
خريجو الدفعة السابعة عشرة

٢            ١
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كلية علوم الحاسب والمعلومات
برنامج نظم المعلومات برنامج نظم المعلومات

محمد بن خالد بن أحمد العنزي األمن السيبراني
عبداهللا بن فيصل بن ابراهيم الغامدييمان  بشير  عوض

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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برنامج هندسة البرمجيات
أحمد بن محمد بن أحمد أبو حيمد

أيمن  طاهر  الباشا
باسل  عبد الناصر  سعيد

تركي بن عبدالرحمن بن سليمان العلوال
حمد بن محمد بن سليمان العقيل

رعد  عصام  رشيد  الخالدي
عبدالرحمن  محمد  وليد  سعد

عبدالعزيز بن محسن بن عبداهللا الحارثي
عبداللطيف احمد جمعه الحديد

فيصل  محمد  عبدالجبار  محمد
ماجد بن محرز بن مؤيد الغالمي

محمد  موسى  عيسى  اللولو
محمد بن سعد بن عبد ربه المالكي

محمد بن عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ

كلية علوم الحاسب والمعلومات

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

٢٢            ٢١



كلمة رئيس الجامعة

أبنائي الخريجين،

بها خالل جائحة كورونا تقطفون ثمار سنوات من التي مررتم  الظروف االستثنائية  الرغم من كل  اليوم على  أنتم  ها 
 العمل الجاد على مقاعد الدراسة، فهنيًئا لكم  ما صنعت أيديكم من بناء قدراتكم المعرفية وكسب مهاراتكم العملية، وتكوين

 شخصياتكم القيادية، فيحق لكم أن تفخروا بأنكم تخرجتم من واحدة من أفضل جامعات الوطن؛ جامعة األمير سلطان،
 وال نقول ذلك لمجرد القول، ولكن بشهادة سوق العمل الذي يتلقى وهللا الحمد خريجينا بكل حفاوة 
بأنكم خريجو جامعة األمير سلطان. تفخروا  أن  لكم  وتقدير، وسيتلقاكم كذلك إن شاء اهللا، فيحق 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه
 أجمعين... أما بعد:

٤            ٣



نعم،جامعة األمير سلطان مدرسة للقيادة والريادة، فهي أول من فتح نافذة  التعليم الجامعي األهلي في مملكتنا الحبيبة؛لذا
 فكلي ثقة وأمل في أنكم  ستسيرون على الدرب نفسه الذي خطاه من سبقكم في ميدان العطاء والعمل، وأنكم ستواصلون

 أداء أدوار قيادية في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأنكم ستشاركون في تحقيق رؤيته الطموحة والرفع من شأنه عالًيا،
وأنكم ستظلون دوًما كمن سبقكم أوفياء لجامعتكم، وستحرصون على التواصل معها  ودعمها في شتى الميادين والمحافل،
 وستجدونها دائًما فاتحة أبوابها لكم ،  وستبادلكم وفاء بوفاء، فرفعتكم من رفعتها وعزتكم من عزتها  , أينما أخذتكم  دروب 
الحياة  وميادين العمل، وال تنسوا أن جامعتكم ستبقى بيتكم الذي يأنس بكم ،  وستظل المظلة التي تجمعكم فقد قضيتم فيها

 أزهى فترات أعماركم ، وتركتم فيها أجمل الذكريات  التي ال تنمحي من ذواكركم .          

الخريجين، أبنائي 

الخريجين، أبنائي 

كم أشعر بالسعادة والفخر، وأنا أشارككم حفل تخرجكم، واعلموا أن يوم تخرجكم هو يوم فارق في حياتكم، حيث تنتقلون

 من مرحلة الدراسة إلى مرحلة تطبيق كل ما استفدتم به، وتعلمتموه طوال سنوات الدراسة، فكونوا على قدر المسؤولية
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محمد بن فيصل بن مسلط المنديل
محمد مكين بسام الداموني

مشعل بن عبداهللا بن مساعد السويلم
مهند بهجت عيسى أحمد

نواف بن تركي بن غالب الحربي
هشام محمد بشار الخجا

كلية علوم الحاسب والمعلومات
برنامج هندسة البرمجيات

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية  القانون
برنامج القانون

ابراهيم بن محمد بن صالح القويفلي
أسعد بن هشام بن أسعد أبوالفرج

خالد بن عبدالرحمن بن عبداهللا الخراشي
خالد بن محمد بن سليمان الفرج

راكان بن عبدالعزيز بن محمد بن سعيد
رواف بن محمد بن ابراهيم العريفي

سعد بن عمر بن عوض الشاذلي

سعود بن تركي بن راشد بن كنعان
سعود بن عبدالعزيز بن محمد العريفي

سلطان بن محمد بن منور المطيري
صالح بن أحمد بن صالح الغامدي

عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن اباحسين
عبدالرحمن بن زيد بن طالب الخضيري

عبدالرحمن بن لؤي بن عبدالرحمن العنقري س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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الخريجين، أبنائي 
 الملقاة على عواتقكم بأن تكونوا خير سفير  لجامعتكم،وخير عنوان لبلدكم، وأفضل واجهة لعوائلكم أينما توجهتم أو ذهبتم. 

رئيس جامعة األمير سلطان

الدكتور / أحمد بن صالح اليماني

باسمي وباسم زمالئي منسوبي جامعة األمير سلطان نقدم أجمل التهاني والتبريكات لكل خريج جد واجتهد، واختتم
 مسيرته التعليمية بالنجاح والتفوق الذي تجنون ثماره اليوم على الرغم من  كل ما قابلتموه من صعاب، فلقد جعلتم من

 كل الصعاب التي وقفت أمامكم دافًعا لكم حتى تحققوا النجاح الذي تنشدونه والمستقبل الذي تطمحون إليه أنتم وذووكم
 لالنطالق في مسيرتكم العملية مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح.

الختام وفي 
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تير
جس

لما
ة ا

رج
برنامج ماجستير إدارة األعمالد

كلية إدارة األعمال

ابراهيم بن حمد بن عبداهللا الغانم
أمير  ادم  رمضان

عبدالرحمن بن خالد بن راشد الفقيه
عبدالعزيز بن عبداهللا بن عبدالعزيز الهدلق

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الناصر
عبداهللا بن محمد بن مطلق اليحيى

عبداهللا بن مناع بن عبداهللا العمري

محمد بن احمد بن علي الصقير
نواف بن عامر بن محمد الشهري
يزيد بن حمد بن سعد الجبرين
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كلية  القانون
برنامج القانون

عبدالعزيز بن سليمان بن محمد الذكير
عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الحوشان

عبدالعزيز بن محمد بن عبداهللا الخامري
عبداهللا بن خليف بن عبداهللا الهويشان

عبداهللا بن رياض بن عبداهللا الخضير
عبداهللا بن عبدالعزيز بن عبداهللا النمله

عبداهللا بن عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشيخ

عبداهللا بن عماد بن عبدالملك الصحاف
عبداهللا بن محمد بن علي الشهري

عبدالملك بن هشام بن عبدالرحمن المرشد
عبدالوهاب بن شارع بن عبدالرحمن القحطاني

عمر بن عبدالملك بن صالح آل الشيخ
فارس بن سليمان بن صالح اليوسف

سماجد بن تركي بن ماجد الغشيان
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية  القانون
برنامج القانون

محمد بن طلعت بن يوسف الشبيكي
محمد بن عبدالرحمن بن معال اللويحق

مشعل بن محمد بن عبداهللا النويصر
مشعل بن مطلق بن علي العقل

منصور بن حكيم بن متعب االشجعي
ناصر بن علي بن ناصر الشعيبي

نايف بن عبداهللا بن أحمد آل الشيخ
يزيد بن عبدالعزيز بن حمد السياري

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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تير
جس

لما
ة ا

رج
د

عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الشاعر
عبدالكريم بن يحيى بن عبداهللا القحطاني

عبداهللا بن راشد بن ابراهيم الخليفه
محمد بن أحمد بن مبارك الدباسي

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغفيص
محمد بن عبدالرحمن بن محمد الغامدي

محمد بن عبدالمحسن بن عبداهللا الشريهي

كلية إدارة األعمال

احمد بن عبداهللا بن مشاري الدخيل
ثامر بن عبداهللا بن منصور المالك

خالد بن شاهد بن برويز محمددين
خالد بن محمد بن خلف الحربي
رائد بن محمد بن سليمان العبيد
سلطان بن ناصر بن سلمان العتيبي

صالح بن ابراهيم بن صالح العبيد

برنامج ماجستير إدارة األعمال
 تخصص المالية

برنامج ماجستير إدارة األعمال
 تخصص المالية
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جس

لما
ة ا

رج
د

كلية إدارة األعمال

محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بن حسن
مشعل بن محمد بن صالح القفاري
منصور بن دهش بن عثمان الدهش

برنامج ماجستير إدارة األعمال
 تخصص المالية
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برنامج  اإلدارة الهندسية لإلنتاج والتصنيع
انس  احمد  صايغ

أحمد  محمد  ناصر
أسامه  بهاء الدين  أحمد  عبداهللا

حازم  خيري  فؤاد  حسن
حمزة  مروان  زينو

رشيد  محمد  الحطام
زياد بن عبدالرحمن بن عبداهللا الحصان

سعود بن عبدالرحمن بن ابراهيم المغربي
سعود بن فهد بن سعد سويدان

عبد الرحمن  علي  اروادي
عبدالرحمن بن سامح بن يوسف البرقاوي

عبدالرحمن عبدالقادر ياسين الخطيب
عبدالعزيز بن ايهاب بن يوسف دويدار

عبدالعزيز بن محمد بن عبداللطيف الثنيان

كلية الهندسة
س

ريو
الو

ك
 الب

جة
در
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كلية الهندسة

عبدالعزيز عبداهللا محمد باعفيف
عبداهللا  كمال  زردة

عبداهللا بن صالح بن عبداهللا البطحي
عبداهللا بن عادل بن عبدالكريم الصالح

عبداهللا بن يعقوب بن إبراهيم الفهيد
عماد  حسن  عبداهللا  بن سويدان

عمار  محمد  قشوع
عمر بن مصلح بن عوض الحربي

فيصل بن يوسف بن عثمان الخليوي
ماهر صبحي مصطفى سليم

محمد بن صالح بن عبدالعزيز الحوشان
محمد بن فهد بن محمد العجالن
محمد بن ناجي بن محمد الغرابلي

معتصم بن رياض بن مهدي أبو سليمان
نايف بن محمد بن راشد الهاجري

وليد بن عبدالحميد بن جاسم الجدعان

برنامج  اإلدارة الهندسية لإلنتاج والتصنيع

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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تير
جس

لما
ة ا

رج
د  برنامج ماجستير األمن السيبرانيبرنامج ماجستير هندسة البرمجيات

كلية علوم الحاسب والمعلومات

زهير بن طارق بن محمد صالح سقا
فايز بن سالم بن نخيالن العنزي

محمد بن احمد بن عبدالرحمن اليوسف

سلطان بن عبداهللا بن عبدالمحسن العليان
طالل بن عبدالرحمن بن سليمان الحناكي

عبدالرحمن بن محمد بن حوري العنزي
عبداهللا بن سامي بن محمد أبانمي

عبداهللا بن محمد بن عبداهللا المزعل
عبدالمجيد بن أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان

فيصل بن علي بن عبدالعزيز العبداللطيف
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مهيدب بن احمد بن ابراهيم المهيدب
نواف بن عبدالرحمن بن ناصر الداوود

تير
جس

لما
ة ا

رج
 برنامج ماجستير األمن السيبرانيد

١٠            ٩كلية علوم الحاسب والمعلومات



احمد  محمد  علي  سليمان
اسالم ايمن محمد عبد الحفيظ

رائد بن مطلق بن داموك العتيبي
سلطان بن محمد بن ابراهيم السلمان

سليمان بن علي بن ابراهيم العماري
عبد الحفيظ  جهاد  جاموس

عبداهللا  أسامة  رمضان

عبداهللا محمد شحده عطور
عدي  قاسم  عرابي

عمار  نذير  الطبجي
عمر  ياسر  كامل  األخرس

فارس بن عبدالرحمن بن زايد المحطب
مالك  معتصم  السلطي

محمد  جهاد  بنجك

برنامج اإلدارة الهندسية لإلنشاء والتشييد
كلية الهندسة

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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محمد بن خالد بن عبداهللا باكرمان
محمد بن عصام بن محمد العرفج

مختار  محسن  محمد  العزاني
نايف بن سليمان بن عبدالعزيز الركبي

برنامج اإلدارة الهندسية لإلنشاء والتشييد
كلية الهندسة

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية إدارة األعمال
برنامج إدارة الطيران

أحمد  سالم  صالح  برباع
خالد بن فهد بن محمد الغيث

سعود بن عبدالعزيز بن عبداهللا القاسم
سلطان بن سعيد بن عبداهللا الشهراني

طالل بن طارق بن ابراهيم السالم
عبدالرحمن بن الفي بن حسين الجحدلي

عبدالرحمن بن منصور بن عبدالرحمن الدريهم

عبدالعزيز بن منصور بن حسين الكويليت
عبدالعزيز بن يوسف بن عبداهللا الضبيعي

عبداهللا بن خالد بن عبداهللا الناصر
فيصل بن محمد بن عبدالرحمن المغيره

فيصل عبدالعزيز علي أبا الخيل
محمد  ربيع  مشنوق

محمد ريان محمد حسان العقاد
سمشعل بن رشاد بن جهاد العقيلي

ريو
الو

ك
 الب

جة
در
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كلية إدارة األعمال
خالد بن حمد بن عبدالعزيز المصيريعي

عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن اباحسين
عبداهللا بن خالد بن عبداهللا العنقري

عبداهللا بن محمد بن علي الجمعه
غالب صالح محمد عبد الحق محمود

فيصل بن صادق بن حسين عالم
ماجد بن علي بن مرجي الحربي

محمد  أشرف  بن  عبدالمطلب
محمود بن عبدالحميد بن محمود الحمد

مهنا بن صالح بن عبداهللا أباالخيل
هيثم بن خالد بن عبدالعزيز السريبي

يوسف عبدالرحمن منيب المشهراوي

برنامج التسويق

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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احمد  يوسف  الفين
إياد هيثم محمد عبدالرحمن

راكان بن إبراهيم بن عبدالرحمن الدريبي
صالح الدين أكرم الغريب محمد سالم

عبدالحميد  محمود  طهماز
عبداهللا  رياض  العبود

عبداهللا جمال السيد عبداهللا  مبروك

مالك  اسامه  مالك  ياسين
محمد  يحيى  يوسف  بسيط

منصور  سامر  غالب  جوده
يوسف  أسامة  عبد الخالق  عوض

برنامج هندسة االتصاالت والشبكات
كلية الهندسة

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية إدارة األعمال
برنامج  المالية

ابراهيم بن حافظ بن ابراهيم الراشد
اسامة بن احمد بن جاسر الجاسر

أحمد  سهيل  محمد  لبد
تركي بن خالد بن عبداهللا بن مقيل
تركي بن ناصر بن حسين القحطاني
حسين بن ناصر بن حسين الخثالن

حكمت محمد شادي صالحيه

خالد بن سعد بن صالح الرويتع
خالد بن سلمان بن تركي السديري
راكان بن عبداهللا بن محمد الصالح

سعود بن عبداهللا بن صالح الرويتع
سلطان بن حسن بن سليم المشدق
سلطان بن صالح بن احمد الحريبي

سصالح بن بدر بن صالح الصانع
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية إدارة األعمال
برنامج  المالية

عبد الرحمن  محمود  برغوث
عبداالله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز العبدالوهاب

عبدالرحمن بن عبداهللا بن صالح الرويتع
عبدالرحمن بن عمار بن فوزي بيدس

عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالكريم العريفي
عبدالعزيز بن عبداهللا بن علي السبهان
عبدالعزيز بن فهد بن محمد السلمان

عبدالعزيز بن محمد بن جبران السفياني
عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز بن سويدان

عبدالعزيز ثامر ماجد الريس
عبداهللا بن خالد بن فيصل بن معمر

عبداهللا بن خالد بن محمد الجبير
عبداهللا بن سعد بن مثال المطيري

عبداهللا بن صالح بن عبداهللا الحسن س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

١٤            ١٣



كلية إدارة األعمال
برنامج  المالية

عبداهللا بن غازي بن عواد الجليدي
عبداهللا بن مساعد بن عبداهللا المانع

عبداهللا بن منصور بن عبداهللا الحمادي
عبداهللا بن نايف بن عبداهللا باكرمان

عبدالملك بن سعد بن عبداهللا عيسى
فهد بن حافظ بن ابراهيم الراشد

فهد بن صالح بن محمد الراجحي

فيصل امين محمد الهذيل
فيصل بن أحمد بن محمد السماري

فيصل بن بندر بن محمد العبدالوهاب
فيصل بن خالد بن عساف العساف
فيصل بن خالد بن فيصل بن معمر

فيصل بن رياض بن عبدالعالي العادل
سفيصل بن سالم بن محمد الشبرمي

ريو
الو

ك
 الب

جة
در

١٦            ١٥



كلية إدارة األعمال
برنامج  المالية

فيصل بن صالح بن محمد الحامد
فيصل بن عبدالرحمن بن حسن بن دغيثر

فيصل بن عبدالملك بن سويلم السويلم
فيصل بن فهد بن عبداهللا اليحيى

فيصل بن محمد بن محمود الفاخري
ماجد بن محمد بن علي اباالخيل

مازن  بن سعيد  بن علي  األسمري

محمد  نافيد  اقبال
محمد بن احمد بن محمد بن عثيمين

محمد بن بندر بن خالد الشلهوب
محمد بن طارق بن عبداهللا الشدي

محمد بن عبدالعزيز بن غرم اهللا الغامدي
محمد بن عبداهللا بن عوده العنزي

محمد بن فائح بن راجح البقمي س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

١٦            ١٥



كلية إدارة األعمال
برنامج  المالية

محمد بن منصور بن محمد المنصور
محمد منصور عبدالعزيز الدغيثر

مساعد بن نايف بن عبدالرحمن اليوسف
مشعل بن عبدالعزيز بن محمد اليعيش

مشعل بن عبداهللا بن عبدالعزيز بن عثيمين
مهند بن عبداهللا بن محمد الوابل
نجيب  إيهـاب  نجيب  أبوزيـاد

نواف بن محمد بن عبداهللا آل ثنيان
هيثم حمد عبد اهللا الماجد

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
١٨            ١٧



كلية إدارة األعمال
برنامج المحاسبة

امين  بن اسامه بن اديب سالمه
تيسير  عتبة  تيسير  السبول
خالد  أحمد  علي  إبراهيم

خالد بن عبدالرحمن بن صالح الفريح
سعود بن صالح بن عبداهللا الخالد

سلطان بن عبدالعزيز بن علي اباالخيل
عبدالرحمن بن زكري بن عبدالرحمن الزكري

عبدالعزيز بن ماجد بن علي أبا الخيل
عبداهللا بن عبدالعزيز بن عبداهللا الدعيلج

عبداهللا بن فهد بن محمد المهنا
فيصل  بشار  غازي  صالح

فيصل بن سعد بن محمد بن عسكر
مشعل بن سليمان بن علي الخليوي

مصطفي وحيد عبدالهادي محمود حمزه س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

١٨            ١٧



كلية إدارة األعمال
برنامج المحاسبة

نايف بن عبدالعزيز بن محمد بن بتال
نواف بن منيف بن ناصر المنيفي
وليد  صالح  عبدالرؤوف  الحيلة

برنامج المحاسبة
(فرعي مالية)

عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالرحمن العودان
عبداهللا بن محمد بن ناصر الكثيري

عبدالملك بن فيصل بن علي ال مضحي

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
٢٠            ١٩



كلية علوم الحاسب والمعلومات
برنامج علوم الحاسب

احمد بن عبدالرحمن بن سعود البليهد
أبي  فيصل  محمد  صافي

ريونكي شاين
عبدالعزيز بن متعب بن إبراهيم الرويتع
فارس بن خالد بن عبدالرحمن السليم

برنامج نظم المعلومات
ابراهيم بن محمد بن احمد مفتي
تميم بن سامي بن عمر الحصّين

خالد بن محمد بن ابراهيم الصميخي
عبداهللا بن خالد بن عبداهللا الغامدي
عمر بن عبدالعزيز بن عبداهللا الخنين

محمد  جمال  حمدان  عبدالعال
محمد بكري  أحمد  الحلبي س

ريو
الو

ك
 الب

جة
در

٢٠            ١٩


