعيصالح سعيد احمد العمريعبدالله غاصب عبدالله الخثعمي

فهد محمد حامد الجلسيفايز جندب سعيد الثقفيعلي سعد سعيد األسمري
محمود حسين خان حيدر جانعبدالله يحي علي الحسنيعساف مسلم ضرمان ابو ثنين السبيعي

نايف عبدالله عبدالرحمن الحصانراعي سلمان ناصر الريثيمتعب عائض سليمان السلمي
سعد سوطان كليب الثقفييوسف حاتم يوسف غندورهفيصل فاطم بطي المطيري

بندر موسى عبدالله القرنيعلي احمد علي الزهرانيعمران سيد أنور حسين محمد
خالد سعد غرم الله الغامديابراهيم علي يحي خرميفيصل عطية حسن النعيري
مصلح حميد خيشان السلميمحمد عبدالله ابراهيم العلكميفرحان سلمان علي قحطاني

ايمن ابراهيم عبدالقادر نجارطلق فيحان طلق السلميعبدالله محمد عبدالله العتيبي
بدر محمد حسن الزهرانيفهد حميد سمران اليوبيمحمد طاهر عبدالله اليحيى
عبدالله علي جعفر النجرانيسهيل حميد محمد القرشياحمد حسن سعيد الزهراني

منصور علي عبدالله الزهرانيعبدالحميد محمد علي بن زيدصالح عبدالعزيز صالح الجويان
سعيد سعد احمد العمري الزهرانيعبدالعزيز ابراهيم محمد الفهيدعمر مبخوت مفتاح الصيعري

سعد عائض عبدالله القرنيتركي محمد محمد زيادهعبدالرحمن عطيان سعيد السلمي
حمدان محارب حمدان المطيريمهند حسن عبدالمحسن الرقيبعلي محمد قليصي المالكي
خالد فالح ماضي العتيبيخالد عبدالله سلمان القحطانيعمار احمد ناصر القحطاني

فريد عوض دبيسان السلميمنصور عصام سليمان باخشوينسليمان عبدالعزيز نايف الذيابي
مهدي طاهر احمد عاتيعمر عبدالله سالم الصيعريفارس علي سليمان المحيميد

حاتم مبارك علي الجهنيحسن سالم جبران القحطانيمحمد محروس محمد ديسوقي
محمد عبدالعزيز محمد السيفعبدالسالم مصطفى عبدالسالم مدللهثامر معتوق معيوض الجعيد
باسم نوار الفي البقميايمن عبدالباري محمد بجبععبدالسالم راشد احمد صالح

سلطان محسن مناحي العتيبيعبده حسن علي والبيعبدالله عالي مشرف الغامدي
محمد عبدالله محمد الكنعانسعد سبيل سعد الحربيمسبل محمد مصلح العمري

عبدالرحمن عبدالله علي آل منصورجعفر محمد جمال عبد القادررائد علي سالم المطيري
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علي مانع علي عسيريعيسى محمد صالح عبيد المغربينوار يحي علي ثابت
فهد راشد محمد المشاريعبدالله مجدي مصطفى موسىتركي عبدالله هادي اليامي

محمد عبدالله محي الشهريمحمد سالم عبيد المروانيعبدالعزيز عبدالوهاب عبدالعزيز البدران
عبدالرحيم رابح قويفان اللقمانيعبدالعزيز علي محمد آل عمرمعيض رجالله طفيالن السلمي

علي ظافر علي البشرفارس ثواب ثويب المطيريشبير محمد شبير السيد
ابراهيم احمد حامد الغامديعبدالله أحمد علي الزهرانيعبالرحمن علي عكفي أبو شاهرة

الفي تركي مهدي العصيميفرحان هليل مطلق العنزيمشعل عمر أحمد نهاري
احمد عوده سعد الفدعانيمهند عبدالله صالح الخطابيحسين علي عبدالله الشمراني
عبدالله محمد احمد الزهرانيعبدالله عبدالعزيز عبدالله الداوودحسين علي حسين الزهراني

زياد خبتي زياد البقميحسن الطالب محمدأحمد عمر محمد مسعود
شداد محمد فالح الهاجريمحمد عبدالله عبدالرحمن المغيرعلي الحسين يحيى الكبش

محمد مطر عوض الجدعانيضيف الله احمد محمد الشهرينايف عبدالرحمن سعد الحصان
عبدالله محمد صالح ناقرومحمد حمدان حامد الهالليوسيم علي أحمد مدخلي

سعيد خالد سعيد مخيرمشعل عبدالله غرم الله المالكيعبدالله ناصر محمد آل عائش
فهد سعد أحمد المالكيعبدالله ياسين عبدالله مغربيعلي محمد سودان الزهراني
سلطان محمد حسن الشهرياحمد علي الحسن الصمدانيابراهيم فايز أحمد األحمري
احمد محمد صدقه بخاريعبدالرحمن عبدالعزيز محمد بن هدهودياسر احمد محمد عسيري
يزيد ماجد عبدالكريم عسيريسعود رده غالي الربيعيأحمد حماد فالح الخالدي

عبدالرحمن سالم علي بن سويدانعادل عبدالملك حسن الثقفيماجد أحمد حسن الشهري
محمد علي محمد المجحدفهد حامد نحو العنزيخالد حضيض حضيض السلمي

عبدالمحسن حسين نعيمان السلميمحمد علي قاسم األنصاريماجد سعد مسعود الجهني
تركي بخيت هين الدوسريرده حمامي قشاش المالكيعمير حسن يحي العلوي

فيصل عبدالله هادي القحطانياسامه حسن راجح المغامسيعبدالرحمن عبدالله حمدان الغامدي
محمد احمد علي جنيدنايف عشق بن ذيب بن شفلوتربيع محمد عوض الصيعري
مصعب صالح علي البصيليفهد صمعان محمد الزهرانيمبارك احمد راشد البوعينين
حمدان احمد عوض الشهريعايض سراج محمد ال رشيدسلطان عواد حسان النمري
محمد عمر محمد حمدسلطان عايض سعد القرشيعبدالله حسين علي ال فازع

فيصل مسفر محمد مريعمحمد عبدالله محمد الشريفعلي صالح علي العرياني
عبداالله حمدان حامد المالكيعبدالله احمد سعدي الزهرانيياسر علي عبدالعزيز الغامدي

محمد علي عبده هزازيمحمد علي فرحان لسلوممهند احمد حسين العطاس
جالل سالم قريطان العنزيعبدالرحمن يوسف محمد حكيمبندر ناصر عبدالرحمن الشريمي

علي احمد محمد عسيريناصر غرسان علي الزهرانيراكان عبدالله ناصر العجمي
سلطان ناصر علي عسيريحسين احمد حسين الغامديمشبب هادي مهدي مدهش

محمود محمد محمد محمودراشد مهدي عايض القحطانيعبدالله فيصل محسن العمودي
سلمان علي عطيوي المالكيعبدالرحمن محمد سعيد حامد القريقريخالد سعد عبدالعزيز العتيق
محمد أحمد حسن جودهماجد أحمد معروف الزهرانيسعيد احمد محمد عسيري
أحمد سعد أحمد المالكيمنصور حامد مخضور الجفثمينزار محمد عواض الثبيتي

أحمد عوض عبدالله المالكيفهد عبد العزيز عبد الله سبتاننايف سعيد أحمد باقحوم
محمد حسين طريخم المالكيهاني حسين عبدالخالق الغامديمحمد سالم حسن صبياني

تركي عابد سلمان الرفاعيممدوح سعد سند الجعيدأحمد شار حفيص المرحبي
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ماجد عبدالله عائد الحارثينادر طالل محمد قبانيحسان صدقه عبدالمحيط سربايا
بندر عبدالله حمد الطبيشيفيصل عايد عبدالله الحمادفؤاد حميد حامد المغامسي

رشدي عمر ناصر الواحديسلطان علي محمد الشهريبدر مطلق محمد العتيبي
ابراهيم صالح عبدالعزيز السرحانمصطفى محمد ابراهيم أبوزيدسامي سعد محمد الزهراني

جواد سعيد أحمد الغامديمحمد حسن عامر الشهريمحمد حسني محيسن البردي
سلمان سليم سالم العتيبيسمحان أحمد سالم الزهرانيعادل عطالله مقبل المطيري
نبيل حميد عبد الله الحربيعبدالله مسفر مرعي القحطانيممدوح عمر سعيد باشامي

عبدالله علي محمد زهرانيعبدالخالق سعيد عبدالله القرنيماجد أحمد فهد الذايدي
حمد فليان ماضي السبيعيزياد عبدالله صالح الغامديفهد محمدنور عبدالله فلمبان

زامل ناصر محمد القحطانيصالح سعيد سليمان كمالحماد محمد حماد المالكي
ريان عمر محمد سبيدارحماد عبدالله مفرج السبيعيياسر علي سليم السلمي

صالح سعد علي العمريمسعد سالم مبارك الصيعريمحمد علي محمد آل مانع
رائد زيد موسم الحربيمشاري محمد منصور ال جاليخالد سعيد عبدالله القحطاني
طارق ابراهيم محمد الزينسامي حميد بريك الثبيتيعامر محمود عامر الشهري

علي محمد علي خرداحمد فهد عبدالله الهويشلمشاري خالد محمد علي السليماني
منصور علي عبدالله الشهريفيصل مشبب سعد االحمريعبدالكريم سعيد عبدالكريم الشيخي

سعود محمد عبدالله الغامدياحمد خالد احمد الصماناحمد علي يحي مداد
راكان عبدالله عبدالرحمن الهديانابراهيم محمد ابراهيم زربطانمحمد ناصر ناصر غويدي

عبدالرحمن حامد علي االحمديعبدالعزيز طاهر عامر بابكرمنصور سليمان محمد العتيبي
احمد عائض عيضة الحارثيفتح الدين محمد احمد اليحياويرائد عبدالله احمد الصبحي

خالد مشعان خليوي المطيريعبدالله ابراهيم عبدالله المكرانمحمد أحمد صالح باسالم
فيصل مجري فيصل البقميفرحان صيفي علي القحطانيياسر حمدان احمد العمري
منصور ابراهيم عبدالله الشريفعبدالعزيز عبدالله علي المصريحسين مبارك احمد بركان

الفي جزاء خزام العتيبيمناحي عائض سعود الغامديمطلق مفرح راشد السبيعي
يوسف محمد زومان الزومانقيس غازي حميد الذيابيسلطان عواض معيض المطيري

رائد عابد عبدالله الذبيانيسلمان صالح سعيد العمريهاني ابراهيم احمد زيدان
عامر سعيد عبدالله الزهيانمحمد احمد علي دمدمعبدالله احمد علي العمري
عالء أحمد عودة الجهنيعبدالعزيز عيد مقبل القحطانيمحمد احمد حامد الشابحي
عبدالرحمن سعدي سعيد الخميسينايف خالد راشد القحطانيأحمد يحيى محمد عسيري
أيمن فضل ضيف الله الصبيانيسعود عبد العزيز حسني دومانمشعل مياح شامان العنزي

مجدي حمدان محمد الصحفيراجح مشعل محمد المطرفيعبدالله مسفر عبدالله الخثعمي
عبدالرحمن سعود عبدالله الدايلسعود عبدالله زيد ال فيصلعبدالله مبارك عبدالله الدوسري

اسامه محمد جمعه الخطابياحمد طاهر احمد مياجانعبدالله محمد معيض المالكي
سلمان حلفان عوض االسمريمحمد يوسف محمد الغامدييزيد عبداالله بكر الهوساوي

سراج عتيق ثابت السلميرياض عبدالله سعد المالكياحمد عمر حسن الفاهمي
رحيم عبدالعزيز عزيز الرايقيمتعب عبدالرحمن محمد عسيريفيصل عبدالعزيز حسين ال هرهره

عيسى منصور منصر ال سالممعيض طالب معيض آل شرمهفواز سعدي ناصر آل شويل
حسين محمد ناصر الحاجيزيد يحي زيد مجليسعيد عبدالله سعيد عسيري
حسين احمد يحي مجرشيأيمن علي مبارك الحازميسعود عوض عطيه المالكي
عبدالله سلطان عبدالله ال سعوداحمد مطر عويض المطيريفيحان حسن عايض الغامدي
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احمد محمد ابراهيم آل مقطعمحمد عبدالهادي عبدالواحد المطيريعبدالعزيز رفاعي مزيد الرقاص
أمجد ابراهيم عبدالله حنبليرشاد علي مطير الزهرانيمنصور سلطان مرشود العتيبي

سعيد ناصر علي المريمحمد مصلح جابر العريانيصديق محمد بكر البرناوي
فهد عبدربه جمهور الثبيتيعطيه عبيد عطيه السهيميقصي محمد أحمد االدريسي

عبدالله محمد فرحان لسلوممشاري سالم مشاري الراشدياحمد مصطفى محمد باعيسى
علي سعيد عائض ال فردانبتال باتل بتال الكدهامتياز ابراهيم صالح مريكي

محمد احمد يحيى مباركيمحمد مسفر محمد السبيعيابراهيم حسين محمد ابوهادي
اديب عبدالعزيز ابراهيم الحامدمحمد معيتق حمود الحربيمنصور محمد منشط القحطاني

خالد علي حميد الحربيفالح حمد حمود القحطانيتركي حميد عقال السلمي
مدغم ناصر ضمن السبيعيرجاءالله عواض عوض العتيبيخالد حامد مفرق المسعودي

نجيب عبدالرحمن عواض المالكيسامي ضيف الله سعدي الغامدياحمد محمد احمد سجيني
خالد عبدالله محمد السبيتخالد ذعار عايض القحطانيهتان علي حسن مجلي
احمد محمد جدوع السهليمحمد عثمان بن محمد العمريفايز علي فايز القرني

سعود محمد ظافر الشهرانيموسى حسين عبده المغربيخالد احمد مخاسر السهيمي
سعد علي احمد الزهرانيحسين عبدالمنعم حسين سالمهمحمد صالح عبدالله المويس
خالد محسن باهج الخماشتركي ماجد محمد المطيريصالح علي عامر الصيعري
ماجد مسلم سعيد الميلبيزايد عبدالله علي عسيريمنير بالقاسم محمد الشهري

ماجد غانم حيان اليامياحمد عبدالله فليح المطيريمحمد ابراهيم محمد مغيصيب
فايز بخيت عتيق الحتيرشيخالد عبدالرحمن محمد أصيلممدوح عون الله حامد السلمي
مازن سعيد محمد ال راسينحمود صالح عواد الجهنيفيصل عبدالله معدي الشهري

صطام أحمد عالي المالكيناصر سعود عبدالله الحمدهاضل مثيب باني السبيعي
عبدالله فهد عبدالله المرزوقمانع صالح حمد ال منجمبندر عبدالله يحي ديبه

غسان حسين محمد عيسويعلي صالح علي ال منصورسامر سعود سعد المطيري
احمد حسن عبدالرحمن الزهرانيسعد علي عبده هزازيمفرح فواز الحميدي السبيعي

اسالم شوقي السيد جبريلماجد مبارك فرج الجهنيمسفر خالد مناحي البقمي
محمد علي محمد الغامديفايز سحمان سلمي الذيابيفرح محمد نهار الحربي

راشد محمد صالح الزهرانيحامد امين صالح حلوانيصالح عايض عمر السلمي
سعد صويع جريذي القحطانيمحمد عبيد محمد العتيبيمرزوق على سعيد الدهنى

نايف محسن عبيد القصيمخالد مشبب محمد األحمريعبدالعزيز عبدالله علي زين
احمد دخيل عبد الله الفهيدعلي عبدالله علي الزهرانيسعيد خضر حبلص الزهراني
محمد أحمد حامد الصيادياحمد محمد احمد زين الدينحسام حميد عواض المالكي

احمد يحيى محمد سالميصافي ناصر لفاء العتيبياحمد عبدالله عوض عسيري
خالد امين صالح احمدمعتز علي محمد مدنيحامد محمد سهل العتيبي

تركي محمد عائض الشهريسعد عوضه حسن الزهرانيفارس عصام محمد صعيدي
طالل جمعان شعبان القرنيحاسن حسين حاسن المالكيمحمد علي محمد الشمراني

عبدالعزيز خالد ناهس العضيانيأحمد سالم عبدالرحمن الحبشيبدر حمد سليمان العناز
عبدالقادر هاشم بابله قادريصالح محمد سند الزايديمحمد أحمد علي اليماني

محمد احمد صالح اليمانيفواز عطيه حمدان المالكيمحمد عوض محمد الهذلي
عبدالعزيز علي سراج بنونعبد الرحمن حسن رايق الجهنيحسين نعمي محمد العمري

نهار فالح بنيان السبيعيأيمن عيسى أحمد عسيريخالد حسن خاتم النفيعي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االتصال واإلعالم
االتصال واإلعالم

اإلعالم

خالد عبدالله أحمد الغامديبندر خالد محمد ينبعاويسعيد عبدالله نائش العمري
سعد حسن صالح الزهرانيعبداالله شريع عبدالله الشهرانيخلف عبدالله راشد المطيري

سعيد غابي بتير القحطانيتركي عبدالمحسن عبدالله الحنيويبدر عبد الله عبد العزيز المرجان
بندر محفوظ حسين مرعيعوضه سفر زائد البقمىعماد مسفر جاهل الذيابي
يزيد غصين دايل السلطانعبد الله حمود محمد السبيعيعبدالله سالم سعد القرني

حمد مهدي حمد المحامضمراد معدي سعد البقميعبدالرحمن عبدالله محمد آل معدي
غازي قليل حسن الشمرانيفهد حامد علي القرنيمحمد عمار وصل الله السعيدي

أحمد سعيد جابر الزهرانيمحمد عايض محمد الحارثياحمد محمد حمد الغباري
عبدالهادي عوضه احمد الغامديابراهيم جرادي ابراهيم عطافياحمد عبيد جابر السلمي

عبدالله محمد عبيد الشريفمطلق عبدالله مطلق السعديهادي محمد عبدالله حدادي
ريان احمد سالم باخبيرةمازن موسى عياد الحربيابراهيم عبدالعزيز احمد الزهراني

الطيب محمد األمين الحسن الجكنيمحمد سعود فرحان ال حثيثرامي طاهر احمد مياجان
حمدان حركان عبدالله الشمرانيحسن علي حسين الشريفسعود عبدالرحمن احمد البركاتي

أحمد عطية الله عطية النجارظاهر سعد محمد االسمريسلطان بريك عبدالله القرني
غنام بدر بنيدر الحميدانيعبدالله ربيع معند العنزيعبدالله سعيد عبدالله الشهراني
بندر مدالله سليمان الحميدانيمطلق طالل مسلم ابو ثنينتامر حسن محمد علي سمباوة

موسى عبدالعزيز برجس الشمريعبدالعزيز محمد عبدالله الشهرانيسعود سالم محمد القحطاني
أحمد رجالله شلوان السلميمغرم محمد مغرم الغامديمحمد منصور سراج ولي
ناصر دحيم معدي العتيبيأحمد محمد زيد محمد  عسيريمحمد داخل رشيد السلمي

اسامه سليمان عواض اليوبيعبدالمجيد فهد محمد راجحبندر عيضه حمود المطرفي
علي أحمد مريف الربعيعبدالحليم عبدالله عبدالرحمن ال عطرةعبدالرحمن موسى حسن الزهراني
عبدلله محمد ضيف الله القرنيعلي عائض جابر مهمليوسف محمد ظيف الله االسمري

حسام الدين محمد حمزة غندورةجمال شمس الحق جمال خانمرشد فاتق رزين العتيبي
محمد عبدالله عامر البارقيمحمد عبدالقادر محمد غزاويسلطان خميس صالح الغامدي

معد عامر علي السفيانيفايز صالح شطيط الحربيمحمد سعد عبدالله العمري
علي سعد محمد القحطانيعبيدالله سيف عوض الله السلميعبدالهادي محسن صمان القرني

وافي فارس قاعد العتيبيماهر سفيان صالح بن طالبسعد عبدالله سعد القصمول
محمد مداوي محمد الشهرانياحمد خالد احمد جحالنعلي مسفر عبدالله الشهراني

تركي أحمد علي العولقيعبدالله محمد علي الشهرانيعلي محمد عبدالله الرشيد
باين مفلح ربيق المحمديراكان حسن عبدالله االسمرييحي حسن علي الحسني

عبدالله فيصل ابراهيم عيدانأحمد حسين عوض السروانيعماد سعيد عطاللة الجهني
محمد حسن عبدالغني الخويلديعبدالله خالد بجاد المطيريعبدالمجيد معيض عواض الطويرشي

فهد حسن عايض الغامدياسامة عبدالرحمن محمد بابطينعلي عبدالله عبدالرحمن الفوزان
نايف راكان خالد حثلينسعود محمد علي الزهرانيبسام خالد دخيل الله الحربي

ابراهيم محمد ابراهيم عسيريفراس عادل عبدالرحمن قازليحامد هالل طفيل القثامي
احمد نعيم عبدالرزاق الشيخماجد بركة محسن الحربيابو بكر مفرح عطية الله العيافي

عبدالرحمن علي عبده هزازييزيد خالد محماس العتيبيمتعب علي الفي الغامدي
سفيان محمد عايد الحربيسلمان سالم بخيت المرواني الجهنيطارق أحمد علي الزهراني

حامد يوسف أحمد بديريراشد فهد راشد البريميابراهيم محمد عبدالله القحطاني
وليد عبدالرحمن عبدالملك ال الشيخسعود صالح سعد خماشسعيد علي عائض القحطاني
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اإلعالم

عبدالله عايش فالح العتيبيفهد علي خلف الغامديصالح عبدالرحمن صالح بن جديد
عبدالعزيز مصلح دهيران العميريمحمود محمد عطية الواسطيعبدالله مهدي عبدالله السبيعي

نايف ساعد سالم الصبحيسعد عويف قليل الحارثيفيصل عبدالعزيز عبدالله الغامدي
مشاري مارق ثياب المطيريفهد عبدالله مرزوق الشهرانيوليد علي بريك القثامي

محمد مسعود هالل المقاطيحمد صالح سالم ال قرادمنصور محمد نافع البشري
محمد ابراهيم حسن آل مسعودأحمد سراج محمود خضراحمد محمد علي الغامدي
مبارك براهيم عائض القحطانينايف صالح علي الزهرانيناصر حيالن محمد لبده

ناصر مشعل حشر العتيبىفيصل سعيد وقيتان الزهرانياحمد عبدالعزيز سعود الزنيفير
خالد طه معيض الغامدىعبدالرحمن ابراهيم سميح اليوبيسلطان حمود لويحق المطيري

يوسف حسان جمعة ابو حسانطارق محمد فهد العجالينعبدالله ناصر عبدالله بن شيحان
عبدالقادر شليل عقيل المطيريضيف الله عتيق الله سليم السلميعبدالله غرم خضران الصغير

خالد حسن ملفي الدوسريمانع محمد مانع االكلبيانس فيصل مثيب الحربي
عثمان ابراهيم عطية الزهرانيعبدالرحمن حسين احمد السفيانيمحمد عبدالله محمد الزهراني
يزيد خالد اسحاق بخاريهادي علي محمد ال صالحوليد عالي عبدالعليم الصحفي

عبدالله علي حسن شريفسعيد عبدالله احمد جحالنمحمد سليمان ابراهيم الجميعه
ماجد عبد الله مسعود السبيعيمحمد سلمان شايع القحطانيخالد محمد خلف الثبيتي

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن أبونحيطعبدالرحمن محمد مشبب ابوعشياحمد جمعان احمد الزهراني
ابراهيم سعيد أحمد الزهرانيعبدالله عوض عبدالله االحمرياحمد ساعد جفنان المولد

عبدالله سعيد محمد القاضيعبدالله سعد علي العمريعبدالله سلطان جزاء العتيبي
محمد أحسن محمد المكرميطالل سالم العفين السنانىاحمد علي حسين الراشدي
محمد موسى عبدالله عبدالرحمنسعد أحمد عثمان عاتيمحمد عايض سعد القرني

خالد سعود فائز االحمريعبدالعزيز عبدالله حمد الطعيميمحمد عمير عمران الحربي
محمد عبدالواحد فرغلي عبدالواحداحمد سلمان كليب الشيبانيلؤي عبدالله عبدالكريم تركستاني

رائد محمد راضي القحطانيأحمد حسن فيحان القثاميبدر علي مصلح المالكي
منصور سالم عبدالرحمن الغاشمخالد محمد سياف الحارثيعبدالعزيز عبدالغني علي االنصاري

بدر محمد عمر بن قديمتركي عبدالله فهد الهديانبندر حماد براك النفيعي
رامي سعيد غرامه الزهرانيابراهيم يحيى ابراهيم البكريفهد عبدالله سعيد الزهراني

مبارك عبيد مقيليب الحالفيعبدالعزيز محمد يسلم النهديمحمد حسن هادي آل خمسان
حسن علي ظافر الحالفيخالد محمد عبدالعزيز الكنعانفهد شافي محمد االكلبي

زامل محمد زامل النفيعيسعد عبدالرحمن عبدالله عسيريمهدي محمد على المحمدعلى
عبدالعزيز طارق علي السالمعبدالعزيز سعد صالح العامرجميل ضيف الله عطيه الخديدي

محمد حمد عبدالعالي المطيريعبدالله محمد زارع الخثعميخالد غازي سفر الثبيتي
ماهر راشد سليم الرحيليعادل علي حمزه جباليسعد حسن حنش الزهراني

علي شامي هادي قربياحمد محمد حامد الطويرقيمعتز ناصر جريد الجريد
متعب مسيعد حشيم السلميعلي الحسن محمد الشيخيطلق صالح هالل الدلبحي

محمد عبدالله محمد القزالنناصر عبدالعزيز ناصر سليمانسلطان عبدالله عبدالعزيز العويمر
بدر يحي عبدالله االسمريفهد محارب عادي المطيريفالح ذيب كشاخ العتيبي

سعد صليح مطر المالكيفايز لحيق عطيان السلميعبدالعليم عبيدالله حميد الرايقي
عادل صالح ثويمر السلميجمعان سعيد جائز الشهرانيمحمد مهدي محمد ال مخلص

نصار محمد سيف السهليماهر مقعد عبدالله القثاميايمن علي احمد شافعي
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اإلعالم

فواز علي خميس الغامديعبدالرحيم محمد عبدالله المحلبديعقيل محمد حسن العبدلي
فيصل عواض عوض الله الثبيتيرائد ناجي خلف الشيخريان عبداالله محمود السبحي

يحيى عادل محمد محمودعبدالله محمد حسين الربيعياسامه صالح ناصر فقيه
بندر صالح محمد علي أبوالنورمحمد سليمان حميد الجهنيعلي سعيد صالح الغامدي

يوسف بن عواض بن عوض الله العتيبيمحمد حامد محمد الحازميبدر صالح ابراهيم الصمعاني
أحمد محمد عبده مزيديفهيد حمد محمد السبيعيعلي هاشم يحيى الراشدي

خضر جعري ضيف الله الزهرانيغالي خلف فائز العتيبيمتعب ذعار جودالله المطيري
محمد جمعان محمد الزهرانيممدوح محمد سعد الصالحمحمد احمد محمد المفرج
فهد عبدالله مشرع البقميطايل مشحن جعيثن العتيبيسامي محمد حمد القرشي

عبدالله هاجد علي الحارثينادر ثامر نوح العبدليماجد عايض مريزيق المطيري
وليد عبدالرحمن حسن الزهرانيسالم مبارك سالم ال دغشمحمد عثمان قوزي الشهري
محمد علي فالح المطيريسعيد احمد حسن الزهرانيعبدالله علي مشبب الشهري
زيد زياد محمود عطارمناحي عبدالله عبيسان البقميحسام حمزه احمد ابورزيزه

فيصل راشد عبدالعزيز الحميضيعبدالله مطلق غويفل الشيبانيرامي سهيل ابراهيم القثامي العتيبي
صالح عوض الله عابد الزراقيمحمد حمد حسين حربوشمحمد حسن علي الحبيني

عبدالله محمد حسن الربعيرائد غازي فهيد الجعيدفارس مقعد محارب المطيري
محمد عيد محمد صفا سيامكعمر رافت عمر بكرتركي عبدالرحمن صالح الناجم

صالح ناصر مسفر ال خمسانابراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن البريكانياسر شرف عويد السلمي
عماد ريان عبدالعزيز السلميرامي نامي عطية الله الصبحيحبيب رشيد سلمي الروقي

عدنان أشرف محمد حسن رضوانعبدالله عروان دريميح الشرمىفائز رجب أحمد المالكي
صهيب عبدالمهيمن محمد عاكف النجارعبد الله صالح زوير السلميهمام سالم حمود الحربي
موسى محمد سلمان القحطانيحماد صالح سالم رفادهرامي احمد محمد النمري

عبدالله محمد دبيان المطيريعبدالله أحمد عبدالله العيدانعلي جابر عوض عسيري
تركي احمد معيض الزهرانيمنصور حضيض سمار المطيريبندر غالب سعود المحمدي
عمران حمزة عثمان هوساويفهد محمد صالح عسكولعبدالله احمد محمد المالكي
ناصر علي منصور آل عتيقمصطفى أحمد مصطفى ناصرمحمد عليان حميد السلمي

خالد عواض مناحي العتيبيناجي محمد ناجي الحربيمحمد عوض سعيد السرحاني
عبدالله عبدالرحمن طريخم المالكيسالم مهدي سعد العتيبيعادل عبداللطيف محمد العالوي

محمد عبدالرحمن شيلويح الحربيبسام فهيد عبد العالي السلمينايف أحمد محمد الغامدي
ماجد مسفر حمد ال مخلصبدر علي مغرم الشهريأيمن محمد صالح الفردي

يحيى يحيى سليمان معروفعبدالله أحمد عمر العطاسماجد ابراهيم رجاء العتيبي
علي سعد عبدالله الخثعميحمود فهد حمود الدوسريعبدالمجيد مسفر عبدالله المالكي

مازن ضيف الله ابن محمد ال مجدوععلي محمد عبدالعزيز العيافيفيصل منصور محمد درويش
مؤيد طالل محمد غزاويعابد عبدالله سفير السلميرامي علوي عبدالخالق الهندي

بندر عواد عطية الحربيعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن العريفيمسفر ظافر عوض ال راقع
شرف ابراهيم سراج قاضيعلي محمد علي خبرانيتركي ذعار الحق العتيبي

عبدالرحمن عبدالله عبدالواسع علىعبدالرحمن سليمان عبدالله القويفليرامي حمدان عبدالله الذبياني
يحي غازي يحي آل عجيممشبب عوضه علي االسمريعبدالله محمد فاضل الشهري

مهند مشاري غازي العتيبيجهاد محمد محمد محيامشعل عبدالله مهنا المهنا
عبدالمجيد شائع حامد القحطانياحمد عطيه مخرب المالكيتركي علي سعيد االحمري
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سلطان محمد علي عسيريحسين محمد حسين بن حمرانسلمان علي محمد االسمري
بدر ثميل زقم الحازميتركي سعد علي المالكيهارون محمد عمر المولد

عاطف حسين عاطف السعديعادل ربيع نوار القثاميعبدالله علي سعيد الحارثي
فؤاد عليثه معلث الرشيديعادل عبدالله معتوق قلسعيد صالح سعيد الغامدي

سلطان محمد ناصر بن صفيانماجد حسن عبدالرحمن الغامديحاتم حسن عرفه الشرقاوي
احمد نواف عبدالمجيد خاشقجياشرف محفوظ هارون بالخيورمحمد راجح جسار السبيعي
حسام احمد حسن حكيمسعيد عامر سعيد الصيعريخالد فيصل دحيم بن شويه

محمد مصدق محمد باسندوةسعيد سلمان عبدالله القحطانيمحمد عويض هالل الحارثي
محمد علي مناع القرنيناصر سراج حسين القحطانيعلي سفر سعيد القحطاني

عبدالله عيدان عبدالله القرنيمحمد أحمد عمر الغامديموسى عمر عبدالمجيد المطيري
فواز عبدالله فواز السبيعيتركي عبدالله عقيل الزهرانيعبدالله محمد عبدالله الشهراني

صالح محمد صالح الغامديثامر عبدالعزيز عبدالرحمن محمدعبد الله سعيد معيض العتيبي
عبدالله علي عبدالله ال رافعيالحميدي معطش فراج السبيعيعوض علي مهدي الحميري

صابر يعقوب محمد رواسعبدالله سعيد عوظة القرنيعبالعزيز سعد عثمان السعدي
احمد يوسف احمد المالكيياسر أحمد يحيى الزهرانيرعد سعيد عبدالرحمن القحطاني

طالل بن مبارك بن عوضه ال حمادأحمد محمد سليمان الشريفابراهيم احمد فواز احمد حمدي الدواليبي
فؤاد احمد هادي الحكميأمين شيهان وصل السلميعبدالله محمد صالح السياري

سالم خالد عبدالله الجعيدفواز عبدالله صالح الغامديحسن محمد عبدالله الذيب
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الذيابمشاري خالد محمد العصيميتركي عبدالله سعد الحربي

عبدالملك سعد على القناويعادل محمد ثابت حقنهخالد عالن عالي القرني
أبراهيم يحيى حسين جريبيمسفر عوض مسفر القحطانيماجد سالم مسلم اللقماني
عبدالله جبر مهوس العفيفيعبدالمحسن محمد رده الثبيتيخالد سفر سعيد المالكي
خالد عبدالله حسين المسيفريسعيد عبدالله سعيد القحطانيسعود محمد عايد المولد
سمير فوزي حسن المحمديبندر علي محمد ال الفقيهفهد محمد فوران النفيعي
سليمان عايض سليمان الخماشعصام سراج حسن مالموفق سعود حسين جميل

عادل سليمان ذياب المطيريمحمد صالح عبد العزيز قرة عليسلمان علي محمد آل مشاوي
محمد عباس عبدالله االنصاريأحمد مطر ماضي الصحفيسيف وارد مبشر العتيبي
سعود سعيد ناصر العسيرياحمد عبدالله محمد الدهشخالد بجد عاسف العتيبي

سعد منصور سليمان العبرهساير مطلق ساير السلمانيمحمد عتيق محمد بن عتيق
فالح فريح فالح الحربيفهد صالح منصور حامدعبداللطيف ناشي عبدالخير الثعلبي

هيثم سامي علي ميمشأحمد عبده أحمد كعبانيشاكر يحيى حسين ذاهنه
تركي عماش ميشع العتيبيحمد خالد حمد الفرجفهد عايض بجاد العتيبي

عمر سعد حسن الحازميفهد عائض فهد البقميعبدالله عمر عبدالله رواس
سالم سعد عبدالله العمري
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عبداالله هاجد طلحاب العتيبيخالد ابراهيم شغيبي الشيخيغالب حوري عايض الرويلي
حمزة سامي حمزة فتيحيالبراء عبدالرحمن حسين أبوقريانأنس نبيل خميس التونسي
فايز عبدالوكيل عثمان السيدوليد عبدالرحمن سعد الحربيعلي سعيد عايض الشهري

فارس حميد سعد المغامسيرامي عمر محمد باصحيحاسماعيل فهد اسماعيل أبوالحمايل
علي أحمد نافع الحلويجمعان علي محسن المالكيماجد محمد عاتق الحمراني

محمد عايد حامد الذبيانيفهد مريع علي عسيريمحمد علي عمر الجيزاني
حسن علي سعد الزهرانيبدر بركة سعيد الفارسيعمر سالم فتن البالدي

عبدالله عيدان عبدالله الغامديماجد أحمد محمد عتوديتركي عوض معتق الحربي
محمد سعيد سعد ال الوردصالح محمد علي الشمرانياسامه ياسين عبدالولي عبدالله

عبدالله فهد عبدالله عطيويعبدالله حسن عبدالله باهبريبندر محمد عساف الحربي
فيصل محمد عبدالله الجهنيفهد هادي محمد دعيبانيوسف حماد محمد القرشي

صالح رمضان أحمد القرنيفيصل محمود عبدالقادر عيداسامه حمزة صالح الصحفي
ناجم رجاءالله عايد السنانيطارق عبيد فهيد الشمريعبدالله جلعود عبدالله السهلي

علي صالح يحي الزهرانينايف أحمد رضا الحدادطالل سلمان سعود الهباد
غانم غازي عتيق السلمياكرم عبد الكريم سعيد بالخيرعبدالله عبدالله محمد الشهري

سمير رجاء دخيل الحجيليأنس فؤاد صدقة سبحىعلي محمد ظافر الشهري
نواف محمد مساعد يسلمعصام صالح علي الشغبمحمد معيتق سالم العلوني

سلطان غانم عبدالله المبروكعبدالله خميس جمعان الزهرانيسعود محماس زويد الدلبحي
عالء عبدالله محمد النزاويعبدالرحمن سعيد رجاء االحمديعبدالله علي عبدالله الغميجان
هاني مشبب محمد آل صالمنادر اسعد علي سالمهاحمد عوض عبدالله الجابري

خالد يسلم صالح الصيعريخالد عيد مبيريك الجهنيعمر أحمد عمر مغفوري
زيد أحمد زيد الخرعانوليد يعقوب يوسف خانايمن سعيد موسى عسيري

منصور عبدالرحمن فالح الجهنيغانم صالح غانم العنميعبدالكريم سعد حسين العمري
فهد بزيع مسحل العتيبيفارس عبده احمد حويسمحمد عبدالله يوسف زبرماوي

محمد معيسي عويسي الزهرانيعلي يحي جابر العبسيرجب عبدالله علي عجالن
عبدالعزيز فهد عبدالعزيز الحارثيعبدالعزيز محمد ماهر زيادياسامة محمد جعفر سفر

سالم مهدي حسين ال سالممحمد هاشم جودي طيبرياض محمد عبدالله الغامدي
مؤيد بدر عليان العليانرعد خالد علي عسيريعلي مريع علي عسيري

سلطان سعيد مبارك القحطانيعادل سالم احمد باسعدحسن عبدالسالم حسن عالم
عصام رحيم شرف الشيخمهنا الفي فريج العلونيمخلد معيض نماء المطيري

محمد منصور عيسى أبو شعقهعبد الرحمن حسن عبد القادر العامودينهار عبدالرحمن منير المطيري
أحمد عطية عبدالله الجدعانيباسم جمال بدري عساسعبدالرحمن علي محسن المالكي
يعقوب صالح عبدالله الزهرانيعيد عويض معيض البالديعبدالله محمد عطا الله العنزي

محمود محمدسعيد قناع القريقريحازم عمر سالمين سميدععبدالله مفرج فالح السبيعي
شعيب فهيد عيد الخيبرياحمد علي محمد السقافمحمد عبدالرحمن مصلح الحازمي

بندر عبدالرحمن سعد الحربيابراهيم عبد الهادي عبد األحد بالطونبيل حسن الدين عبد الشكور علوان
ريان عبدالرحمن محمدامين القشقريمحمد عبدالله ابراهيم نقاديياسر سعيد مساعد اللحياني

عبدالمجيد سعد عبدالرحمن النفيعيسعد محمد سعد الثبيتيعبدالمجيد محمد عياده الحربي
محمد رشاد محمدنور سنديطالل يحيى محمد الدندشيمحمد صالح عبدالرحمن الحماد

علي يحي علي االلمعيعمر محمد حسن المسعريعبداالله عبدالعزيز ابراهيم ال عامر
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صالح عبيد ابراهيم الشمريموسى عبدالله عبدالرحمن العمريسعيد سعد سعيد الشهري
ابراهيم جمال ابراهيم حوبانيسعود عضيب جالب العنزيخالد أحمد عبدالله العقيل
احمد عثمان علي الزهرانيخالد وليد يحي زاحمنايف البدر محمد باديب

مازن محمد مفرح الشهريمحمد عوض الله حماد الفارسيفيصل عبدالحفيظ أحمد الزنبقي
سعيد غرم علي الشمرانيوليد علي سليمان الوهبيعبدالله عبدالعزيز سعيد الزهراني

سامي عيد حميد اللهيبيرفعت عماد الدين رفعت غازييوسف عبدالحي يوسف شيخ
احمد جابر محمد عجيلياحمد عائض مبارك الجعيدعبدالرحمن المعتزبالله عيد المجركش

ماجد سعود محمد العنزيمشاري محمد سويلم الطياريعادل محمد علي معشي
سلطان اسماعيل احمد السماعيلصالح منصور صالح الغامديباسم سعد مقبل الصبحي
عبدالله عطية عبدالله الزهرانيمحمد اسامه خليل رشيديمحمد فواز فايز البالدي

محمد عبدالغني عبدالله القريقريحمود غرم علي الشمرانيعلي عبدالله ابراهيم الحارثي
طالل عاتق سلمي العنميعبدالهادي محمد فهاد الهاجريأيمن سعيد علي الغامدي

احمد عبدالله سليمان الصبحيفارس فهد عبدالله العويدعلي هديه احمد المنتشري
أحمد طلق بنيان المطيريمحمود عبداالله محمود الرابغيأنور فرحان عناد العنزي

عبدالله ظافر حضيض الشيخسامي طالل بيشي المالكيمحمد عبدالعزيز خميس حمدان
احمد نويفع مبارك السفريمصطفى يوسف مصطفى الشيخوسيم عبدالرحمن حسن حكيم

عادل محمد عبدالحميد النخليسعد دخيل احمد الحارثيعبدالله خالد نوار العجمي
فهد علي ناصر الدليلةمهند طالل محمد نمرايمن صالح عبدالله الزهراني
رياض غرم الله عطيه المالكيبندر حميد عفنان المستاديسامي حسن مفرج االحمدي

محمد علي احمد دغريريماجد عبدالله حليس الجهنيهتان محمد عبد الله عبد المانع
فيصل حيدر عزي الحطاميأحمد دخيل جبير السلميمحمد علي محمد السبيعي

احمد عبدالله حسين باقارشبندر بركه عبدالله الحربيعبدالرحيم مسعود سرحان الصاعدي
محمد سعود محمد الخالديعبدالرحمن علي محمد بن سلمانعلي عاتق مستور البشري

خالد محمد حسن الزهرانيعلي محمد احمد عبدليعبدالرحمن جامل قبال المحلبدي
خالد بن حمد بن سالم الشمريخالد عطيةالله  اليوبيمحمد احمد محمد زهران

ماجد عثمان مبارك الشمرانيصخر صالح عويضة السلميطراد ناصر محمد الشريف
يوسف معتوق كامل بخاريعمر عادل عمر مؤمنخالد يعقوب يوسف خان

باهي غانم صالح بن هالبيفراس حسين سلطان الصبحينادر أسامه محمد خضري
عبدالباسط محمد بهاء الدين محمد خيروحسن حمد حسن الصقورعايض عيضه عوض الفهمي

احمد شامي احمد الزبيديحامد محمد عبدالله التكرونيعلي عبده ابراهيم الحنيشي
سعيد احمد حميدي الحازميعبدالرحمن علي صالح الشمرانياسامه عادل عبدالرحمن ابوالخيور

نايف محمد صالح الخريجيسعيد محمد احمد العموديرشاد علي صالح الزهراني
سلطان اسامه محمد كعكيناصر عبدالله ناصر التركيماهر عبدالعالي ابراهيم الحازمي

علي محمد حسين ال مدنمعتز عبدالوكيل عارف السيدأيمن غوينم نايف المطيري
فيصل غويزي مبارك الرشودعبدالله فيصل شحات قنديلأحمد علوان أحمد الشمراني
علي سالم صالح الزهرانيطالل محمد جمعان الزهرانييحي عيسى محمد الحقوي

عبدالرحمن أحمد عيد المحياويسالم سعيد موسى القحطانيمحمد عبدالله حسن العصالني
عصام مصلح حمدان الصحفيعادل جعفر نصيب شيبانعبدالله راشد عيد الصبحي

احمد عبدالله علي الزهرانيوليد عبدالمعطي احمد الجدعانيمشعل سالم سعود القحطاني
عيسى حمد محفوظ الرشيديسعد بتال سعد الدوسريابراهيم شليه مبارك الفايدي
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مبارك محمد زايد الياميغفار فهد رزق الله السلميأحمد ابراهيم سالم العادة
احمد سليمان عبدالله ريريعبدالمجيد علي جروان ال جروانطارق محمد علي عسيري
حسان زهير احمد منصوريعبدالله احمد امبارك الزهرانيزكي محمد ظافر الشهري

علي سالم منصور عكاشبندر خالد ناشي العتيبيماجد عايض سعيد الغامدي
نزار فهد رزق الله السلميعزام احمد علي العيدتركي فهد خميس العنزي

معاذ عبدالقادر حمود ابوطالبسلطان صقر مبارك باكوبنعبدالله محمد عبدالله باسليمان
عبدالله محمد حسن الشريفيحي ابراهيم يحي الشافعيعبدالعزيز جميل عبيدالله الفهمي
محمد زكي جميل حجازيخالد علي حسين الصعيديعادل عبدالسالم ابوبكر التمبكتي

حالص ناصر مسفر ال سليمانعيسى جابر زاهر الفيفيسلطان علي مساعد الغامدي
حمد مانع محمد الياميعبدالله عيد دبيان العصيميذاكر حامد أحمد وهبو

محمد طالل احمد الجهنينواف طلعت احمد زعتريعبدالماجد عبدالسالم ادريس فالته
اسامة عمر مبارك باعطيةمشاري علي مشعل الحكميموسى محمد عبدالله ضامري

سالم علي محمد الغامديفهد خالد صالح المشاريعبدالله عبدالرحمن جحيش اللقماني
فراج سفر فرج العتيبيمحمد علي هالل حبلصرضا عبدالقادر حسن الطويل

حمد عبدالرحمن حمد السعيدعلي احمد محمد ال ضاوي الغامديطالل عبدالرحمن جحيش اللقماني
طارق محمود حسن الطفماجد مسلم سلمان الصبحيعالء اسماعيل جناب خياط
مهند خالد مطر القرشيسعد سعيد سمران العلونييونس خضر محمد الزيلعي

ياسر مصطفى عبدالله الينبعاويسلطان عمر عامر الفارسيايمن ابراهيم مساعد الزهراني
راشد عبدالله ناصر المالكيصالح محمد صالح القرنيهتان صالح سعيد باكريم
ماجد عارف عطيةالله المحلبديابراهيم محمد ابراهيم الغضيهفواز فايز ثواب العتيبي

احمد محمد شلوه اللقمانيتركي محمد منير الحارثييوسف محمد نور يوسف شبلي
سلطان حمود حامد المحياويهيثم موسى مساوى العمارمحمد عويضه عايض المطيري
كرم هليل حمدان الكشي الجهنيبراء خليل سالم باخشوينعبدالرحيم هامل حمييد المولد
عبدالرحمن محمد مهدي الزهرانيمحمد عبد الوهاب مبارك الزهرانيابراهيم محمود ابوبكر موسى
عبدالعزيز سعد سعيد عيسىرامي أحمد عبدالرحمن أبوعيسىأحمد رزق الله خضر الطلحي
فادي سعيد عبدالله الغامديتركي مصلح محمد الرايقيأيمن محمد عبدالواحد العروي

منصور سالم مرضي العنميعبدالله محمد عبدالله العموديسامي مصلح منور الفارسي
عبداالله علي عبدالله الشهريعبداالله سالمين سليمان الجهنيسلمان قعدان مطلق المرشدي

منتصر عبدالرحمن عبدالرحيم الشيخيوسف محسن حسن اليوبيالحسن علي عبدالمؤمن بخاري
فيصل عبدالرحيم احمد الجحدليادريس ابراهيم حمزه هوساوينادر الفي دمنان العنزي

محمد بشير عبد السالم منابريأحمد حسن أحمد الناشريعبدالله جمعان علي آل حميران
احمد عوض سراج الساعديخالد سعد جمعان الشهريمعاويه انور عبد المجيد بخش

فيصل سعد عبدالله شعالنهتان عمر عبدالله العماريسعيد حسين علي اليامي
وليد ناصر محمد طبرانعبدالله منصور سعد العصيميتركي هاني حسن علي

علي سليمان علي جمعانعبدالمجيد مناور عويض الحربيرياض سالم سعيد العفيف
تركي غازي نافل العتيبيمحمد حميد محمد أبوزيدماجد خالد محمد الزياني

عبدالله مروان عبدالله الجهنيعادل مبارك يسلم باقطيانخالد عبدالله عايض المقاطي
طالب مرزوق العفين النافعيمهند احمد ابراهيم حكميسعد مرزوق سعيد السليهبي

وائل حميد محمد الشماسيجالل محمد يحيى حزامنايف سليم حمد الحجوري
عاطف حسن سعيد بارباعرضوان عبدالغفور عبدالفتاح قاريسعد زائد سعد الشهري
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محمد صالح ابراهيم الصنيتانعبدالمحسن حسن سالم الزهرانينواف عبدالله سعيد باريان
عابد عويد علي السلميمحمد احمد يحي شنخرزياد ابوبكر عبد القادر حماد

احمد عثمان محمد اليحيىاحمد سليمان علي الفارسيياسر علي عبدالرحمن الزهراني
مسفر عيدان مداوس الخثعمياحمد عبدالله صالح باجبععياد عيد مطلق العنمي الجهني

سامح مزاحم محمدرشاد عربحمزة عبدالله حمزة السليمانيسلطان حمود سلطان البقمي
محمد يحي محمد صميليعبدالله ناصر حامد الغامديفاضل صالح فاضل الغامدي

عبدالله يحيى مطروي تليديأحمد عبدالهادي راضي المحمادياحمد محمد احمد العطاس
سلمان محمد بخيت الجدعانيمحمد جامل قبال المحلبديماهر عويض عايض الزبالي

رشيد طلق طليق السلمياحمد االمين محمد الشنقيطيعبدالله محمد عبدالله آل حسين
عبدالله حسن يحي الناشرياحمد محمد معال الذرويأحمد حسن سالم مطري

أنس أحمد محمد باخريبةمحمد عدنان صالح الطويلسامي محمد سالم رافد المحمدي
هتان عبد الله محمد عركيرائد علي صالح باشويةمحمد يحيى محمد القحطاني

عبدالله هديبان فهد الحربيريان عصام محمد يمانيعبداالله هارون ادم التكروني
اسامة محمد سعيد الغامديوليد عبدالقادر عبدالله الذرويفهد سالم خلف الله الحارثي

احمد علي محمد الحميديمحمد سليمان صالح العوفيمعيض صالح معيض الغامدي
فوزي مديخل دخيل الله الجدعانيعماد محمد معتوق نواريوسف مرفوع مساعد السلمي

سعيد محمد سعيد الغامدياحمد على يحيى سالميفيصل زهير محمد الشهري
عبدالله علي بداي الحربيسعد سعود سعد الشهريريان مروان عبدالرحمن عبدالدائم

عبدالمجيد احمد علي االحمريشادي محمد احمد اليوبيمشعل عبدالله صالح الخميس
عبدالرحمن جابر عبدالرحمن أبوعايدمحمد عزالدين درويش جلونوليد حميد طليق السهلي
غازي عبدالرحمن علي االسمريعبدالله ابراهيم صالح الجمازاحمد حمد حامد العوفي
احمد محمدعلي عايد المغامسيمحمد حمدان محمد الشريفبندر تحسين علي محمد

محمد حمود محمد عسيسيمبارك علي مانع ال حميدعوض عبدالرحمن محمد الشهري
بندر صالح احمد سمارةنايف حامد سليمان الجهنيرائد ظافر مولع االسمري

حمد بشير رزق الله العياشيمحمد احمد علي حماطيهتان محمد عبدالوهاب عاشور
صالح مغرم عزيز الغامديعبدالله غازي فهد الخالديهيثم عبد القادر علي غنيم

محمد ظافر هادي القحطانيسلطان سالم علي عفيفبندر عبدالله عبدالرحمن المطر
خالد عثمان فاضل الزهرانيريان منصور عبدالمجيد السليمانيصالح سلطان حسين الشهراني

ذياب عبدالرحيم سعيد العمريراضي محمد راضي الرحيليعبدالرحمن عبدالله صالح العمري
مؤيد حسن حميدان العوفيمحفوظ حسن محمد عسيريحميد مبارك صالح السناني

عبدالله عالي احمد الخازممهند عبدالرحمن عبدالله بن سيفزيد عبدالله علي نجمي
سعد احمد علي المطريرائد حسن محمد عبدالشكورفيحان مطلق فيحان العتيبي
عبدالرحمن عبدالله فهد الريسمحمد فهد محمد النغيمشيمحمد شباب عواد السحيمي

سعيد عبدالله بريك القرنيسلمان ابراهيم محمد العريجانوسام نصرت احمد زايد
مساعد عبدالعزيز حمد بن خثرانعادل علي حسن العنزيراشد سحمي سعد القحطاني
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عشماويخالد محمد عبدالرحمن الدوسريفهد راشد عوض الحساوي
نواف بزيع فازع السلميربيع سليم فراج الوافيحمد هادي علي ال عباس

ماجد عبدالله زارع السيدسيف محمد سعيد الغامديخالد عبدالعزيز عابد الثبيتي
هتان عبدالرحيم عايد الجهنيمحمد مستور عاتق الثوريخالد مشرع محمد السبيعي
خالد سعد خلف الديريمازن خالد عبد الكريم المغربيحزام قبالن سناح القحطاني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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محمد بشير غايض الشراريمحمد عبدالله بركوت البدريوليد ابراهيم عبدالغني القرشي
محمد ابراهيم ناصر عريشيعبدالمجيد عبدالله محمد الفقيةشنوف غنيم عواد السبيعي

عبدالله محمد عتيق البيضانيعبدالرحمن عبدالله علي االحمريمحمد صالح محمد حماد
فيصل محمود على المدنىاحمد علي محمد محزريأنس علي رياسه علي بخش

سعد عيفان بركي الجعيدأمين تركي محمد الحربيبداح محمد بداح الدوسري
نايف بخيتان باخت السلميرامي عبدالرحمن وصل الله الحازميمحمد عيدروس البار شيخ البيتي

نعيم محمد شاذلي النزاويمحمد منصور دويد معوضهاحمد عبدالله احمد الغامدي
ريان عبدالرحمن ابراهيم المشدقسالم عامر براك الخالديبخيت حميدان محمد المحلبدي

عبدالله ابراهيم عبدالله البخيتنايف يوسف سعد الدوسرياحمد عابد جروان النزاوي
عمرو موسى حسن العمريعلي حامد مبيريك الصبحيخالد نائف مازن الحربي

خالد ناصر عبدالله الدوسرييوسف عبدالله علي الغامديعبدالرحمن احمد محمد سندي
سعد سعيد محمد االحمريايمن عبدالقادر عمر محجوبريان عبداللطيف محمد ميمني

وسام خالد عبدالهادي صائبمحمد عيد عودة اليحيويعماد دواس فهيد العفنان
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العرفجعبدالله محمد شعبان الغامديدخيل الله ناصر ناصر السهلي

سامي محمد مبارك العبسيعدنان بدر بخيت المولدماجد احمد مبارك بارعيده
ياسر عبدالرحمن محمد القبيشيعبدالله حامد عبدالدائم العبدالدائمريان ابراهيم حسن ناظر
طارق صالع عوض القاضيمهنا مطلق محمد الشمريفهد صالح محمد الجهني

خالد عبدالله علي الحرابيسليمان صالح سليمان الدرعمنير غازي منير الدعجاني
محمد صالح محمد القحطانيعبدالله سلطان عوض الحارثينايف محمد سلمان الوزغ

بكر محمد الياس عيسىخالد سعود ظافر الدرامي العجمي

عبدالله هادي شايع بن سلطانبندر سعود زابن المسعوديعبدالله علي مطاع ال خيره
عبدالله محمد احمد الشهرانيعبدالعزيز محسن هادي الكنفريأحمد خلف عوده الشمردل

عاطف عبدالله شاكر الشهريراشد صقر راشد الحربيماجد نقطان سعيد آل بحري
صالح عوض صالح اليامييوسف ضويحي سلمي البركانيحمد علي ابوشمله حكمي

خالد رجاء منير الحارثيحسان محمد علي الصبحيماهر مصطفى عبدالكريم مقليه
منصور احمد حمزة عالممطلق دخيل فواز المالكيهاشم براك ناصر الشريف

محمد عبدالله مفرح الشهريمحمد مهدي حسين آل سالمطالل عبدالله محمد الهمداني
فؤاد حميد شليان الحربيسعيد محمد عبدالله األحمريعبدالحميد ماطر عبدالمنجي الرايقي

يحيى علي محسن عقيليماهر ناصر صالح المطيريسعد علي عايض القحطاني
حمدان حامد مرزوق المغذويحسين محمد عائض القحطانياحمد عوض محمد القحطاني

عمر محمد عبدالمؤمن عثمانعبداللطيف محمد شائع سلطانعلي صالح علي الشهري
رزق الله حسن ابراهيم الزهرانيجهز مناحي شطيط المطيريزيد مشعان زيد البقمي

بندر معيض محمد النفيعيمحمد احمد محمد باطوقمحمد صالح سالم ال هذال
ماجد عبيد صويلح الجابريمحمد سعيد مشبب الذيبفهد ابراهيم جبريل البدري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

221 220



بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

كلية االعمال - رابغكلية االعمال - رابغ
 االعمال - رابغ
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فيصل عبدالله تويم الثقفيمحمد يحي مشعتر جباريمحمد صالح محمد العمري
عبدالله حسين تراحيب العتيبيمحمد عثمان عجل الحميانيعبدالله محمد صالح الخثعمي

حسن عبده قاسم عقيليحمد عبدالله حمد الربععلي محمد سعيد القحطاني
عبدالعزيز الحرير محمد القحطانيصالح محمد صالح الدوسريتركي علي خلف الدباسي

عبدالعزيز يحي علي القحطانيعادل سعيد عطيه الغامديتوفيق سعد سعود المقاطي
سالم راجح محمد ال سليمانبسام عبدالعزيز عبدالرزاق عجيبعبدالله محمد محمد علوي

ماجد عبدالعزيز فهيد الحربينوح بالقاسم احمد المحوريبندر نافع مناور الحربي
ماجد عبدالله حسن الزهرانيعبدالعزيز عبيد عيفان العتيبيعقاب جميل الله تويم السعيدي

عماد نعمان معتق الصبحينيف عايد قرينيس الرويليجازع سعود محمد الدوسري
علي احمد مفرح الشهريتركي فالح حسن الجهنيغازي مدخل فالح الزبالي

ثامر ذياب رابح الحربيوليد عبدالله صالح الصبيعبدالله حمود عبدالله القرني
علي محمد احمد عسيريماجد محمد عبدالرحمن الحسينيماجد مطر محمد العيسى

علي يحيى حسين دعاسسعود سعد مبروك السلميهاني احمد عبدالله المالكي
سمير خالد سالم مقبلعادل سالم منور الجهنيعبدالرحمن محمد سعد المالكي

الحسن محمد صالح ال مرضمةعبد الرحمن علي جمعه برهومينهاري محمد أحمد ملحان
محمد يحيى أحمد الزهرانيصالح مشهور ضيف الله الرويلياحمد علي ابراهيم الفارسي

نواف رزق حميدان الصبحيسراج عمر أحمد العمريعادل عبدالله عليوي المالكي
خالد علي يحي كريريفهد احمد عبدالله المالكياحمد ابراهيم صالح طميحي

خالد علي عايض المالكيمحمد حمد علي آل منصوررعد محمد عطية محنشي
احمد محمد موسى حكميمانع صالح مانع ال سنانموسى عمر رضي الشقاوي الناشري

علي محمد علي الصحبيموسى محمد عطيه الزهرانيوديع جمعة موسى الحميد
محمد بشير محمد شقرونمحمد عادل مصطفى زريقراشد ناصر راشد السهلي
سعود حمد جمعان الشلويسعيد محمد سعيد ال فايزعلي سعد ماطر الفريدي

ناهس مفلح صياح العمريالوليد محمد عبدالله السهليمشاري مجهز محمد النفيعي
صالح عبد الله احمد الشهريعلي حسن علي غزوانيمحمد مذود عياده الشمري

سامي مسفر عطيه الحارثيعلي يحيى محمد عواجيفالح سعد حماد المري
خالد محمد هالل المطيرينواف سرور هديرس الرشيديعبدالله سعد محمد القحطاني

منيع عائض منيع القحطانيحسين صالح حسين آل حسينعامر عايض جمعان الشهراني
بندر سفر ساعد المطيريمحمد علي محمد العسيريسلمان مفرح ظافر الشهري
ناصر محمد ناصر القحطانيعبدالرحمن عبدالله علي الشمرانيجابر محمد عيسى محزري

خالد محمد موسى حكميسعييد سالم سعد القرنيناصر حمود سليمان العدواني
مسعد سعد عبيد المطيريابراهيم عبده ابراهيم عسيريسعيد فائز عائض االكلبي
سعد عبدالله سعد الشمرانيعبدالعزيز علي سعد العمريبدر سعد نويجم النويجم

عبدالكريم محمد عبدالرحمن القرنيعوض محمد عويض المطيريمنصور مهدي علي اليامي
محمد عبدالله محمد الشهريخالد حمود فهد المريعبعبدالله سيف مطلق الوقيت

محمد احمد عتيق الجهنيعبدالمحسن مرزوق محمد العيليمحمد عبدالرحمن سعد
عطية علي محمد الحرتوميعبدالرحيم عبدالله عثمان الغامديمحمد عبدالله سعيد الغامدي

عبدالله سعيد أحمد الحيدينواف محمد حامد ال سهيلحمزة محمد هالل السلمي
خالد محمد عطية العمرانيمحمد عمير احمد البارقيمحسن عبدالله محمد الحارثي

عبدالعزيز علي عبدالعزيز األسمرياحمد مسفر مانع ال زمانانأحمد يوسف أحمد األحمد
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رشيد سفر مسيفر الربيعيعيسى عبدالله عيسى البوحسنسعود راعي عويسي العمري
محمد سعد علي المالكيمشعل صالح مصلح ال سويداناحمد حسن احمد الفيفي

عبد العزيز عبيد عبد الله العتيبيمحمد طه علي الشيخيعوض مشرف عبدالله العمري
سعيد احمد سعيد الشهريعبدالرحمن احمد علي عتينبندر خليفه عبدالله الخليفه

فهد سعيد محمد الغامديعوض عبدالله محبوب العماريماجد وصل الله مشيلح الطويرقي
علي حسن محمد عسيريمحمد عبدالله ابراهيم الجديعيهيثم محمد صالح الوقيصي

محمد علي عبدالله األسمريأسامة عبد المعين عوض الله العوفيمحمد فهد محمد السبيعي
فيصل مجهز عتقان العضيانيعبدالله عبدالعزيز محمد بن دغيشمتوفيق عبدالرحمن عبدالله العمودي

صالح شبيلي حسين الشهرياحمد عدنان محمد الخطيبسعد مبارك هضبان القشيري
عادل غالي سعد الحربيمعيض فرخان علي ال عمرعدنان عبدالله قابل الثبيتي

علي محمد غانم القرنيعبدالله حامد محمد المالكيدغيليس محمد داوود ال مطارد
يحيى امين حفني حسنبدر عبدالرحمن سعد المقبلنواف سلطان سعد البقمي

عبدالله هزاع سالم الصاعديفهد معيض عوض اليزيديمحمد سالم حمدان ال مخلص
وائل غازي حماد العتيبيمحمد مبارك زحم اليوبينايف جزى غازي العتيبي

موسى عيدان عوض الكثيريسلطان حسين يحي الفيفيسعيد محمد حسن الزهراني
ناصر عبدالله عائض القرنيبندر محمد صبحي السفيانيعلي مرعي علي عسيري
خالد عبدالله سعد الجميعةزيد مشعان سعد البقميعامر علي عامر الشهري
ايمن علي يحيي الحيانيعبدالله ماطر عبدالله ال رزينعايد حاسن حسن المالكي

رامي حامد فوير البقيليسلطان حمود مساعد القرشيراكان احمد عبدالله العلياني
جابر الحسن محمد الهجينياحمد حسن احمد الغامديسلطان صامل محمد الحربي
شاكر حسن ناجي السلميعلي سعيد حسين الوادعييحيى احمد عبدالله الزهراني

فايز ظافر علي الشهريحسين سعيد ناصر عكوشحسين احمد علي الكستبان
يحي سعيد هيف االحمريعادل عبدالله حسن الجبيريناصر خضير نويفع الحربي

محمد عبده طيب الصامطيمحمد سعيد فايز األسمريمسفر سعيد مسفر القحطاني
سالم حسين أحمد عطيفمصطفى معتوق عباس النخليعبدالعزيز محمد احمد عسيري

حمود صالح محمد العوفياحمد ناصر حاسن الغامديفارس مطر عبدالله الحربي
راجح زايد محمد الشهريعادل عبدالعالي محمد الخرمانيصالح حسين صالح القرني

عبدالرحمن حسن عبدالله الشهرياحمد صالح مرشود الكراعينيسالم سعد علي القحطاني
مشاري سعد دخيل الله الصواطجمعان أحمد موسى الزهرانيجمال عمر عامر الحجي

ضيف الله صقر نشاء العتيبيعبدالرحمن فايز سعيد الشهريعبدالرحمن عمر سالم العوفي
سلمان معين سعيد الشيبانيهادي محمد سالم ال عقيلفهد سعيد محمد المالكي

سلطان سعدي عتيق الزهرانيفيصل زعل سحلي العنزيحسن حسين علي معشي
فارس محمد شوعي قيسيراشد فهيد عبدالله السهليعلي سليمان عبدالله الحناكي

احمد عبدالملك صالح الزائديبدر علي فهران االسمريتركي سلطان محمد البقمي
علي حسن عالي الغامديسامي سليم معيوف البالديسابر سعد ظيف الله القرني

صعب سليم سعود الحربيمحمد غازي خليوي الحربيعبدالرحمن محمد صالح الالفي
علي مطاعن محمد مسيريمحمد حامد ابراهيم خمسيانس عطيه محمد الصحفي
يحيى حسن علي عسيريتركي حمد محمد ال ذيبانعايض صالح خفير القرني

الحميدي فاهد فهيد السبيعيسالم محمد حسن الشهرانيعبدالكريم احمد علي الشيخي
بدر محمد سعيد المحماديمحمد مشعل غالب الرحيليمحمد يحيى محمد شبيلي
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محمد صالح بن ضيف الله المالكيذياب خلف مسفر الحربيباسم علي عبدالله زباني
ادريس علي حسن الحازميسامي محمد عبدالرحمن الزهرانياحمد معتوق احمد خان

ذياب صالح مهدي ال سالمهالل صالح احمد الزهرانيتركي عبدالله يحي الزهراني
طالل محسن عيد المطيرينايف نافع نفيع السلميعادل مطير حمدان الجهني

شداد جابر سالم الحارثيمجدي سالم سلمان المجيرشيمحمد علي مبارك القحطاني
ماجد عتيق الله محمد الصبحيمحمد علي محمد الزيلعيماجد جمعان سعد الغامدي
باسم محمد حسن الزهرانيمعيض عبدالله محبوب العماريمحمد علي صالح اللقماني
عبدالحميد سعيد جبران العلونيحسين سعد راشد العجميسعود سعد عايض االكلبي

تركي عمر سالم الزهرانيتركي محمد علي المالكيجميل فالح باتع الحربي
عبدالله عاطى عمرى السلمىتركي حمدي دريبيس الحربيعبدالرحمن علي يحي مشنوي

فهد صالح الحميدي المحمديعصام احمد عطية الزهرانيمشاري احمد محمد الغامدي
كامل عبيدالله عبدون الحربياحمد صالح احمد العمارينايف غازي منير الحزيمي

احمد مثقب محمد معشيسعيد عبدالعزيز حسن الغامديعلي صالح علي ال الحارث
يحيى عبدالله يحيى جديبيوليد أسعد عبد الوهاب طيبعبدالرحمن عبد الله مطلق البالدي

محمد عيضة عبدالله المالكيعاصم حمود عابد الجابريأحمد حمود سعد الفريخ
بندر نايف كليفيخ المطيريمحمد احمد محمد الغامدينايف حامد مصلح الحربي

حمد خالد عائض المطيريفيصل طامي فهد البقميخالد محفوظ حسين المنسف
ياسر محمد مخضور المولدأيمن مصلح مساعد الزهرانينائف سويد عبدالله السبيعي
سالم ناصر مبارك القحطانيصالح يحي صالح آل منصورأحمد سعد مرزوق الجابري
عبدالهادي حمود سعد سفرانرامي غرم الله عبدالله الزهرانيبدر محمد سعيد ال منصور

تركي صالح احمد الكثيريمحمد علي عمر هوساويمحمد عياد عيد الحربي
فيصل محسن سعيد القرنيمحمد ابراهيم عيضة النفيعيياسر سعيد سعد الحتيرشي

خالد حسين حسين طالبيأمين أحمد يحي عبدليعبدالله ابراهيم رباح الرفاعي
محمد صالح محمد الشمرانيياسر عوده عابد الثقفيجبر ماضي مفرج السبيعي

جمال سميح عوض الحربيعبيد مقعد الخراصي العتيبيساعد سعيد جبر السلمي
انور غالب علي حاتمصالح ظافر سعيد آل الحارثعمر عبده محسن آل جابر

عبدالله غازى عوض العتيبىماجد قبالن دغيليب العتيبيمحمد عبدالله مخلف العنزي
مران عبدالله علي بحراوييوسف احمد علي الغامديطارق يحيى احمد الحكمي

حمد سعد هادي ال عباسمحمد مطير مبارك الصبحيابراهيم علي ابراهيم عسيري
علي طرخم عائض الشهرانيطاهر طيب حمد عواجيبدر محمد صالح الصبحي

يحيى ناصر محمد ال عليشرف حمدان نافع المرامحيفهد محمد حمد الحارثي
محسن محمد حسن دربشينافع محمد ردود القثاميسلطان نبيل محمود ابوعنق

منصور حلو صلفيق الشمريتركي سعد مسعود الجهنيغازي داخل هديهد السريحي الحربي
محمد زايد عسيرى الزهرانىمهند طارق سعد تمارشامي ابراهيم علي الفتحي

بدر عبداله محمد عنقاويتركي ناصر محمد المنيفسلطان محسن صالح العميري
عثمان رضي سليمان الفارسيوليد عبدالهادي عطا مرجانسعيد علي محمد الغامدي

عبدالله سالم محمد آل مرعي القرنيطالل مبارك عاتق الصبحيمحمد ابراهيم محمدالشنقيطي
عبدالله احمد صدقه الجهنيعبدالله عبيد عبدالله الجهنيعبدالله محمد حمدي النمري

عناد شاكر احمد عزوزتركي عبد الرحمن محمد سعيد نوفلمحمد أحمد بن مصطفى آل هشالن
محمد صالح احمد الغامديحمد سعود عائض الغامديمحمد عوض سعد الثقفي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

 االعمال - رابغ

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

احمد عبدالله علي العليانيفهد ماطر علي المطيريناصر صالح محمد ال فروان
نبيل صالح عبدالله العيسيعبد الله محمد سعيد الزهيري الغامديسلمان ابراهيم سلمان الشريف

نزار عبدالعزيز علي الغامديعبد العزيز سعد عبد الله الشريفطالل نهار مهجع العنزي
مانع سالم علي الياميعبدالله مساعد عبدالله السفيانيعبدالرحمن سعد سعيد الجحدلي

صقر محمد علي الوعيليعامر ناصر مفضي العنزيمحمد رأفت يحيى دشاش
صالح حسن صالح القرنيعبد العزيز معيض عبدالكريم الذيابيحمد مقبل حملوس الدعدي
مشاري عبدالهادي شحاذ المطيريعلي حمد صالح آل منجمعلي هادي ابراهيم سهيلي

خالد سعيد محمد عامرماهر محمد الفي الحربيسلطان مسلم عايض الصحفي
فيصل حمد محمد القنيصيناصر فهد محمد العنزينايف زيد عياضه المطيري
ساهر سعيد احمد الزهرانيالحسين محمد حمد ال حوكاشمحمد ذيب فهيد القحطاني

عبدالمحسن عبدالله سليمان الذبيانيسعود امين سعيد كرديسلطان محمد عامر المعبدي
عبدالله وصل الله عبيد الوقدانيعبدالرحمن عايض شارع العصيميحسام حمود حامد االحمدي
حمزه عبيد عبدالله الشمرانيعمر حفيص شيبان المرحبيحسن عبدالله أحمد العيافي

احمد محمد شبير السيدمنير عبده محمد أهيفمغربي حسن احمد الزهراني
متعب مناور مفلي المطيريزايد سعود راشد ال حلزاءحمد فرج محمد المحامض
ايهاب علي حمدان كريمفارس محمد  ال غميضه الشهرانيعلي شنيف محمد الحارثي
صالح محمد صالح العبوديعبدالعزيز مشهور سعيد القحطانيصبر فاضل صبر المطيري

عائض علي عائض الشهرانيعبده محمد سليمان أهيفحسين محمد حمير ال منصور
فيصل مسفر احمد المدانيعايد جالل عايد الحربيعيد فهاد محمد العتيبي

مسفر محمد مهدي آل سليمقاسم محمد قاسم كبشعصام حامد أحمد القريقري
رافع فرحان العاصي الرويليعلي فهيد معوضه ال العبدحاسن حسن احمد المالكي

احمد محمد احمد عسيرينواف دريميح نفيع السلمياحمد عبدالحميد محمد مشرف
عبدالله صقير وخيضر السلميبندر عياد ثابت العصيميبسام زيد عناية الله السلمي

عبدالعزيز حسن فرحان المالكيأبراهيم سلطان علي الشهريعبدالمحسن عبدالرحمن عبدالله السويه
محمد مهدي سالم ال شريهعلي أحمد ظافر الشهريعلي محمد صالح ال خريم
رشيد منصور احمد االدريسيسالم زائد علي عتوديفهد علي سعيد آل عازب

محمود خالد محمد فقيهبندر عجل عبيد المطيرىماجد ماطر نويجم المطيري
معتز خليل ابراهيم الجهنيطالل خالد حزاب المطيريسعد سعيد سعد الحارثي

زاهر فهد عايد البلويعبداللطيف حسن محمد الفيفياحمد عايد محمد العصالني
عبدالله سعد غالب الحارثينوار رسام عايض البقميعبد الله راكان سعد السبيعي

عالء جمعان مطلق السلميعبد المحسن فضي شداد المطيريعلي سالم محمد ال برقان
طالل سعيد واكد باواكدحسين مبارك جبر الجدعانيثامر حامد مهنا سرور

خالد قايد علي آل منصورمحمد مقبول بخيت الخزاعياحمد عبدالله محمد هزازي
محمد حسين محمد مجرشيبدر عبيد نفاع الجابريعلي ضيدان غالب العتبيي
نايف راعي عويسي العمريجالل سلمان فهد الجهنينواف فارع ثواب العتيبي

صالح مرزوق جابر الدعديفادي جميل مشعل القرشيتركي بن عايض بن غالب العتيبي
سعود عبدالله سعود جديعانعمر دهام خلف العنزيعمر ثابت احمد حازب

عمران عبدالله سعد المطيريصالح ساعد مسفر الحارثيمحمد شتيان حميد المشعلي
محمد معيض محمد القحطانيعبدالله عمر سالم بن زقرعايد طاري نتيح الشمري

محمد مليح مسلم البلويمحمد دحمان عبيد الدوسريموسى علي حسن عسيري
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التسويق

حامد عبدالله عبدالعزاز الحربيأسعد سعدالله سعيد السلميمحمد هاشم أحمد البسيسي
فيصل عيسى ناصر العتيبيجابر مدخل سعد المطيريظافر محمد صالح الشهري
سعد حسين محمد القحطانيوسام خالد محفوظ عبدالحقعلي مهدي علي المحامض

زايد أحمد زايد المالكيمهدي حمد علي المحامضخالد عقل عقيل السلمي

عبد السالم عبد الكافى عبد الفتاح المسدىعبدالعزيز مشبب زارب ال غانممحمد احمد محمد شياذل
محمد أحمد سعيد الغامديعبدالله سمير سليم الفتيانيايمن سليمان عبدالله هادي

عبدالله احمد عثمان العموديخالد مناج الدين ديوان الكن ديوانسعيد عبدالقدير بن عجران بن محفوظ
ايمن عمر سعيد بن مخاشنفيصل عبدالعزيز قايد فرحانماجد محمد عبيد حبق
أيمن عبدالرشيد حيدراحمد ياسر عبدالله علوانمحمد علي سالم بلكم

محمد حسين محمد ال سعييدعبدالوهاب منير عبدالوهاب عبداللهمحمد عبدالعظيم نعمان زناتي
مجيب الرحمن علي عبد الله القاضيحسام سالم سعيد زيدانعبدالله صالح معوض المحمادي

صالح احمد عثمان العموديرائد سعيد أحمد الجراشطارق قاسم محمد زياد
عبدالرحمن علي سعيد القحطانيفيصل يحي محمد محرقمروان أحمد ثابت الكثيري

مصطفى محمد احمد ابوبكرخالد شباب باني البقميسعيد سالم محفوظ بن محفوظ
عبدالله علي عبدالله الحيدريعبدالله صالح سالم االميراحمد عبدالله شريف الجنيدي

عبدالعزيز مثقال محمد صنع اللهرامي علي صالح المالكيعلي أحمد حامد القرني
صالح عبدالله صالح الثرياءعبدالله حسن عبدالله باشنفرعبدالرحيم عبدالله مال حيدر احمد علي

محمد يوسف مصطفى الشيخ عيدحيدر حسن عبدالله جندانعبدالله سليمان عامر فارس
محمد أحمد سالم باوزيرسمير حسين عبده حمليشجاع خضران محمد الثبيتي

طارق عمر سالمين بن قديممحمد طاهر آدم عثمانفهاد محمد هادي ال ذيبان
عبدالمجيد ابراهيم سليمان التخيفيعبدالعزيز عبدالله صالح الثرياءابراهيم مازن يعقوب قنيطه

محمد فقير ياسين عبيدماجد عبدالرحمن ابراهيم الثنيانعبدالله كامل الحسينى الهجرسي
خالد صالح عبدالرحيم باوزيرعبدالرحمن عبدالمولى عبدالله الجفريفيصل سعود محمد الحارثي

احمد حمزه عبد الله العطاسأبوبكر محمد أبوبكر بن عفيفصالح عوض محمد الشهري
رمزي الحاج السيد العيدروسأدهم أحمد عبدرب الرسول عاشوروائل خالد علي باحطاب
محمد مطلوب صالح علويعبدالله محمد عبدالله بن مشرفلؤي محمود كامل سالم
أنس عبداللطيف عبدالقادر عبدالكافيباسم عبدالقادر عثمان استنبولياحمد عماد احمد الخراز

هيثم معوض عبدالمعطي الباباعماد عادل علي صغير مدوريعلي عبدالله صالح علوي
احمد يوسف مصطفى الشيخ عيداسامه حسين محمد الهوساويعبدالرحمن سوهار  بخش البلوشي

محمد عيد عواد الرشيديوضاح عصام محمد الطائفيعمر عبدالحميد عبدالله يولداس
سمير جابر يحي الفيفيسعيد عبدالله محمد بابعيريوسف حسان حسين االنصاري

سعود عبدالعزيز عبدالله العولقيسامي عبدالحفيظ احمد عبدهعبدالرحمن عمر سالمين بن قديم
مهند أحمد جمال تاكيعبدالعزيز يسلم فرج يسلمهارون محمد صديق جعفر حاتم

احمد محمدعمر سراج كمالبسام سليمان صالح العبداللطيفانور عامر يسلم بالليث

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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الفصل الدراسيالصيف للعام الجامعي١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

 االعمال - رابغ

التسويق

معتز محمد سعيد بافيلمحمد عبده صالح فتيحعبدالله محمد عبدالله المشجري
محمد ظافر محمد هاشممشاري عادل عبدالرحمن بوبسيطعلي حسن نصر احمد

رائد عاصم عمر باعشنعمر محمد مروان علي فقيرالحسن محمد عبده البطاح
حسام عبد الحميد حميدي الحميديوسيم زياد احمد كنعانعبدالله صالح الدين محمد عبدالغفور

محمد غزاي عباس الحربيبدر صالح جاسر الجاسرمحمد احمد سالم باوزير
جعفر سعيد سالم بن سندايمن محمد علي الحرازيمحمد علي سعيد الغامدي
جهاد عوض عبدالله العامريباسم صديق محمود الحدادعمر احمد محمد بالشرف

فواز احمد سعد القرشيعبدالله عادل عطية الله القليطياحمد سالم خليل لبد
عبدالعزيز احمد محمد الغريبعبدالله علي حسن ال شكوانأنس محمد صالح العزه

سلطان هالل فهيد السعيدياسماعيل يحي صالح مجليمحمد يوسف محمد الخضير
مشاري منيف فهد العتيبيعبدالعزيز عبدالرحمن محمد المغيصيبعبدالله انور سميح خلف
احمد دخيل دخيل الله الجدعانيعبدالكريم علي عوض الشهريحسن احمد سعيد عسيري

محمد صالح ابراهيم الغفيليفايز محمد فايز القرنييوسف عايد حمود الصاعدي
ماجد اسماعيل محمد ابو حجرسامر ربيع حسن الجيزانيفراس وليد محمد الغامدي
وائل احمد حربي الغامديبدر عبدالله ناصر العجميمحمد ربيع محفوظ مقرم

حاتم احمد نورالدين عطرجيعبد الرحمن هشام امين خليلهتان مصطفي يوسف بابلي
عادل سعيد صالح باقالقلأحمد سيف عبدالكريم منصرهشام محمد محمد سليمان

صالح خلف محمد العجيميماجد رده طريخم المالكيأحمد حسين عبدالله عوض الله
عمر عصام سراج كمال
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كلية االقتصاد واإلدارةكلية االقتصاد واإلدارة
االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

ابراهيم حسن ابراهيم المتحميعبدالحميد عبدالله علي السويدياحمد حامد احمد حابس
محمد عبدالله علي باوزيرطارق عمار ديشان السعدونعمر محمد عمر الدويله

فهد محمد دبيان العتيبيصالح محمد رجاءالله الحربيخالد عبدالرحمن يحيى اليحيى
محمد حسين شاذلي احمدمهند احمد علي ال فرجفارس محمد سعد السفري

سلطان يوسف محمد الغامدي

احمد عبدالصمد ردةالله الصاعديمحمد خالد حيدر نصروائل عالء الدين شمس الدين ميشه
محمد زيد ضيف الله العتيبيالحسن خالد حيدر نصرأحمد محمدصبري غالب أتاسي

راكان سعد حماد المريعياد سلطان سفر العتيبيعلي ابراهيم هزاع الذروي
ماهر محمد فايز الشهرينايف محمد رشيد الخياطعبدالله عبدالرحمن عبدالله الشهري

عبد الله سعد شريده الهويشجابر احمد ابراهيم العمريعبدالرحمن علي محمد عكام
سلمان عبدالعزيز ابراهيم الطباشسعيد محمد سعيد الفالحيفهد عبده عبدالله بكاري

محمد جمال الدين محمود سالمةعمر محمد ابراهيم هوساويابراهيم عبدالهادي عبدالهادي ال سحيم
عبدالرحمن علي عبدالرحمن الشمرانيماجد حسني  محمد حدايديبندر علي صالح المحامض
سامي علي ناصر الشهرينايف عبدالعزيز ثياب المطيريابراهيم علي صالح القرني

محمد هادي حسين العجميعيد محمد ضبان القحطانيعماد محمد سالم سمان
وائل عبد الله مرسال المحماديشرف طه عبدالله الصوماليمحسن حمادي حميد السفري
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اإلدارة العامة

العلوم اإلدارية

نشمي غازي على الحربيسمير سعدون هالل العتيبيعبدالله ابراهيم عبدالله الهطالني
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

ياسر عبدالله عبدالرحمن العمري الحربياحمد عويض غنام البشريسامي فكري علي كتبي
محمد سالم حمد الياميبسام محمد علي عبدالحافظ المغربيعادل حباس دهيكل القرني
بندر سلمان حسن الشمرانيمشعل زيد فهد البالجيابراهيم حسن احمد خواجي
محمد سعد عبدالله الحربيحيان محمد علي الياميهادي علي حليس ال كليب
ماجد وصل الله حمدان الحارثيعبدالرحمن بالقاسم علي المعافيسلطان محمد جبر الحربي

عبدالله حيدر أحمد الكثيريسعد سعيد محمد الزهرانيعايض فالح عائض القحطانى
معتز محي الدين عبدالمنعم الشيخمحمد عيسى طاير العرفجيفيصل حامد عبد الله العتيبي

سلطان فهد مطلق العتيبيوبران هادي وبران الياميعبده علي يحي معافا
خالد حمدان محمد العمريحسن عبدالله حسن مباركيبالقاسم عبد الله بالقاسم البركاتي

احمد خميس راشد الرفاعييحيي محمد مفرح منجحيمهند مرسي غراب الحارثي
عبدالمجيد سليمان عبدالله اليوسفاحمد عبدالرحمن علي االحمدي الحربيعمر سعد سليمان الشبرمي

ابراهيم مناحي فالح ال مسعودمحمد مفرح محمد عسيريعبدالعزيز عبدالله محمد زبل
سمير يحي احمد العمريمانع حمد هادي ال عقيلحسن عوض صالح العتيبي
حامد حميد حامد الحربياحمد محمد يحي عسيريعيسى ثواب عيسى المالكي

موسى علي سلمان الفيفيزاهر احمد شاكر العماريراجح أحمد عطية الحرتومي
سمير عبدالله خيرالله الزهرانيعلي عبدالله علي عسيريعلي عبدالله علي القحطاني

محمد حامد احمد الرفاعيمحمد عويض معيض الحارثيفؤاد محمد حامد النفيعي
مسلم محمد مسلم السبيعىعبدالرزاق منسي محمد الزهرانيعبدالوالي حازم عاطي المطيري

علي مهدي صالح الياميمناور حماد غريب الحربيسلطان يحيى عبده السعدي
محمد سهيل عبدالله الغامديمحمد حسين محمد آل الحارثمشعل عياد حميد الحجوري

كاسب خلف مظهور الشراريمحمد سعيد علي حسينسالم نوار ضاوي البقمي
سلطان سعد الذويبي المطيرياحمد طالع محمد عسيريعبدالرحيم عبدالرحمن محمد الشهري

موسى ضيف الله مبارك الخضيريسراج ظافر حسين ال مخلصمحمد حامد حميد العازمي
يحيى حامد عواض المالكيعبدالله سند شلويح الحربيمحمد علي محمد ال شريه
عبدالله سراج ذياب الحربيفهد عوض سعد القرنيمحمد يحي محمد الزيداني
خالد جاسر حميد االحمديسلطان مشبب عبد الهادي الشهريعلي محمد عامر االسمري

عبدالله ابراهيم علي ال خازم البيشينايف ناصر هادي الشهرانيدرعان خالد درعان الحربي
بندر محمد سليم الجهنيهادي حمد محمد الياميحاتم محمد عثمان القدس

سعيد علي محمد االسمريعلي احمد حسين ال عبداللهمحمد حمد محمد ال صالح
عبدالرحمن عبدالمللك حاج مياه صديقطالل صالح محمد المحماديقاسي خالد ماضي السبيعي

احمد علي احمد الزهرانيمحسن محمد مانع ال زمانانيحيي شار جابر آل عامر
سلمان ظامن حمد السلميبندر مبخوت سعيد نصيبمانع حسن حسين ال دويس

بندر عبدالله عبدالرحمن بن مقرنخالد محمد هاشم العليانيماجد محمد رشيد المزعل
غزاي كليب دليل العتيبيتركي عبدالله علي معشيعبدالرحمن رده رداد الكعبي
حسن عبده حسن ال محمدنايف محيسن يحي المالكيمشاري مطلق ناصر العتيبي

علي حمدان عاطف ال مطلقسعد هميص سعد العليانيطارق صقر ناحي العتيبي
خالد قابل عايش السويعديعبدالعزيز عبيدالله قراح الحربيمحمد ملقاط صالح ال هتيله

بدر ساعد سعيد السلميعبدالله نامي نويمي السهليعايض عوض عتقاء الرشيدي
محمد فيحان مناحي الدمينيرائد نجر بنيدر العتيبيعبدالله معتق عواد السناني الجهني

عبدالله عبدالعزيز جبير السلميوليد جابر قاسم الفيفيعبدالله شعالن سابر العلياني
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عالء عبدالرحمن سفر الغامديسهل خالد محمد المحضارساري طلعت سراج خياط
عايض ظافر عايض الشهرانيعادل سعود مدله الحربيعبدالله علي مشبب الشهري
علي سعد حمدان االكلبيمحمد مجدي عبدالحميد عبدالواحدعبدالله محمد حسن العسيري

حسن هشام حسن حلوانيسعد احمد محمد ال محسنعبدالكريم سعد عوضه االحمري
عبدالرحمن حسن ابراهيم القيسيجالل جهز عوض المطيريخالد علي مفلح آل قريش
أحمد منير عبدالغني احمدمحمد حسين محمد العموديفهيم عايد عيد العرماني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

كلية االقتصاد واإلدارة
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

علي عطيه علي الشهابيعلي احمد محمد شراحيليسعيد علي سعيد الزهراني
عاصم الفي سعد الحربيعبدالعزيز محمد علي الدريبيعلي محمد علي مجرشي

عبداالله سعد سعيد ال خزيمعبدالله محمد عبدالله السبيعيعادل دحيم شنبر الشيباني
فيصل الفديع غزاي العصيميابراهيم محمد صالح الياميعبدالله سعود ملهي خبراني
الطيار مبارك حسن العجالنيماجد طنف محمد الدعجانيعلي موسى محمد العرياني

فيصل عبدالرحمن سعيد الزهرانيعادل عايض براك المطيريعبد الله معجب منصور الدوسري
حبيب شبيب زبار المقاطيخالد عبد العزيز عيد الجهنييوسف ناصر محمد جرجير

وائل حبيب عبدالغني الميمنيدخيل الله محمد غرم العليانيتركي سعود سعد الروقي
ياسر حسن سعيد الزهرانيبندر مبارك سعيد اللقمانيعايد فهد سعود العتيبي

حمد هادي حمد الياميابراهيم عبدالله سعيد القحطانياحمد شار ابراهيم المرحبي
عبدالرحمن عوض عبدالعزيز ابو حربةممدوح عبدالله حامد الشمرانيسليمان عبدالعزيز ناجي البشر

تركي فيحان حمود العتيبيعامر صالح محمد الغامديمحمد حيدر علي معشي
يحيى احمد احمد شيخمانع شباب مطلق العصيميماجد شباب سليم القثامي

احمد دخيل ربه عرميط السلميتركي فيصل رشاد الياميمحمد عثمان محمد برناوي
ابراهيم صلبان محمد عسيريجميل شتيان درويش البشريثواب ماجد شبيب السبيعي

أسامه حمدان عبدالحميد القريقريناصر منصور ناصر خويريحجاب سليم رجاءالله الحربي
ابراهيم حسين ابراهيم عسيريعبدالرحمن نايف عبدالرحمن الدلبحيمحمد عشق طراخم العتيبي

مسفر عبدالهادي علي الثقفيمحمد جابر أحمد عقيلياحمد عبدالله محمد الزهراني
حسن عبدالله مصلح القرنينواف عناد سالم العنزيسالم عبدالله احمد العمري

حاسن مستور ناصر القرشيعبدالعزيز حسن محمد الفقيهعبدالعزيز سعود راضي الدهام
نايف بنيه فالح الرشيدياحمد عبدالهادي مغرم الشهريحسين مهدي سالم آل سليمان

عبدالله مبارك عبدالله القحطانيمنصور ناصر دبيان الحربيعبدالله علي سالم الشهري
مسفر سراج يحيى المالكيسعيد أحمد شتران الزهرانيفهد زبن مطلق العتيبي

محمد علي احمد كرشمي حكميعبدالرحمن احمد عبدالرحمن االحمريعبدالرحمن منصور صايل العنزي
سلطان مناور صالح المطيري

سامي عايض عبدالرحمن الحارثيجابر أحمد مساوى مباركيمحمد حمدان عبدالمعطي الجهني
سعدي حباب فايز السلميعلي عوض مسفر القحطانيفهد سعود عمران القثامي

بسام هاني عبدالرحيم الرفاعيعبدالله محمد سويلم المحماديطارق ذياب سعيد الزهراني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

الشريعة والدراسات االسالمية

اللغة اإلنجليزية

يحيى حسن علي عسيريمنصور فايح سفر المطيريياسين ابراهيم سليمان السميري
عيسى جندب ثابت المعلويصالح حسن عميش االسمريسراج محمد عطيه المالكي

خالد ابراهيم علي صبيخيموسي عبد الله محمد الشهريعبدالحي مشرف طامي المعلوي
يوسف رزق الله مبيريك المطيريعبدالعال عليان علي الفهميطالل ضيف الله عوض الله السلمي

محمد علي محمد الشهريزكريا حسين عبدالرحمن موسىفهد علي احمد الزهراني
عبدالله عبدالرحيم مزهر المالكيعوض الله حشيم مفلح السلميبدر احمد محمد مخارش

ملحق عبد العزيز ملحق السلميمحمد سالم علي القرنيعبدالمجيد عبدالعني عزيز القرشي
محمد علي خضر المسعوديمحمد عامر محمد العسيريمحمد رجاء مطاوع الثعلبي
علي زين الدين بلقاسم الشهريعلي عائض سعد عبودمحمد عبدالله علي عسيري

ماجد مطر محمد السواطبالل عبدالعزيز راجح البركاتيابراهيم بريكان بركي القرشي
خالد محمد عثمان جبرينفهد عوض الله مطر العلوي السلميابراهيم يحيى هجاد زهراني
حسن احمد مسواك قيسيسالم يحيى محمد المخلوطياحمد حسن محمد الدواسي
ثامر عبد الرحمن عبد المجيد الصحفيخلف صالح راجح الحربيمشعل مسفر مزيد الحربي
مساعد دهيمان مساعد السبيعيعلي محمد علي الغامديخالد رجب علي الزهراني

يحيى سعيد يحيى آل شطوانعبدالله فايز عبدالله القرنيعمر عوض مبيريك السحيمي
سيف محمد سعيد الشهرانيطالع محمد علي عسيريمفلح محمد مبارك ال الحجريه

صالح محمد سعد العليانيابراهيم محفوظ محمد الظاهريعلي محمد حنش الشمراني
محمد مطلق نواح البقميسعد خلف حبيب العنزيطارق راجح عبدالعزيز العيافي

عبدالمانع مهدي جهير آل فطيحاحمد حامد حماد السهليحسين محمد محمد القحطاني
مبارك ظافر حتات القحطانيعبدالرحمن هادي مهدي آل فطيحسعود عبدالله سعود الشمراني

عبدالله فرحان سليمان التليديعبدالله مسرع مسفر الوادعيعوض علي ابرهيم الشهري
عابد عبدالغفار جمعه خانعبدالرحمن احمد شاكر الحذيفيعلي محمد معيوف الراشدي

معيض جبران معيض الوادعيفرحه دوبح فرحه الغامديبزيع جدعان زابن العتيبي
محمد عبده ابراهيم زغلولابراهيم احمد شاهر الحارثيريان عصام محمد عتيق

مبارك محسن مبارك آل مهديهادي عمر محمد الفاهميعبد الله محمد علي القرني
ذيب فهد حمدان آل فهادمحمد عمار مصلح الحربيسعد حسن يحي الزهراني
مسعود جابر مسعود آل بوحة عسيريسعيد محمد علي القحطانيذيب حمد رفعان ال فطيح

عبدالعزيز علي عايض القحطانيسعود سعيد مساعد الصاعديسالم مسعود سعيد الشهراني
عائض حسن علي ال مناعمبارك محمد مبارك القحطانيمعوض حميد حمدى الرشيدي

محمد خلف عايض المطيريابراهيم سعيد محمد ال مدشوشمستور عبد العزيز عبيد الشهراني
نواف علي محمد القحطانيعبدالله عواض سعد الحارثيسلطان سالم علي الغامدي

صقر الرفاعي مرعي الحارثي

عباس عبدالمنعم ابراهيم عباسخالد سعد خضر الحارثيخالد صالح محمد بانبيلة
احمد علي احمد مجرشيعلي عبدالله احمد غرامهعبدالناصر جمعان خلف الله الزهراني
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الشريعة والدراسات االسالمية

اللغة اإلنجليزية

يحيى حسن علي عسيريمنصور فايح سفر المطيريياسين ابراهيم سليمان السميري
عيسى جندب ثابت المعلويصالح حسن عميش االسمريسراج محمد عطيه المالكي

خالد ابراهيم علي صبيخيموسي عبد الله محمد الشهريعبدالحي مشرف طامي المعلوي
يوسف رزق الله مبيريك المطيريعبدالعال عليان علي الفهميطالل ضيف الله عوض الله السلمي

محمد علي محمد الشهريزكريا حسين عبدالرحمن موسىفهد علي احمد الزهراني
عبدالله عبدالرحيم مزهر المالكيعوض الله حشيم مفلح السلميبدر احمد محمد مخارش

ملحق عبد العزيز ملحق السلميمحمد سالم علي القرنيعبدالمجيد عبدالعني عزيز القرشي
محمد علي خضر المسعوديمحمد عامر محمد العسيريمحمد رجاء مطاوع الثعلبي
علي زين الدين بلقاسم الشهريعلي عائض سعد عبودمحمد عبدالله علي عسيري

ماجد مطر محمد السواطبالل عبدالعزيز راجح البركاتيابراهيم بريكان بركي القرشي
خالد محمد عثمان جبرينفهد عوض الله مطر العلوي السلميابراهيم يحيى هجاد زهراني
حسن احمد مسواك قيسيسالم يحيى محمد المخلوطياحمد حسن محمد الدواسي
ثامر عبد الرحمن عبد المجيد الصحفيخلف صالح راجح الحربيمشعل مسفر مزيد الحربي
مساعد دهيمان مساعد السبيعيعلي محمد علي الغامديخالد رجب علي الزهراني

يحيى سعيد يحيى آل شطوانعبدالله فايز عبدالله القرنيعمر عوض مبيريك السحيمي
سيف محمد سعيد الشهرانيطالع محمد علي عسيريمفلح محمد مبارك ال الحجريه

صالح محمد سعد العليانيابراهيم محفوظ محمد الظاهريعلي محمد حنش الشمراني
محمد مطلق نواح البقميسعد خلف حبيب العنزيطارق راجح عبدالعزيز العيافي

عبدالمانع مهدي جهير آل فطيحاحمد حامد حماد السهليحسين محمد محمد القحطاني
مبارك ظافر حتات القحطانيعبدالرحمن هادي مهدي آل فطيحسعود عبدالله سعود الشمراني

عبدالله فرحان سليمان التليديعبدالله مسرع مسفر الوادعيعوض علي ابرهيم الشهري
عابد عبدالغفار جمعه خانعبدالرحمن احمد شاكر الحذيفيعلي محمد معيوف الراشدي

معيض جبران معيض الوادعيفرحه دوبح فرحه الغامديبزيع جدعان زابن العتيبي
محمد عبده ابراهيم زغلولابراهيم احمد شاهر الحارثيريان عصام محمد عتيق

مبارك محسن مبارك آل مهديهادي عمر محمد الفاهميعبد الله محمد علي القرني
ذيب فهد حمدان آل فهادمحمد عمار مصلح الحربيسعد حسن يحي الزهراني
مسعود جابر مسعود آل بوحة عسيريسعيد محمد علي القحطانيذيب حمد رفعان ال فطيح

عبدالعزيز علي عايض القحطانيسعود سعيد مساعد الصاعديسالم مسعود سعيد الشهراني
عائض حسن علي ال مناعمبارك محمد مبارك القحطانيمعوض حميد حمدى الرشيدي

محمد خلف عايض المطيريابراهيم سعيد محمد ال مدشوشمستور عبد العزيز عبيد الشهراني
نواف علي محمد القحطانيعبدالله عواض سعد الحارثيسلطان سالم علي الغامدي

صقر الرفاعي مرعي الحارثي

عباس عبدالمنعم ابراهيم عباسخالد سعد خضر الحارثيخالد صالح محمد بانبيلة
احمد علي احمد مجرشيعلي عبدالله احمد غرامهعبدالناصر جمعان خلف الله الزهراني
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اللغة اإلنجليزية

يحيى حسن علي عسيريمنصور فايح سفر المطيريياسين ابراهيم سليمان السميري
عيسى جندب ثابت المعلويصالح حسن عميش االسمريسراج محمد عطيه المالكي

خالد ابراهيم علي صبيخيموسي عبد الله محمد الشهريعبدالحي مشرف طامي المعلوي
يوسف رزق الله مبيريك المطيريعبدالعال عليان علي الفهميطالل ضيف الله عوض الله السلمي

محمد علي محمد الشهريزكريا حسين عبدالرحمن موسىفهد علي احمد الزهراني
عبدالله عبدالرحيم مزهر المالكيعوض الله حشيم مفلح السلميبدر احمد محمد مخارش

ملحق عبد العزيز ملحق السلميمحمد سالم علي القرنيعبدالمجيد عبدالعني عزيز القرشي
محمد علي خضر المسعوديمحمد عامر محمد العسيريمحمد رجاء مطاوع الثعلبي
علي زين الدين بلقاسم الشهريعلي عائض سعد عبودمحمد عبدالله علي عسيري

ماجد مطر محمد السواطبالل عبدالعزيز راجح البركاتيابراهيم بريكان بركي القرشي
خالد محمد عثمان جبرينفهد عوض الله مطر العلوي السلميابراهيم يحيى هجاد زهراني
حسن احمد مسواك قيسيسالم يحيى محمد المخلوطياحمد حسن محمد الدواسي
ثامر عبد الرحمن عبد المجيد الصحفيخلف صالح راجح الحربيمشعل مسفر مزيد الحربي
مساعد دهيمان مساعد السبيعيعلي محمد علي الغامديخالد رجب علي الزهراني

يحيى سعيد يحيى آل شطوانعبدالله فايز عبدالله القرنيعمر عوض مبيريك السحيمي
سيف محمد سعيد الشهرانيطالع محمد علي عسيريمفلح محمد مبارك ال الحجريه

صالح محمد سعد العليانيابراهيم محفوظ محمد الظاهريعلي محمد حنش الشمراني
محمد مطلق نواح البقميسعد خلف حبيب العنزيطارق راجح عبدالعزيز العيافي

عبدالمانع مهدي جهير آل فطيحاحمد حامد حماد السهليحسين محمد محمد القحطاني
مبارك ظافر حتات القحطانيعبدالرحمن هادي مهدي آل فطيحسعود عبدالله سعود الشمراني

عبدالله فرحان سليمان التليديعبدالله مسرع مسفر الوادعيعوض علي ابرهيم الشهري
عابد عبدالغفار جمعه خانعبدالرحمن احمد شاكر الحذيفيعلي محمد معيوف الراشدي

معيض جبران معيض الوادعيفرحه دوبح فرحه الغامديبزيع جدعان زابن العتيبي
محمد عبده ابراهيم زغلولابراهيم احمد شاهر الحارثيريان عصام محمد عتيق

مبارك محسن مبارك آل مهديهادي عمر محمد الفاهميعبد الله محمد علي القرني
ذيب فهد حمدان آل فهادمحمد عمار مصلح الحربيسعد حسن يحي الزهراني
مسعود جابر مسعود آل بوحة عسيريسعيد محمد علي القحطانيذيب حمد رفعان ال فطيح

عبدالعزيز علي عايض القحطانيسعود سعيد مساعد الصاعديسالم مسعود سعيد الشهراني
عائض حسن علي ال مناعمبارك محمد مبارك القحطانيمعوض حميد حمدى الرشيدي

محمد خلف عايض المطيريابراهيم سعيد محمد ال مدشوشمستور عبد العزيز عبيد الشهراني
نواف علي محمد القحطانيعبدالله عواض سعد الحارثيسلطان سالم علي الغامدي

صقر الرفاعي مرعي الحارثي

عباس عبدالمنعم ابراهيم عباسخالد سعد خضر الحارثيخالد صالح محمد بانبيلة
احمد علي احمد مجرشيعلي عبدالله احمد غرامهعبدالناصر جمعان خلف الله الزهراني
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كلية االتصال واإلعالمكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

اآلداب و العلوم اإلنسانية

علم النفس

سلطان بشير سعيد السويلمحسن محمد احمد الخيرينايف سعيد سعد الغامدي
ناصر عوضه ناصر القحطانيعبدالعزيز يحيى حسن جباريفايز حسني بالقاسم المالكي
خالد فهد عبدالعزيز الدعيجنايف محمد صالح آل زمانانمحمد احمد محمد عسيري

علي عبدالهادي علي البشريسعد غرم مسفر الزهرانيرمضان صالح حسن الغامدي
مساعد عبدالرحمن علي ابوحاصلماجد مهل عبدالرحمن الحربيحمود صالح مرزوق العتيبي

يوسف بالل سعيد الطويلفهد مسفر خالف المطيريعبدالله غرامة محمد االسمري
فهد مبروك احمد الثعلبيماجد عوده محمد االحمديحمد حماد مطيران العلوي
عماد علي محمد الزهرانيمحمد علي فارس الشهرانيماجد سعود عقيل الطريفي
سعيد عايض ضيف الله الحارثيهاني منسي فوزان الثقفيعبدالله جبر سالم الجهني

حيدر مداوي غربان الوادعييحيى ابوطالب يحيى نصيبعبدالله ناصر محمد الشهراني
محمد علي علي البريكيمحمد صالح مشعل المطيريسعود عواض كميخ النفيعي
محمد علي يحي السالميناصر محمد معجب القحطانيراجح عايض ثواب السبيعي

عبدالحميد مقبول محقور العدوانعبدالرحمن محمد هريس القثاميعبدالعزيز عوض حسين المالكي
سيف مرزوق شرار العتيبيسعد عبد الرحمن غرمان البكريعبدالله علي محمد الشهري

محسن سعد عيضه الشلويناصر محمد عبدالله السبيعيمحمد عبدالله محمد الشهري
عيد مبارك عيد الدريعبندر عبدالعزيز عبدالله الثنيانعمر علي يحيى المرحبي

جبران يحيى شتاء القحطانيتركي علي محمد ال لعبانتوفيق علي عمران المطيري
نايف بزيع فازع السلميعائض ناصر عائض الغامدينايف مقبل فالح الحربي

مرعي يحي صالح عسيريدخيل الله ناصي خاتم السلميفهد احمد محمد قباني
عبدالله مسعد ابراهيم المطيريحمود بجاد عاسف العتيبيمحمد علي عامر آل خشيل

عايض كليفيخ رفاعي البقميزياد مناحي زياد البقمي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االتصال واإلعالم

اإلعالم

تركي عبدالله محمد الجلعودعلي كمال علي العبدليسالم عبدالله درويش الشهري
حسن عبدالله أحمد معدليسامح مطيع الله عبدربه السلميمحمد علي محمد حكمي
ماجد حسن حامد الولديماجد حمد ابراهيم الشميمريفهد حبيب بادي السلمي

منصور راشد محمد الزهرانيعبدالعزيز محمد عبدالرحمن العمريسمير سليمان سويلم الصبحي
علي ثابت علي اليمانيعبدالله ثواب بويدي الحارثيعويض محمد عويض السفري

ماجد علي محمد الزهرانيناصر دحيم ناصر السبيعيسليمان عبدالحميد سليمان الجهني
عادل مطر  احمد العمريمحمد سعيد احمد الزهرانيمحمد عبدالغفور محمود عاشور

احمد نصار دغيليب القايديغادي محمد سلمان فاضلمحمد محسن ظافر العمري
محمد سامي عاشور عاشورراضي مشخص  عاتق المطيريفيصل شجاع سعود العتيبي
احمد علي حمد حكمينايف زامل رزيق الحربيمحمد فيصل مطلق ابوثنين

عادل عوض الله زبن السلميمحمد مانع حسين ال حيدرتركي عبدالكريم محمد الجودي
فهد عويد صليميك المطيريغازي سند عبدالعزيز الراشديعبدالرؤوف عدنان عبدالرؤوف بترجي

هشام احمد امان فلمبانباسم محمد محارب الحربيعبدالله عبداللطيف صالح العبيدالله
محمد سعد سعيد القحطانيمحمد سالم علي الربعيوليد سامي حميد المالكي

مسلم علي طالل ابو ثنينبندر علي محمد بلخيرمحمد نور مخضور السلمي
محمد سعيد محمد با معوضةعلي مفرح احمد الزهرانيفهد سعيد أحمد الزهراني

رائف نجيب علي حادياحمد علي احمد السهيميحسن عبدالله حسن الشاعري
حسين مسعود حسين آل منصورسامي سليمان علي اباالخيلمحمد عبدالله مبروك االحمدي

محمد يحيى موسى جعفريمحمد حسين عيسى جوحليوليد عبدالرحمن عبدالرحيم محبوب
فارس منير مفرس الشلويسلطان منصور علي االيداءسالم ثابت يوسف عويضة

علي صالح حمد آل مطيف اليامينزيه احمد محمد الصاعديمهند مبارك بخيت الخزاعي
نايف عصام موسى سمكريبندر عطية عبداللطيف الزهرانيبندر حمد احمد العيسى

عبدالله حسين صالح الشيبانيعبدالله جميل علي الحارثيماجد نشاط بريك العتيبي
عمرو عبدالله عبدالحميد الحديدياحمد محمد عبدالعزيز الملحماحمد منسي علي الزهراني

ماجد ندى سلطان الحربيعبدالله ضيف الله محمد المالكيماجد علوش حمدان الحميداني
فارس مرعي محمد الدوسريتركي يحي عبدالله ذيبانمزاحم يوسف موسى مزاحم

أحمد عبدالله هاشم هدايهسلطان سليمان علي اباالخيلحماد محمد حماد الثنيان
نايف بن محمد بن عبدالرحمن بن سحمانزيد سعود زيد الخثالنأحمد عثمان عبود العامودي
سعود عايض بداح السفريمحمد عزت السطوحي عبالعليمعادل عبيدالله عبيد العتيبي

فيصل خلف سحلي البقميمسفر سالم مسفر القحطانيفيصل عبدالعزيز زيد البكران
علي محسن محمد عثمانجميل محمد امين جميلعماد عايض محمد القريقري

هشام ناصر منصور الحسينياحمد علي صالح الغامديعبدالمجيد أحمد محمد االحمري
سعيد محمد سعيد العمريبسام صالح حامد القثاميعبدالله مرداس عبدالله الجبلي
ماجد عبكلي عرنان العنزيمحمد علي عبدالعزيز العيسىعبدالله احمد بن سعيد هيضه
راكان عبدالله علي االسمريمحمد يونس صالح أحمدناصر منصور احمد الزهراني

علي عبدالله خلوفه االحمريبدر جمعان سعيد الزهرانيزياد عامر مسعود المعبدي
ناصر عبيد محمد القحطانيعيسى غرم الله احمد الغامديفائز عواد بركه المخلفي

ماجد حسن محمد مسروحيعبدالقادر حبيب نفاع الجغثميفهيد شافي سالم الصييفي
تركي سعد مطر القرشيحسام فوزي صالح اسماعيلعيد عطية الله عاتق الريضي

ريان عدنان احمد خياطعبدالرحمن خليل دواس المعبديمسفر احمد غبيشي المالكي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

اآلداب و العلوم اإلنسانية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

علي عطيه علي الشهابيعلي احمد محمد شراحيليسعيد علي سعيد الزهراني
عاصم الفي سعد الحربيعبدالعزيز محمد علي الدريبيعلي محمد علي مجرشي

عبداالله سعد سعيد ال خزيمعبدالله محمد عبدالله السبيعيعادل دحيم شنبر الشيباني
فيصل الفديع غزاي العصيميابراهيم محمد صالح الياميعبدالله سعود ملهي خبراني
الطيار مبارك حسن العجالنيماجد طنف محمد الدعجانيعلي موسى محمد العرياني

فيصل عبدالرحمن سعيد الزهرانيعادل عايض براك المطيريعبد الله معجب منصور الدوسري
حبيب شبيب زبار المقاطيخالد عبد العزيز عيد الجهنييوسف ناصر محمد جرجير

وائل حبيب عبدالغني الميمنيدخيل الله محمد غرم العليانيتركي سعود سعد الروقي
ياسر حسن سعيد الزهرانيبندر مبارك سعيد اللقمانيعايد فهد سعود العتيبي

حمد هادي حمد الياميابراهيم عبدالله سعيد القحطانياحمد شار ابراهيم المرحبي
عبدالرحمن عوض عبدالعزيز ابو حربةممدوح عبدالله حامد الشمرانيسليمان عبدالعزيز ناجي البشر

تركي فيحان حمود العتيبيعامر صالح محمد الغامديمحمد حيدر علي معشي
يحيى احمد احمد شيخمانع شباب مطلق العصيميماجد شباب سليم القثامي

احمد دخيل ربه عرميط السلميتركي فيصل رشاد الياميمحمد عثمان محمد برناوي
ابراهيم صلبان محمد عسيريجميل شتيان درويش البشريثواب ماجد شبيب السبيعي

أسامه حمدان عبدالحميد القريقريناصر منصور ناصر خويريحجاب سليم رجاءالله الحربي
ابراهيم حسين ابراهيم عسيريعبدالرحمن نايف عبدالرحمن الدلبحيمحمد عشق طراخم العتيبي

مسفر عبدالهادي علي الثقفيمحمد جابر أحمد عقيلياحمد عبدالله محمد الزهراني
حسن عبدالله مصلح القرنينواف عناد سالم العنزيسالم عبدالله احمد العمري

حاسن مستور ناصر القرشيعبدالعزيز حسن محمد الفقيهعبدالعزيز سعود راضي الدهام
نايف بنيه فالح الرشيدياحمد عبدالهادي مغرم الشهريحسين مهدي سالم آل سليمان

عبدالله مبارك عبدالله القحطانيمنصور ناصر دبيان الحربيعبدالله علي سالم الشهري
مسفر سراج يحيى المالكيسعيد أحمد شتران الزهرانيفهد زبن مطلق العتيبي

محمد علي احمد كرشمي حكميعبدالرحمن احمد عبدالرحمن االحمريعبدالرحمن منصور صايل العنزي
سلطان مناور صالح المطيري

سامي عايض عبدالرحمن الحارثيجابر أحمد مساوى مباركيمحمد حمدان عبدالمعطي الجهني
سعدي حباب فايز السلميعلي عوض مسفر القحطانيفهد سعود عمران القثامي

بسام هاني عبدالرحيم الرفاعيعبدالله محمد سويلم المحماديطارق ذياب سعيد الزهراني

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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كلية االتصال واإلعالمكلية االتصال واإلعالم
االتصال واإلعالم

اإلعالم

فهد محمد علي العمريعبدالله احمد عبدالله المنتشريعلي حسن محمد مطاري
فيصل شالش خلف الحربيسعيد عبدالواحد سعيد الزهرانيرعد محمد ابراهيم السليماني
حذيفه يحيى محمد نور صباغمستور عتيق خويتم السلميمحمد شيهان مرزن العتيبي

عمر احمد محمد الغامديهاشم هالل هاشم نجديبدر محسن براز العتيبي
خالد صنهات هادي المطيريناصر ضيف الله محمد المالكيخالد عبدالله حضاض السلمي
أيمن محمد علي الزهرانيعبدالملك عبدالله عبدالرحمن الباديمنصور هزاع محمد الشريف
عبد ربه موسى عيد المورقيمساعد سعود وصل االحمديخالد جبار عبدالله المطيري
سلطان سراج عوض المالكيمحمد علي يعقوب القرنياحمد علي سعيد الزهراني

راضي محمد راضي الحمدعامر فهد عثمان الزهرانيمحمد عبدالله محسن الزهراني
عبدالرحمن سليمان عبدالله الرشيدايمن رويفد فهيد الجغثميعبدالمجيد احمد عنيزاان الربيعي
سعيد محمد سعيد االحمريباسم محمد عوض الشهرانيحسان زاهد عبد الرحيم رمضاني

مهدي راشد ناصر الياميسالم مسيلم سلمان الذبيانيفواز عزي سعيد الهاللي
عبدالله علي سالم الشهريخضران محمد خضران الزباليسعود عويض معيض البقمي
محمد مهدي ناجي الغباريعبدالله عبدالحليم عباس مشاطفادي مشعان ماطر المطيري

تركي معيوض عوض الوقدانيخالد عبد الله زياد السلميمناور عذال مناور العنزي
نواف عبداالله محمد القايديعلي فاضل علي المالكيمشاري صالح عوض الحربي
ثامر محمد عبدالصمد سعداويعبدالرحمن محمدبسام عبدالرحمن يمانيتركي مبرك بريكان المطيري
عبدالله جابر محمد الشمرانيعادل عويد بريك القثاميعوض سراج عوض المالكي

عبدالله فيصل مساعد سعود عبدالعزيزمشبب محمد عكفي ال شرهانعبدالرحمن الفي سليمان البلوي
حسن شريم محسن البجاليحمود محمد ضاوي السبيعيعبدالله مبارك عبدالله الشهراني

سعيد رزق الله حميد السلميابراهيم بن احمد عبدالله الشريعمحمد اسماعيل محمد مسبح
بندر خيشان عبدالله البالديخالد عيسى ناصر الملقفارس مطر علي النفيعي

سلطان محمد سحمي الجبور السبيعيابراهيم راجي ثابت العنزيهادي عباس حيالن الدغيلبي
عبداالله ضيف الله طالب العتيبياحمد عبدالوهاب طالل الحريبيماجد سعدون محمد العنزي

سعد منصور سعد القحطانيعبد العزيز خضر امبارك المالكيعيسى علي صالح ال سليمان
فواز عوض رجالله السلميعبدالله احمد عبدالله الوهيبيفيصل مسيلم سلمان الذبياني

خالد عبدالله سفير السلميصالح عبدالله عتيق الزهرانياحمد عمر مبطي المرواني
راشد نافع راشد العتيبيبندر عبدالله هزاع الهزاعمحمد ناصر سعد القرني

يحي فرحان محمد الريثيمحمد مسفر علي آل سليمسامي زاهر حسن الزهراني
طارق عيظه يسلم الصيعريعلي مفرح عطية الله العيافيفالح شبنان فايز الشهراني
ابراهيم سالم مشاري الراشديابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الميمانسعود يحي علي ال حماس
مروان مرضي راضي الشيخسعد علي فايز الشهريسعد سعيد سعد الشهراني

عبدالرحمن مهدي ابراهيم مبجروليد راشد جمعان الزهرانيعبدالله عثمان محمد االسمري
محمد عمر عمار المطيريبندر حمود صلبي المطيرياحمد محمد سعد االحمدي
خالد محمد خلوفه الغامديعبدالرحمن مسعود محمد السريعيمحمد جابر عبدالله والبي

وليد مجاهد محمد فلمبانمشاري رجاء ضيف الله النفيعيمبارك خالد مبارك القحطاني
ثامر محمد عبدالله محياءرشيد عبدالله راشد االسمريفيصل احمد محمد المعبدي

متعب بداح عبدالله السبيعيسامي احمد عوض الزهرانيعادل حميدان محمد الشريف
سعيد صالح حسن الزهرانيناصر راشد صالح الحربييحيى مفرح أحمد السلمي

فارس صالح عويض الجعيدصالح محمد موسى الزهرانيعبدالكريم عمر عمار المطيري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

االتصال واإلعالم

اإلعالم

ريان محمد علي اكمل عارفمحمد سعد منصور ال متعبمحمد مشبب محمد السبيعى
ناصر ضيف الله جبر السفريأحمد حمدان حماد المالكيمحمد حميد محمد الثقفي

عثمان سالم احمد عوضناصر مقبول غرمان العمري

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

239 238



بكالوريوس - انتساببكالوريوس - انتساب

كلية االعمال - رابغكلية االعمال - رابغ
 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

عبدالله سعد  حميد الحازميمحمد علي جابر مباركيعمر عبدالعزيز عبدالله الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله الحميديايمن ابراهيم سليم الحربيبدر علي محمد الشهري

يحي علي مداوي النجاديعبدالعزيز طارق عبدالعزيز النهاريزابن منيجل سلطان السبيعي
فيصل محمد عمر ابوعوفعبدالرحمن احمد  عبدالله العريانيأشرف محمد عواض الحربي

وائل محمد أحمد الخوتانيفايز محمد عبدالله ال مسلممحمد سعد أحمد حناوي
ناصر سعد محمد الخريشعمار مسلم  عويض الحربياسامه عتيق سليم الصاعدي

راكان منصور ساعد الغريبيمحمد علي عثمان علويفيصل شريد نور المطيري
محمد ناصر عبدالمحسن القرزعيعلي محمد علي االسمريعثمان علي عبدالله النخالي

يزيد زيد زيدان الهالليسعود عمران علي الطياريحسين بن سالم بن مبارك الضويلع
عبدالله سليمان عبدالله الشهريسعيد عوض سعيد العيعلي محمد علي البيشي

احمد علي حسن المساوىسلطان علي احمد الزهرانيعلي عبدالله محمد مقبول
علي ابراهيم محمد السالميابراهيم عتيق عتييق الصبحيابراهيم حمييد  حويمد المزمومي

خضر أحمد عثمان الزهرانيسامي عطاالله ضيف الله الحربياحمد هاشم احمد الزمر
عبدالله منور  مناور البالديهادي حمد صالح ال كليباحمد محمد احمد عسيري

سند عبدالرحيم سند المولديوسف محمد عبدالرحمن الغامديعبدالعزيز عمر عبدالعزيز المرشدي
عمر كامل عبدالمجيد سمندرعبدالله سعود شحات الحمرانيريان سالم سعيد بادويالن

احمد علي عبدالله الحواسسعود راشد معتاد العتيبيعماد عبدالرحمن عبداللطيف الجدعاني
ناصر مرضي شريده العنزيرامي حامد احمد القريقريطالل علي عايض عسيري

ناعم محمد عطية اللة النعمانيياسر عوض  محمد سعيد الغانميعلي احمد محمد العمري
محمد جابر علي العمريعبدالرحمن محمد عبدالله طلحهعبدالله محمد عبدالله عسيري

بندر مثيب  هليل السلمياحمد عبداالله عبدالرحمن ابوالخيورعبدالرحمن حامد محمد المزروعي
تركي سفر بريك القثاميمعاذ حامد  الحسين آل علينايف محمد أحمد الزهراني

عبدالله نايف صقر البراقنايف عبدالعالي عليان اليوبياحمد علي محمد القرني
عبداالله عبدالحميد عيد الذرويعبدالرحمن محمد عائش الصبحيايمن سعيد عبدالله ال شائع الغامدي

نائف حمدان حمود العتيبيفيصل محمد خلف الشمريحسن سعيد صالح الشهري
سعود عبدالعزيز سعود السلميمحمد سعود علي الزهرانيوليد احمد سليمان االحمدي

محمد سعيد ناصر الشهرانيمحمد سالم عمر بامكريدمحمد حمود حمدي المسعودي
طارق أحمد عارف الغامديأحمد محسن علي العسيريفارس عطوان صالح المالكي

يحي احمد محمد صغيراحمد طالل زين الدين سالغورعامر محمد جابر الشهري
نايف حامد محمد اليوبيعثمان صالح يوسف العبيسياحمد سعد احمد االحمري

خالد عبدالكريم  عايد اليوبياحمد عايض ناهض المحياويحسام عزيز محمد راجحي
عبدالعزيز خويتم ناجي السلميمحمد احمد حسين العموديسليمان عبدالرزاق سليمان بن سعيد

بندر مسفر عشق الهجهاجيعمار محمد صالح آل حمدبندر عوادة ريحان العوفي
نايف عبدالله حسن حوذانمحمد احمد عوظه الزهرانيمحمد احمد احمد عويضه

سعود عبدالعزيز مصطفى عبدربهطارق عوض الله معوض المحماديمعتز محسن حمد المزروعي
عالء رشاد محمد باويانمروان سالم حسين الياميطالل سليمان سلمان الرفاعي

احمد حمود حمدي السلميمحمد عطية ربيعان الحربيعلي مفرح حسين عابد آل عقيل
سمير حمدان حمدي الفارسياحمد عطاءالله جحيش الحربيمحمد ابراهيم صالح الزهراني

مروان عبدالعزيز عبدالله هوساويعمر محمد سعد اللحيدانعثمان احمد عثمان باقادر
فؤاد عوده عياد الحربيأحمد محمد أحمد سلمانساري عوض عبدالله الحارثي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

ريان يوسف ناصر القميشسمير محسن عبدالله عبدهزياد سالم محمدسعيد الصبحي
طارق محمد احمد العماريمحمد فيحان ذياب السلميعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن سعيد

حاتم عمر بركة الله الصبحيمحمد ابوالحسن زكريا صغيرمحمد ناعم  مبارك اليوبي
سعيد موسى صالح ال سليمفيصل عبدالله يحيى الزهرانيحمد علي محمد الرشيدي

سلطان احمد مبارك باقطيانعدنان عبدالله محمد باوجيهعبدالعزيز عمر احمد العمودي
علي راشد مهدي ال شيطهثامر عصام محمد عبدالرحيممازن ربيع زحم القريقري
محمود عثمان محمود زوقرياحمد وائل عثمان عكيلهعلي حمدي حمدان اليوبي
أحمد محمد حمد جساسفهد نجيب حامد العدوانيمانع مشعان ماجد اباالعال

عبدالغني محمد عبدالغني الصباغغازي عفين مقنع السلميفهد ناصر عبدالعزيز النعيم
مطلق دخيل جزاء الشلويمحمد بادي راشد الزبيديحسين عبدالرحمن عبدالله القحطاني

احمد حامد عبيد الصبحييزيد عاطف بخيت النعمانيناصر فاهد ناصر الزعبي
محمد سليمان محمد البلويزياد عبدالملك عمر غالممشعل سنيد محمد الشيخ
عابد سلمان سليم الصبحيمحمد عبدالله محمد الحقبانيسامي محمد احمد القرني

عادل حسن احمد الزهرانيعزام وائل ابراهيم راشدعبدالعزيز عبدالله احمد الغامدي
عمر محمد عبدالرحمن الزهرانيصالح سعيد صالح القحطانيعمر ضيف الله عبدالرحيم الصالحي

ابراهيم راشد سيف البوعينينحازم نعيم عمر محمد

علي هندي هايف العتيبيعايض سالم ناصر ال كريدسمشرف غرمان ظافر الشهري
منصور ابراهيم محمد القحطانيسعود عبدالله  فالح الصملة السبيعيعالء عبدالرحمن  سليمان المالكي

محمد صالح محمد الصيخانمحمد يحي علي البرمحمد جريد سمران العنزي
أحمد عبدالله جارالله الزهرانيعلي مدله حجاج الرشيديمحمد شريف عيسى قناوي

حسن خضير عبدالرحمن الشهريعبد الله علي عبد الله البارقييحي امحمد محمد عازب
فهد سعد  عبدالله الجهنياحمد محمد  احمد الزياديبدر عصيب عثمان السلمي
فيصل سالم قراش العتيبيعلي فريد علي باهديصالح صويلح مزيد الحربي
منيف نايف عوض السلميتركي محمد محمد مجرشيصالح براهيم محمد العبودي
عبدالله عبدالحميد عبدالعزيز السلميسعيد محمد عبدالله الشهرانيعايض فالح ظافر الشهراني

بدر فيصل محمد الغامديعاصم عمر سعيد االحمديخالد سعيد محمد الغامدي
مسفر مانع منصور الشرمانماهر احمد عقيل االميرخالد حزام عبدالله المالكي
عبدالعزيز مسفر  مفلح القربي الشهرانيفهاد مشعي ناصر السبيعيحسني محمد حسني دومان
وائل مغرم  نوح الشهريحجاب علي  غثيان العتيبيفايز علي علي ال سويدان
محمد غازي محمد بكرينمروان سعود الفي الجابريفهد جويبر رجالله السلمي
هشام معيض سليم اللهيبيخالد زبن مزبن العتيبيحزمي حزام سيف السبيعي

منير عبدالله ذاخر المالكيخاطر أحمد حسن الزهرانيحسن رده حسن المالكي
محمد احمد سعيد الزهرانيعبد الله أحمد حسن الشهريسلطان الفي علي الحارثي

سعد سعود مرزوق الخميسيطالل زيد زايد المطيريكايد معيوف دخيل الله النمري

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج
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كلية االعمال - رابغكلية االعمال - رابغ
 االعمال - رابغ

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

محمد علي ابراهيم عسيريفهد فندى ناوى الدغمانىمختار سالم طيب العتيبي
محمد هاشم سعدي الشمرانيناصر عوظة دوخي الشهرياسامه محمد حميد اللهيبي

هندي عائض سلمي المطيريمشعان خلف مسفر الحربيعبدالله حميد عبدرب النبي الشيخ
حبيب عبدالكريم نايف العنزيعبدالله معيض محمد الشطيريصالح نهار  علي الدباغ الحربي

عبدالعزيز علي سالم الصغيرماجد ضاحي علي العرويابراهيم درويش عابد المالكي
وجدي جمعان ناصر الصبحيفهد عبيد عبدالله السريحيعماد أحمد حامد الحارثي

حسين محمد عبدالله العيسيمجاهد مسعد نوار العتيبيممدوح رجاء قنيفذ العنزي
عبدالعزيز مناحي مسلط البقمييوسف عطيه صالح الزهرانيخالد عبدالرحمن سعيد الزهراني
عادل ضيف الله عبدالله الزهرانيفهد عبدالكريم مسلم الزبننواف عبدالعزيز محمد الحربي

علي حمد حسين آل قريشةعمر حامد حماد القرشيطالل حميد حمدان البالدي
بدر مقبل مناحي الشراريعبدالرحمن احمد عبدالله المولدسلطان سهيل مصلح الذيابي

نايف حسين عبدالله آل مباركيوسف ابراهيم عثمان الغامديبادي الحق بنية العتيبي
محمد سعود سعد الجهنيمحمد تراحيب هزاع العتيبيحسن عمر محمد احمد

مشعل ربيعان ربيع العتيبيناصر خالد محمد الحازميفهد ناصر مسفر الصالحي
عبداللة محمد صالح الياميراضي حبيب محبوب العتيبيمحسن عائض عوض العماري

رائد مستور ردة الغانميأنس عقيل غضيان الشمريأحمد سالم عرميط الحربي
كديسي صالح عبدالله ال منيف الياميعاصم وحيد طه الشيبيالحسن محمد حمد ال حوكاش

ناصر محمد غويزي العتيبيمحمد عبدالله علي الزهرانيباسم مسعد محمد الجهني
صالح محمد صالح الصبحيفارس منير مطر الصواطعبدالله نائف عمري المقاطي

عمر قايد فالج المطيريماضي مفرح تركي السبيعيممدوح سليمان معيض الرشيدي
عبدالعزيز محمد مصلح صالح العليانيبندر عقاب صالح المطيريعبدالله رداد براك الجعيد

عبدالله سعيد سعد األحمريفهد احمد محمد الصبحينايف عايض ظافر القحطاني
مشاري عواض عبدالله الحارثيأنور سعيد هاشم الزهرانيسليمان سعود سليمان البوشي

نجيب محمد حمود الشابحيهالل عبدالرحيم عثمان الغامديعبد الرحمن مرزوق عجاب السلمي
أحمد عون محمد الغامديبجاد عويض مرزوق السلميمجاهد عتيق عويتق المطيري

نواف هادي هليل المطيريسعدي حامد حميدي الزهرانيعبدالهادي محمد سعد القحطاني
فيصل خالد غازي العتيبيبنيان حمد مهدي آل مهذلأحمد محمد طاهر زيلع

عبدالرحمن حمادي حميد الجحدليعبد المجيد حسن معروف الزهرانيفهد معيض محمد زهراني
سعد علي محمد العامريماجد عاقل عبدالعزيز المطيريبندر محيا فرج الحارثي

احمد عبدالله مسفر الشمرانيفهد احمد سعد الزهرانياحمد عبيدان عبدالله المطيري
ممدوح علي عيسى االميرمحمد اسعد خالد ابو الخيراحمد عبدالله سعيد الذروي
محمد بخيت حميد المعبديعبدالعزيز نايف خالد العتيبيفهد سعيد حسن الزهراني

عون علي سعيد ال حمادفيصل علي محمد السفريهاني فيصل عبدالرحمن سليماني
ثنيان ناصر محمد الوقدانيخالد علي عاضد المطيريمهند خالد عايض الجعيد

ماجد سعود سعد الحربيمنصور عطية الله خاتم السلميسامي عطيه احمد الزهراني
محمد يحيى بلغيث السهيميهادي محمد مانع المحامضعبدالله ناصر عبدالله العرجاني

أحمد عتيق يحيى المالكيمحمد عبدالله حمد القرنيأحمد عمر محمد باحكيم
أحمد زيد خليل أبوظهيرسعد علي سعد القحطانيبندر طايل فنخور الهمالن

صالح محمد علي الغامديمحمد أحمد سالم الغامديمحمد هديبان عويض المطيري
ثامر سلطان منير الجعيدمحمد صالح عمر بن جحالنسلطان خالد عويمر السفياني

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج

 االعمال - رابغ

التسويق

عبدالله أحمدفتحي  الجندلي الرفاعيعبدالله أحمد عبدالله الدينيعبدالله عمر احمد باداوود
حسام محمد محمد الخاشبعادل احمد سعيد سلماناحمد قائد احمد الوايلي

عمر عماد محمود السيدعبدالرحمن شريف عزت مكيمحمد علي عبدالله الحملي
عبد العالي علي رجيان السلميعمرو عبدالمحسن  علي السليمانيمجدي جمال ماهر الخاروف
أدم عيسى ادريس موسىعمرو بدوي فضل المغربيسمير محمد محسن محجوب

فوزي محمد احمد الخاليلةعلي حسن محمود عبدالمطلبعبدالعزيز عبيدالرحمن حكيم سرور
مراد محمد حسين زينفيصل عبدالرحمن احمد الخازمخليل محمد سليم ابراهيم ابوحسان

عبدالمجيد ذعار خالد الحربيمحمد أنور محمد الرشيديممدوح ناصر سريع السريع
هاشم فهد احمد الشريفحسني عبدالمحسن محمد السيدفهد مساعد حمد الضاوي

زاهر مانع عبدالله الشهريخالد معيض جبر البالديعلي حمزة علي مدني
أحمد عبدالله مشهور محمدمحمد صالح احمد عبدالربخالد احمد محفوظ بكرعي

عبدالرحمن حسن علي حجرعبدالعزيز مساعد عطية الزهرانيبندر خالد عبدالعزيز المقبل
عبدالعزيز حمد عبدالعزيز الموسىمحمد عبدالقادر محمد جبارةداود رفيق داود الصفدي

اسم الخريج اسم الخريج اسم الخريج
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بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

كلية واآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية االقتصاد واإلدارة
اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

اللغة اإلنجليزية

علم النفس

احمد عبدالله علي الشيخيعبده أبوطالب جبران زقيلمحمد علي محمد حارثي
محمد عبدالله محمد زابنعبد الله محمد عبد الله الغامديصالح عبدالكريم عبدالله السعيد

احمد فهد عبدالمنعم المطيري

عبدالرحمن مسفر سفري الصبحيسلمان عبدالله عبدربه الزهرانيناصر غالب محمد غالب
عادل عطية أحمد الغامديسيف صالح منور الحربيمحمد عمر ابوبكر باماخش

يحيى عطيه مبارك الزهرانيحسن سالم حسن بابطينضيف الله خلف عبد الله الغامدي

ماجد فهد عبدالرحمن عقيلشداد عبدالله شداد المرحبيعلي يحي احمد عسيري
علي عثمان محمد الشمرانينواف مرضي راضي المقاطيمحمد عوض محمد الرشيدي

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

اسم الخريج

االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

العلوم اإلدارية

محمد عبدالله عبده المسرحي

محمود احمد عبدالكريم نصراللهأحمد عمر أحمد العامودياحمد محمد سعد المالكي
ماجد معتوق عبدالله عسيريعبدالعزيز جابر أحمد الصحفيسعد محمد أحمد الزهراني

يوسف فالح مجاهد الحربيعبدالعزيز قناعي علي صبحيسعود عبدالله محمد العويرضي
أحمد عبدالرحمن ناصر البريديعلي جابر شريف المالكينبيل حسين سالم الكلي

مهند سلمان سليمان العويضيعبدالرحمن محمد عبدالعزيز الهيريسامر فاروق عباس حلواني
ثامر حسين فهيد الحربيلؤي سمير عبدالعزيز غيثعبدالرحمن متعب عسكر العنزي

عبدالله علي احمد اللخميخالد محمد سليمان خلوفهفيصل احمد حسن الزهراني
ممدوح بندر خويتم المطيري

خالد حمود نغيمش الحربيعاطف عبدالله عباس عجب نورعبدالله ابراهيم سليمان السليمان
باسم محمد سالم باسالمهأحمد حسن محمد بالخيوررافت محمد هارون هوساوي

طارق عبدالله ذياب الذيابأحمد عبدالله احمد الغامديوسام احمد بكر هوساوي
عبدالرحمن غازي ماطر الفريديحسن عبدالمحسن سعد الدوسريحسام عبدالرحمن محمد مصيري
سعيد عبدالله عمر بادحدحمحمد علي سالم خميسابراهيم جريوان احمد المحوري

فائز محمد فايز العمريأسامه مصطفى عبدالرحمن الشاطرينايف صالح ابراهيم الزهراني
بندر عوضة محمد الزهرانينايف سعيد مبارك البقميفهد مبارك حمد آل شينان

خالد فيصل علي الحارثيصهيب أحمد رزق الله موسىحسن علي محمد القحطاني
حسن زيد علي الكافمحمد علي محمد العولقياحمد علي الحسن الصوابي
محمد احمد مبارك الزهرانيمحمد عبدالعزيز حسن بغلفسلمان زياد سلمان الخواجه
حسين يحيى عيظه ابوزينهمصطفى محمد سعيد مصطفى ابوحسانصالح سيف محمد المربعي
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التسويق

عبدالعزيز مسعود خالد المالكيعمر عبدالقادر ياسين عبدالقادرعادل صالح عبدالله النصيان
علي حامد محمدعلي االحمديهتان محمد البشير قاسم الجزائريعبدالمجيد عيسى موسى العمري

محمد سليمان حمود الزنبقيمنصور عبدالعزيز محمد الغامديمحمد خاطر سعيد الزهراني
حسام الدين نور الدين مبارك بعجياحمد محمد حسين الشمرانيحزام مسعود خالد المالكي

أحمد جابر بركوت جرادزبران راشد زبران العامريكمال محمد كمال خان
عبدالسالم ابراهيم منصور الشمرانيعبدالله عبدالرازق دخيل الطلحيباسم محمد علي ناجي

عمر احمد محمد باسميحعبدالعزيز مسفر عبدالعزيز الريشيجميل محمد مقبول ابراهيم
سالم طالل عايض البقميمحمد يحيى محمد القحطانيمحمد سعود سعد الربيعي
يحيي محمد احمد مجهليماجد محمد احمد الغامديطالل مسلط خلف العتيبي

سلطان سائر سافر العتيبيهاشم سفر متعب العتيبيعبدالله احمد علي بامحرز
احمد سويلم طريخم الرشيديعماد عبدالناصر صالح ابراهيمعثمان عبدالله عبدالرؤوف خوجه

عوض عبدالله عوض باسودانحازم مساعد سعد الحازميوائل عبد اللطيف عبد الرحمن ابوشال
محمد عبدالله معاز ابوالجدائلعلي عبدالعزيز ملفي الشهريفالح فهد نويفع العتيبي

سامي صالح سليمان البراكنمر عالي مرزوق العتيبيموسى محمد علي عتودي
عيسى صنت رشدان العتيبيفيصل خالد عبدالعزيز الراشدعبدالله عبدربه علي العوفي

محمد عبدالله محمد األسمريسلمان متعب جمعان الغامديفهد يحي أحمد الفيفي
محمد عبداللطيف عبدالعزيز الخيراللهسعد بعيجان دغيليب الذيابيمحمد أحمد مشبب االسمري
علي عبدالله علي الشهريهاني جراد محمد ال سلطانعبدالله محمد سالم السهيمي

رامي عبدالله محمد األسمريفهد سالم مشعان الرشيديخالد قابل عيضه الربيعي
محمد فهد عابد الحارثيمحمد هزاع علي العمرييوسف محمد مبارك االذويبي

راكان نغيمش عبدالرحمن الحربيراشد عبدالله راشد السعيدياحمد يحيى يحيى هزازي
احمد ظافر محمد السعديعلي عبود ريس الكثيريممدوح صالح سعيد العتيق

أحمد محمد بيشي الوهاسناصر محمد ناصر ال جابراحمد رجب احمد المالكي

رجب هاشم رجب الغرابليأنور ابراهيم حسن عبد الرحمنهاني سمير علي عناني
محمد سيد ابراهيم محمدباسل بشير سعيد الميناويمؤيد محمد سامي العبدالله

سعيد شعيل حامد السلميوجدي عبدالرحمن منصور سروجيمحمد يحي عمر عبدالله
عبدالرحمن ناصر ناصر ماهرمحمد ناهض رجب الخضريفهد شير علي خان

فيصل ابراهيم حموده الربعيطالل علي احمد عبدالقادرعبدالله نبيل فريد عقاد
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية االقتصاد واإلدارة
اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

عبدالرحمن خضر محمد الزهرانيأحمد محمد بامحمد بن عفيفعبدالهادي مسعد عايد الجهني
محمد عبدالحميد عبدالحميد نوحسعيد محمد عيسى الكثيريعبدالحميد مسعد عايد الجهني

علي صالح مانع ال سليمانسعدي سعد عبدالله القرنيصقر مريكي علي الرويلي
سعد عبد الرحمن حمد السريعابراهيم عبدالله سعد سعديسامي مرشد سالم الصحفي

علي بركات براك الحرازيعادل حسني بالقاسم المالكيحمدان محمد حمدان آل مصعود
عماد عواد عيد المحماديخليل ابراهيم عيد الثقفيمحمود اسماعيل محمد جان

ايمن سعيد محمد الزهرانيمحمد علي سعد اللهيبي الحربيعبدالرحمن محمد عبدالله الجدعاني
محمد مناحي صليهم السبيعيعايض عبدالله حمدان السبيعيتوفيق ناصر محمد الزهراني

محمد عاشور عبيد السيد

عبدالرحمن محمد محمد الشهريحسن محسن علي الغامديأحمد علي بن ابراهيم محزري
عاطف علي صامل العتيبيسعد عائش ناجي السبيعيمهنا محمدسعيد زبن اللحياني

رياض علي محمد االحمديصالح منصور علي المالحيعبدالهادي علي هادي المحمضي
محمد حزمي منيع السبيعياحمد ابراهيم احمد خالد نديموائل موسى ناجي الصبحي
عثمان عبدالمحسن حسين ابو العالكامل جمعان عبدالمعطي السفيانيياسر خلف خنيفس الذبياني

سالم مقنع احمد الغامديعبدالرحمن الحميدي شتيوي العنزيمحمد عبدالله محمد الصبحي
ثامر طالل احمد صبرسامي ابرهيم سلطان البارقيثامر عوده االسود العنزي
عبدالله راشد عبدالله الدغيلبيموسى محمد عبدالله ال عطاف عسيريمحمد أحمد يحي العطيفي

محمد احمد ابراهيم المالكيجارالله حمود منور الشمريفارس فهد عبدالمنعم المطيري
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االقتصاد واالدارة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

العلوم اإلدارية

علي طلعت علي معتوقحسين علي حسن العمودي

عبدالرحمن عبدالعزيز محمد المزموميأمجد مصطفى حسن الحلوانيمحمد أيمن مصطفى حسن الحلواني
حسام صالح عطيه المالكيعبدالله حمد حمود االحمديمحسن أحمد حسن خليفي

نايف بشير عفنان العازميياسر يحيى عبدالله القحطانيأحمد سلطان قشاش الزهراني
عبدالعزيز أسعد محمد العنزيعبدالمحسن جميعان وصل الله العمريسالم عامر محمد النهدي

احمد عمر محمد عبيدأحمد علي محمد الشعيبيعطية احمد عطية الزهراني
ماجد محمد حاصل االسمريعبدالله حسين محمد المطيرياحمد عبدالعزيز عبدالله الحميد

عبدالرحمن عبدالله علي عسيريمحمد سلمان محمد الياميمحمد صالح علي العماري
أحمد محمد علي الحربيعبد العزيز محمد صالح الغامدياحمد جمعان معيض المالكي
عوض مفرح عبده االسمريزعاب تركي مسفر الغثيميمجدي قبالن دغيليب العتيبي
عبدالله احمد صالح الزهرانيخالد محمد علي االسمريسعود متعب مبارك الماضي

عبدالله عايد سعد الرشيديبهاء عبدالله محمد حبحبخالد جنيد عبده حكمي

امين عابد حميد الحربيطاهر سعد هندي الزهرانيمحمد سعيد محمد باحداد
بكر حسام بكر الحزينهعبدالرحمن علي عبدالله المصباحيحسين علي يحيى جاري

ريان خالد ابو بكر بادحدوحمناحي مجاهد عايد المطيريعباس عدنان عباس جادالله
محمد احمد محمد الدكانمحمد عبدالله محمد الخميسعبدالله سعيد عبدالرحمن الغامدي

بندر سليم سلمان العلونيمنصور سعيد عثمان الزهرانيعبد الله محمد جمال مصري
محمد طاهر الدين عباس الخضريصدقة عبدالعزيز صدقة عبدالقادرمحمد أحمد حبيب المرزوق

علي حسين صالح ال سواريوسف يوسف رشيد العويمرخالد احمد شوعي ابو سيفين
محمد سليمان دخيل الله المطيريصالح سالم علي الحربيمحمد عبدالناصر طه عرفي

مهند عبدالله احمد الغامديحسن محسن ناصر ال ناصرسلطان عبدالله عبدالرحمن السالمة
عبدالرحمن سيف سعد الرافعمحمد سعيد عبدالله الشمرانيسعود فيصل سعود الصعنوني

عبدالهادي شافي عبدالهادي السبيعيعبدالملك عبدالرحمن حاجي ميواةمحمد جميل سليمان نجار
محسن طويرش عبدالمحسن الدوسرياحمد ابراهيم سعيد الميناويمعتصم محمد حواس العوذة
ياسر ناصر عبدالرحمن االحمريمحمد صالح شاهر زينيعالء مبارك حمود الخيبري

عبيدالله علي زاهر الشهريحسن مشعل حسن االسمريسليم عبدالكريم نوراالسالم علي
وليد عبدالله حميد القرشيسعود سامي معتوق مناعموسى سعد سودان الحايطي
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 االعمال - رابغ

إدارة الموارد البشرية

إدارة خدمات صحية ومستشفيات

عبدالله هيف محمد القحطانيخالد مرزوق محمد الغامدياحمد صالح مهدي شبيلي
ابراهيم محمد ابراهيم شهابعبدالله ابراهيم عبدالله الكبسيرشيد موسى عبد الله الزهراني

خالد صالح عبدالرحمن الحسنمحمد صالح احمد الهاشمي األميرمحمد غالب ابراهيم محمد
علي طالل نواف علوشمحمد خلف رشيدان المطيريسلطان بعسوس عبدالله الكثيري
حسين عبدالله سعيد الشهرانيعبدالمحسن عبدالعزيز عبدالرحمن المنصورعبدالعزيز غازي أحمد الغامدي
عبد الرحمن عبد العزيز احمد الجهنيعبدالله الحسين الحسن خواجيياسر عبدالله محمد بن دليحان

حسن محمد احمد العمارياحمد محمد سعيد الغامديحسين احمد احمد ال سليم
بندر علي محمد الثوابيتركي مرشود رشيد الحربييوسف مبارك سعيد الزهراني

جمعان عبدالله مفلح ال جرفينمنصور بتال مرثع الروقيعالء جميل صدقه بحه
أحمد عبدالرحمن أحمد الشارختركي فالح عبدالله المطيريعائش ناصر عايش البيشي

علي حسين حسن الياميعبدالسالم غرم الله فيصل الزهرانيفهد عوض فاهد الحربي
فيصل احمد عمر البلوشيسلمان محمد أحمد الحازميعبدالمعين عبدالله محمد الجودي

خالد بعسوس عبدالله الكثيريعبدالله محمد سعيد بادويالنعبده عبدالله عيسى البسيسي
طالل عبدالله بادي الشطيريماجد علي حاسر عنابوليد محمد ثوبان محمد

خالد عبدالله ناصر الفراجبالخير علي احمد القرنيعبدالعزيز احمد عمر البلوشي
محمد ناصر عايش البيشيحماد طامي حماد الحكميعبدالعزيز خاطر سعيد الزهراني
محمد مدني يوسف عيدابراهيم شخير سحمان العنزيعايض محمد بعسوس الكثيري
عبد الله محمد شاكر الشريفمساعد عبدالله سليمان الجاردسلطان عبدالله حسن السفياني

ناصر عبدالعزيز سعد الضعيانحمزه محمد حمزه المدنينايف سليمان علي الشامي
أحمد محمد احسان حلوانيعبد الله محمد زيد الحبيشسعد عبد الله سعد الرشيد

احمد سعيد عبد الرحمن العمري

خالد بشير عفنان العازميأحمد عوض عايض الحربينايف حمود صبر البلوي
فهد سعد سعدون العتيبياسامه محمد عبدالله بادابودمحمد سعيد محمد آل جعره

عيد عبدالمحسن عيد المسرديعبدالرحمن عبيدالله عبدالله المصباحيمحمد عواد علي العنزي
صالح عبدالرحمن محمد الجحليخالد عبدالعزيز محمد النزرعلي جابر أحمد عقيلي

خلف سالم خلف العنزيمحمد علي محمد طوهريمحمد علي محمد الزهراني
سعد معطش خليوي الحربيفهد سعود رده المالكيفهد طالل خليل نخال

هادي محمد حسن ال فرحانشايع مريكي علي الرويليخالد احمد حسين معشي
نبيل صالح غالي الحربيعماد فريح هميجان العتيبيمعيض مروعي صمان عسيري

مازن عبد الله مفرح المازنيعبدالله حمود بركي العصيميياسر مشعل جبار المطيري
سالم حسين مانع ال رائحعبدالله حسين محمد بالحارثيزيد عبيد عبدالله الحربي

ابراهيم محمد اسماعيل طياشحميدي علي محمد العنزيمروعي محمد محمد مسملي
عبدالمجيد عبدالمعطي عطيه الصاعديحسين عبده حسين جعفريسلطان عبيدالله عبدالله المصباحي

فيصل فياض فيصل الحربيعلي حسن عبدالله الشريفعيد عايد عيد الصاعدي
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التسويق

القانون

أحمد صقر راشد الحربيأحمد فرحان حامد العنزيابراهيم سليمان حميد الشمري
بندر عبدالله سعيد ابومناسيبفيصل فرحان حامد العنزيقيصوم عوده محمد العنزي

محمد علي محمد الغامديعلي حسن محيسن المالكيماجد ضيف الله جزاء الحربي
أحمد عبده موسى حكمىصالح هديبان محيميد آل شرمهاحمد غانم غنام المطيري
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عزالدين علي محمد الشهريراشد مبارك عوض الحارثيعبدالستار بير محمد عبدالله البلوشي
عبدالعزيز عليوي سعد الشمريحسام دخيل عطيه الحربيياسر احمد محمد حسن

سفيان هاشم ضحيان السفيانيعبدالرحمن محمد اسماعيل رمادىمحمد حسن محمد األحمري
عبدالرحمن علي حسين ال عامرعبدالله عطية عبدالله المالكياحمد حسين جبران الفيفي
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حمزة فرحان سلمان الجهنيأحمد علي أحمد مشيبهسعيد حسين سعيد العمري
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القانون

نظم المعلومات اإلدارية

محمد عبدالله احمد القرنيطارق خلف رايع الحارثيعبدالله قاسم عايد العنزي
ماجد حسن خضر القرشيطارق ابراهيم سليمان القويفليسلمان دخيل الله رضيان السلمي

ابراهيم محمد علي العبدليهيثم سالم محمد الجحدليعادل ياسين حسين طوخي
شاكر سليمان ماطر العتيبيمحمد ادريس محمد البارقيسهيل محمد احمد حسوبه
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الزيرعمر عبدالله محمد الصيعريعالء صالح سعيد الغامدي

عايض علي يحيى االحمريعاصم عبداالله علي العطاسياسر محمد ياسين جبريل هوساوي
عبدالعزيز عنيزان سنيان الجهنيابوبكر عبدالرحن احمد باوارث

عثمان عبدالله جبرين الجبريناحمد احمد محمد جميلسعد معيض عائض القحطاني
شفيق طاهر الدين عباس الخضريخالد عثمان عمر العموديخالد محمد عاشور عثمان

احمد عايض سليم اللهيبييزيد سالم عيد العتيبيعبدالله محمد مفرج المطيري
محمد جساس ثابت حكميغازي عبد الرحمن سعيد الصوفياحمد علي هادي الغانمي

تركي فيحان نماء المطيريشفيق صالح محمد بندقجينايف عتيق معتق الدعدي
فؤاد غرم الله عبدان الزهرانيهاني يحي أسعد الفيفيعمار طاهر الدين عباس الخضري
احمد هشام معوض سيدحسين عبدالمنعم عبدالمحسن النمررجاءالله رجاء رجاالله الظاهري

محمد مشبب محمد االحمريمحمود أحمد نافذ خماشجمال دخيل نافع الحربي
يحيى مسعود سلمان المالكينعيم محمد علي الشهريعصام احمد عطية الله الشيخ
رائد مسفر ضيف الله المالكيخالد عبدالله علي العمريابراهيم عبدالله يحيى عسيري
يحيى قاسم احمد غزوانيالمعتز بالله علي محمد حسينماجد عايض دهيس القحطاني

عبدالله خليفه عقال العنزيعمر سليمان عمر العلويطخليل حيدر ناصر المنديلي
خالد محمد على الفليتنايف نافع نايف الحربياحمد عبدالرحمن محمد خرد

خالد علي رمضان العنزيهاني محمود محمد الكنانيحاتم فهيد مهل الرحيلي
عمار محمد صالح مقصممحمد هزاع عبدالمحسن آل هزاعطارق زياد راغب ميالد

عبدالرحمن مساعد خلف الودعانيماهر مريزيق شليه الحمديحاتم محمد جبر الشمري
احمد عبدالله مبارك الشعيبيفيصل راشد مسفر الراشديخالد الحسين علي المالكي
علي عوض عايض العصالنيوليد محمد عبدالله القحطانيصالح احمد صالح باعظيم

مسفر محمد مسفر الغامدي
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية األعمال - رابغكلية االقتصاد واإلدارة

بكالوريوس - التعليم عن بعدبكالوريوس - التعليم عن بعد

االقتصاد واالدارة

اإلدارة العامة

العلوم اإلدارية

محمد حامد محمد باسندوةياسر مسيفر سفر البقميزياد محمد السيد حامد محمد
محمد علي احمد الرزقي

أحمد عبدالله صالح القحطانيبندر محمد محمود ابوسمرةتركي سعيد عبدالله الغامدي
غالب خليل غالب ابوجرة
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اآلداب و العلوم اإلنسانية

االجتماع والخدمة االجتماعية

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية وآدابها

علم النفس

أسامه علي دخيل الله المزمومي

فايز عوض شحاد الحمرانيحسام محمد عبدالعزيز الزنيديفواز أحمد حمدان المالكي
علي حجر محمد الكثيري

علي محمد احمد عاتي

عبدالله تركي علي مضواح
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