
خريجو الدفعة الـثامنـة عشرة
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كلية إدارة األعمال
برنامج المحاسبة

احمد  خالد  حسن  البردويل
احمد صالح مصطفى خليل

أحمد  محمد  حسين  عطيه
تركي سعد مرزوق الحربي

جعفر عيسى زيدان المرزوقي
حازم احمد علي مطر

رعد  ايهاب  وجدي  كمال

سعود بن عبداهللا بن محمد العميل
عبدالرحمن  خالد  صالح  باقلب

عبدالرحمن علي مرزوق عبداهللا فرج
عبداهللا بن اسماعيل بن عبداهللا القحطاني

عبداهللا بن مشاري بن عبداهللا الصعيري
عمر بن أحمد بن محمد حلمي

سعمر بن عبدالعزيز بن محمد الجاراهللا
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية إدارة األعمال
برنامج المحاسبة

فارس بن فايز بن عبداهللا الحرقان
فؤاد  إيهاب  فؤاد  حموده

فيصل بن خالد بن عبداهللا بن سند
فيصل بن عبدالسالم بن عبداهللا التويجري

محمد ازهري عثمان الحسن
محمد خير محمد خالد محمد خير البارودي
مروان بن عبدالرحمن بن عبدالملك الصحاف

مشعل بن عبدالرحمن بن عبداهللا السكران
مشعل بن علي بن صايل المطيري

وليد  غسان  عبد الحليم
يحيى محمد عبداهللا اليحيى

يزيد بن عبدالرزاق بن سهل السعدي

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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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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احمد  محمد  سليم  قشالن
عبدالرحمن سعود عبدالعزيز الفايز

عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز عشي
فيصل بن محمد بن عبدالعزيز الحيزان

كلية علوم الحاسب والمعلومات
برنامج علوم الحاسب

احمد بن عبدالرحمن بن فايز الحربي
خالد  غسان  كمال  حمد  القولق

عبدالرحمن  مراد  صالح  حماد
عماد  عبدالعزيز  عثمان  راجح

مصطفى  عمار  أبو ثريا

برنامج علوم الحاسب 
 األمن السيبراني

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية علوم الحاسب والمعلومات
برنامج نظم المعلومات

زياد  إبراهيم  راجي  باسريدة
عبدالملك  خالد  سعيد  غانم

فيصل بن فيحان بن ضيف اهللا العتيبي
محمد بن بدر بن محمد السليم

إبراهيم بن مفيد بن إبراهيم الزامل
عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز ابوحيمد

محمد بن مساعد بن عبداهللا الحمادي

برنامج نظم المعلومات 
 األمن السيبراني

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

٢٤            ٢٣



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

أمين بن عبدالعزيز بن صالح الطويان
الوليد بن صالح بن عبدالعزيز المحسن

بندر بن عبدالكريم بن عيد الغبين
حسام بن عبدالعزيز بن ابراهيم بن غيالن
حمد بن عبدالعزيز بن حمد بن مطرب

خالد بن إبراهيم بن عبدالرزاق القصير
خالد بن عبداهللا بن مشاري الدخيل

سعد بن محمد بن فنيس القحطاني
سعد بن يوسف بن سعد الطاسان
سعيد بن حامد بن سعيد الغامدي
سعيد بن مانع بن حوام آل منصور

سليمان بن محمد بن سليمان السويد
عبداإلله بن عبدالرحمن بن خالد المزيد
عبدالرحمن بن أحمد بن سعد الشعيبي
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برنامج هندسة البرمجيات
احمد  بسام  الروبه

احمد  فتحي  هدباوي
اسامة عبداهللا موسى نظير مهنا

تركي  عبداهللا  سالم  بن ماضي
حسين  سالم  محمد  الخليفي

خالد عادل محمد حلمي  هالل أبو الوفا
زيد بن ثالب بن سعد السبيعي

عباده  خلدون  الدوجي
عبد الرحمن علي عبد الحكيم مهدي الشرقاوي

عبدالرحمن  باسم  احمد  موسى
عبدالرحمن بن عالء بن عبدالعزيز الرفاعي

قتيبة  أسامة  عساف
كمال  عبد الرحمن  الجندي

محمد بن الغفيلي بن غازي الروقي

كلية علوم الحاسب والمعلومات
س

ريو
الو

ك
 الب

جة
در
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برنامج هندسة البرمجيات
محمد بن نبيل بن إبراهيم العقيل

نبيل محمد شاهين
نور الدين أشرف محمود فوزي كامل

وائل  صالح  عثمان  أحمد

كلية علوم الحاسب والمعلومات

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية إدارة األعمال
تير

جس
لما

ة ا
رج

د

مشعل بن سعد بن صالح الجبلي
مهند بن فهد بن سليمان القاسم
ناصر بن عثمان بن ناصر الصالح

يزيد بن محمد بن عبدالرحمن بن رواف

عبدالعزيز بن خالد بن ابراهيم الريس
عبداهللا بن وليد بن اسامه خليل

عبدالملك بن عبدالكريم بن عبداهللا السليمي
فهد  بن سعود  بن عيسى  ال علي
فهد بن سلمان بن سليمان الراشد

فيصل بن عبداهللا بن محمد العياف
ماجد ناصر سالم الضويان

برنامج ماجستير إدارة األعمال
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كلية إدارة األعمال

تير
جس

لما
ة ا

رج
د

احمد بن عمر بن احمد الحريبي
ايمن بن دخيل اهللا بن أحمد الوقداني
أحمد بن ناصر بن عوض آل كيرعان

بندر بن عبداهللا بن صالح العويضه
حمد بن عبدالعزيز بن حمد الجعد
سعد بن سعود بن عبداهللا القرعاوي

سلطان بن عبدالوهاب بن محمد القحطاني

سليمان بن حمد بن سليمان البازعي
عبداإلله بن إبراهيم بن سليمان بن األمير

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم أبانمي
عبداهللا بن أحمد بن حسن السبكي

عبداهللا بن خالد بن عبداللطيف الشبيكي
عبداهللا بن عبدالعزيز بن عبدالكريم العنقري

عبداهللا بن مساعد بن عبداهللا بن فريان

برنامج ماجستير إدارة األعمال
 تخصص المالية
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كلية  القانون
برنامج القانون

إبراهيم عبدالمحسن عثمان أبا حسين
احمد بن عبدالملك بن صالح آل الشيخ

احمد عصام احمد العبداللطيف
بدر بن طالل بن داود المهيدب
تركي بن منيف بن ناصر المنيفي
حمد بن محمد بن حمد الرويتع
ريان بن معيض بن علي الشهري
زيد بن معن بن سليمان حافظ

سعد بن فيصل بن حمود الرميان
سعود بن رشيد بن ابراهيم العويضه

سعود بن فهد بن سعود العرفج
سليمان بن عبداهللا بن صالح الحقيل

عبد اإلله بن عبداهللا بن عبدالعزيز العوين
عبداالله بن علي بن عبداهللا السالم

سعبداالله بن معتصم بن محمد القحطاني
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية  القانون
برنامج القانون

عبداإلله بن عبدالرحمن بن صالح الخليفي
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمار

عبدالعزيز بن نواف بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
عبداهللا بن محمد بن مؤمن جان

عبدالمجيد بن عبداهللا بن سعد الغميجان
عبدالمحسن بن خالد بن عبدالرحمن أبانمي

عبدالمحسن بن خالد بن عبدالمحسن الدريس

عمر بن عبداهللا بن علي السويداني
فراس بن خالد بن حمد الدحيالن

فرحان بن ناصر بن فرحان المري
فهد بن خالد بن سليمان العوهلي

فهد بن عبدالعزيز بن سعيد الزهراني
فهد بن ناصر بن عبدالكريم المعجل
فيصل بن عبدالعزيز بن صالح الفريح س

ريو
الو

ك
 الب

جة
در

٢٨            ٢٧



كلية إدارة األعمال
تير

جس
لما

ة ا
رج

د

عبداهللا بن ناصر بن محمد سلمى
فيصل عماد درويش باكير

محمد بن ابراهيم بن محمد الرشيد
محمد بن زيد بن عبدالعزيز الزيد

مؤيد بن عمر بن محمد هندي
نايف بن عبداهللا بن علي السديري

برنامج ماجستير إدارة األعمال
 تخصص المالية

عبداإلله بن بندر بن عبدالرحمن العثمان
عبدالرحمن بن محمد بن علي الغامدي
عبدالعزيز بن عتيق بن احمد بن عبالن

عبداهللا بن محمد بن عبداهللا الخرب
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن محمد الحميد

عبدالملك ماجد عبدالرحمن السالم
محمد بن مساعد بن محمد بن بتال

برنامج ماجستير إدارة األعمال
 تخصص تسويق
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كلية علوم الحاسب والمعلومات

علي بن فايز بن رمضان الدحماني

تير
جس

لما
ة ا

رج
برنامج ماجستير العلوم د

في هندسة البرمجيات
ابراهيم بن عبدالرحمن بن فهد الرشيد

ريان بن عبداهللا بن سليمان بالغنيم
عبدالعزيز بن نايف بن عبدالعزيز البواردي

فهد بن دلي بن رمضان العنزي
ناصر بن عبدالعزيز بن محمد الزكري

وليد بن حمدان بن ناوي العنزي

برنامج ماجستير العلوم 
 في األمن السيبراني
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كلية  القانون
برنامج القانون

محمد بن خالد بن عبدالعزيز المنصور
محمد بن سالم بن صالح أبوبكر

محمد بن صالح بن عثمان أباحسين
محمد بن عبداهللا بن سعد المديميغ

محمد بن عبداهللا بن سعدون بن يحيا
محمد بن فهد بن إبراهيم المحارب
نايف بن سعود بن عبداهللا التويجري

نواف فوزي جميل متولي
هزار بن سعد بن عبداهللا الدوسري
وليد بن سعد بن سليمان الشهري

يزيد بن ابراهيم بن عبدالعزيز الصايغ

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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احمد بن عبداهللا بن احمد الفدى
أحمد بن حمد بن محمد الشبيكي

تركي  عبدالعزيز  محمد  باعجاج
جاسر بن نايل بن مرزوق الجاسر

حسن ابراهيم حسن الصمادي
خالد  مصلح  زكريا  عبداهللا

خالد بن عبدالرحمن بن عائض الشهراني

خالد سمير محي الدين الهنداوي
عبداالله بن احمد بن محمد المديفر

عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز بن سيف
عبداهللا بن محمد بن تركي مله

عبدالمحسن بن سعود بن عبداهللا التويجري
عمر أسامة إبراهيم أبو خيزران
عمر رشيد منصور المنصور

برنامج اإلدارة الهندسية لإلنتاج والتصنيع
كلية  الهندسة

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

٣٠            ٢٩



تير
جس

لما
ة ا

رج
د

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم العياف
احمد بن حمدان بن ناوي العنزي

احمد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم
ايمن بن ملفي بن هثل العنزي

حسام عقيل الحسن الهيثمي
حسين بن علي بن محمد النخلي

رائد يوسف يعقوب ترسن

سعود بن عبدالرحمن بن عبدالخالق ناصر
عبدالرحمن بن محمد بن علي نسيب

عبدالعزيز بن طارق بن عبدالعزيز السليمان
عبدالكريم بن عادل بن عبدالكريم اليحي

عبداهللا بن علي بن هالل الرشيدي
عمر فيصل مصطفى أبو ذان

فارس بن سعد بن بنيان المقاطي

كلية  الهندسة 
 برنامج ماجستير اإلدارة الهندسية
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رج
كلية  الهندسة د

 برنامج ماجستير اإلدارة الهندسية
محمد عبدالرحمن ابن يحيى القحطاني

مشاري بن عبدالعزيز بن حسن الجريسي
هشام بن عبدالهادي بن ضاوي الحربي
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فارس بن اشرف بن غالب الحمد
فهد بن خالد بن عبداهللا الربيعان

فهد بن عبدالرحمن بن عبداهللا الراجحي
فهد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيد

فياض عبدالعزيز ابراهيم الخريجي
فيصل بن عبداهللا بن ابراهيم الدبيخي

قصي  بسام  سعد
محمد  عمر الملقي

محمد بن عبداهللا بن فيصل البركاتي
محمد مساعد عبدالعزيز بن شلهوب

مشعل بن عبداهللا بن سليمان السديس
نواف بن سامي بن محمد المحيميد

هيثم عبدالعزيز سعيد البطاطي
يزن  محمد  بشار  فرعون

يعقوب بن محمد بن عمر العقيل

برنامج اإلدارة الهندسية لإلنتاج والتصنيع
كلية  الهندسة

س
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ك

 الب
جة

در
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ابراهيم حسن محمد ابوسلطان
بدر  عبدالحي  امين  ابوحسنه

حسين نايـف حمد
رياض سبيع عبدالباسط الحبيب

صهيب  أحمد  بستوني
طارق  محي الدين  عجاج

طالل  أحمد  عبدالرحيم  عبدالغفور
عبدالعزيز بن عبداهللا بن عبدالعزيز الموسى

عبداللطيف  صالح  عبدالهادي  صقر  السعدون
عدنان بن خالد بن حمزه سبكي

علي  مروان  القطلبي
عمار  رضا  خنجر
عمار  ياسر  ظاظا

عمر  محمد  خير  العودة
فهد بن عبدالمحسن بن يحيى الجهيمي
منصور بن عبدالرحمن بن حامد العوفي

برنامج اإلدارة  الهندسية لإلنشاء والتشييد
كلية  الهندسة

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

٣٢            ٣١



كلية إدارة األعمال
برنامج  إدارة الطيران

ابراهيم عبدالرحمن سيد عبداهللا
بدر بن خالد بن بدر العماج

تركي بن عاطف بن صايل المطيري
جودي  نوروز  االبراهيم

خالد بن عبدالمحسن بن محمد النفيسه
سلطان بن فهد بن سلمان الصريصري

عبدالرحمن صالح احمد الحامد
عبدالرحمن  عهد  الجندلي

عبدالمحسن بن أحمد بن عبدالمحسن القضيب
عمر بن عبدالرحمن بن سليمان العلوال

غيث بن محمد بن عبداهللا األلمعي
فواز بن عبدالغني بن حامد الحربي

فيصل بن عبداهللا بن محمد الدوسري
فيصل بن محمد بن صالح الشهري

سمحمد  فيصل  بالون
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
١٤            ١٣



كلية إدارة األعمال
برنامج  إدارة الطيران

محمد بن خالد بن عبداهللا الباز
مهند  محمد  مشتا

مهند بن عبدالوهاب بن حسين صائم الدهر
نواف بن تركي بن عبدالرحمن العومي

يوسف  علي  عيادة  نزال

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

١٤            ١٣



احمد ياسين احمد بني نصر
الحسن  هيكل  محمد  الرديني
امجد  قريب اهللا  سرالختم  كنه

إبراهيم تيسير عبدالرحمن أبوشرار
أحمد بن محمد بن عبداهللا بن حريب

بالل  بشار  قشلق
بالل محمد عبدالسالم محمد الشناوي

تركي بن محمد بن سعد القرني
شهاب الدين  عبداهللا  حسن  عبداهللا

عبد العزيز  اسامه  يوسف  بدر
عبدالرحمن  تيسير  عبدالرحمن  أبوشرار

عبدالعزيز عارف عبدالعزيز السعدون
عبدالقادر بن فهد بن عبدالقادر باقادر

كلية  الهندسة
برنامج هندسة االتصاالت والشبكات

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
٣٤            ٣٣



عبداهللا بن خالد بن عبدالمحسن العليان
عبدالملك  ربيع  صالح  سويدان

محمد  ماهر  علي  الصفدي
موسى محمد موسى مبروك

نادر  حسين  صبري  حسين

برنامج هندسة االتصاالت والشبكات
كلية  الهندسة

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

٣٤            ٣٣



كلية إدارة األعمال
برنامج  التسويق

ابراهيم بن فهد بن ابراهيم العمار
بدر بن فيصل بن محمد الكالبي

حمزة نسيم
ريان بن يوسف بن محمد العبيدي

سلطان بن خالد بن عبيد الرشيد
سلطان بن محمد بن مسفر العجمي

سلطان خالد محمد العتيبي

سلطان عبد الرزاق محمد حبش
صالح بن ناصر بن عبداهللا بن مسيند

صالح بن وليد بن صالح الهذيلي
طالل بن ابراهيم بن صالح الذياب

عبدالعزيز جواد محمود البلبيسي
عبداهللا بن اسامه بن عارف الشريف

سغيث عبدالرحمن عامر الخناني
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
١٦            ١٥



كلية إدارة األعمال
برنامج  التسويق

فارس  ياسر  الطويل
فهد بن خالد بن ناصر النويصر

فهد بن عادل بن فهد بن دخيل
فيصل  عمر  علي  باوزير

مبارك بن حسن بن احمد الوداعه عثمان
محمد بن عبدالمحسن بن محمد العسكر

محمد بن ياسر بن محمد االيوبي

محمد نادر عبد الرؤوف بارحيم
محمد ناصر نبوي حسن دسوقي
منصور  محمد  محمود  منصور

وحيد الحق سلمان محمد عبيد الحق
يزيد منير علي الشهري

يوسف بن محمد بن عباس عافش س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

١٦            ١٥



كلية إدارة األعمال
برنامج المالية

احمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحبيب
احمد بن مؤيد بن احمد الدغيثر

ثامر بن محمد بن عامر الحربي
حمود بن عبداهللا بن حمود المطلق

رياض  محمد  قاسم  عبداهللا
سعود بن خالد بن صالح الراجحي

سعود بن رياض بن سعد الناصر
سعود بن سليمان بن محمد الذكير

سعود عبدالمجيد عبدالرحمن الشميسي
سعود محمد سعد الوهيب

سلطان بن عمر بن عبدالعزيز الحضيف
سلطان بن محمد بن سليمان السليم
سلطان بن يوسف بن صالح المطلق

سلمان بن وليد بن محمد السقا
سليمان بن خالد بن سليمان الدخيل

سليمان بن عثمان بن سليمان بن أحمد

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
١٨            ١٧



كلية إدارة األعمال
برنامج المالية

سليمان بن محمد بن سليمان الغثبر
صالح بن محمد بن صالح بن سمحان

طارق عبدالرحمن صالح الفيز
عبدالرحمن بن محمد بن احمد حجازي
عبدالسالم بن عبدالرحمن بن حمد الغنام

عبدالعزيز بن خالد بن عبدالرحمن الجريسي
عبدالعزيز بن عبدالحميد بن عبدالكريم العبدالكريم

عبدالعزيز بن عبداهللا بن إبراهيم الجماز

عبدالعزيز بن عبداهللا بن عبدالرحمن الجبرين
عبدالعزيز بن عثمان بن بدر العبدالجبار

عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالعزيز البواردي
عبدالعزيز بن كمال بن اكرم خوجه
عبدالعزيز وعالن عبدالعزيز الوعالن
عبداهللا بن صالح بن عبداهللا الشرقي

عبداهللا بن عبدالعزيز بن فهد بن ثنيان
عبداهللا بن علي بن عبداهللا الضويان

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

١٨            ١٧



كلية إدارة األعمال
برنامج المالية

عبداهللا بن فهد بن ابراهيم الثميري
عبداهللا بن فهد بن عبداهللا المعجل
عبداهللا بن محمد بن حمد المزيني
عبداهللا حسن عبداهللا بن سويدان

عبداهللا عرفان
عليان بن صالح بن عليان العليان

عمر بن عبدالعزيز بن احمد األحمد

عمر بن فهد بن عبدالعزيز السدحان
فاروق عوض

فيصل بن خالد بن سعود أبوخضير
فيصل بن سامح بن محمد ابوزيد
فيصل بن قاعد بن صنهات الحربي

فيصل بن منصور بن ناصر الحواسي
سفيصل سلطان فيصل ال سعود

ريو
الو

ك
 الب

جة
در

٢٠            ١٩



كلية إدارة األعمال
برنامج المالية

فيصل عبداهللا صالح الرشيد
ماهر  محمد  همدان  بن طالب

محمد بن سعد بن محمد الزيد
محمد بن مصطفى بن محمد اخميمي

مراد احمد صالح بامنيف
مشاري بن عبيد بن فهيد الشمري

مشاري بن محمد بن سليمان البابطين

مشعل بن عبدالعزيز بن علي العبدالكريم
نايف بن علي بن عبدالرحمن البصيلي

نواف بن سلطان بن عبدالرحمن اليوسف
نواف بن عبدالعزيز بن محمد ابوملحه

نواف بن عبداهللا بن سليمان الحميدان
يزيد بن خالد بن عبدالعزيز المهيدب

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

٢٠            ١٩


