
خريجو الدفعة الـتاسعة عشرة

٢            ١



٢            ١



 امجد احمد سعيد السحلي
 إبراهيم محمد وفيق المحمود

 خالد عبداهللا صالح علوي
 خالد هشام حمد العجالن

 سالم مأمون مصطفى حجازي
 سامر جميل ناصر

 عبدالرحمن عامر عبداهللا المزروع

 عبداهللا اسماعيل عبداهللا ال اسماعيل
 عبداهللا علي عبدالرحمن الراجحي

 عبدالمحسن عبدالرزاق حمود الفرج
 عمر محمد عبدالفتاح غني

 فراس عبداهللا ابراهيم الحمدان
 فهد فيصل محمد القحطاني
 فيصل خالد محمد أبو شعر

كلية علوم الحاسب والمعلومات
برنامج هندسة البرمجيات

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
٢٤            ٢٣



 محمد أسامة محمد عابد
 محمد بليهيد ناصر العتيبي

 مشاري بن محمد بن ناصر الراجح
 ملهم مهند ابراهيم الكيال

 ناصر إبراهيم ناصر السنبل
 نايف محمد احمد الضبعان

 يوسف أشرف عثمان عبدالفتاح

كلية علوم الحاسب والمعلومات
برنامج هندسة البرمجياتبرنامج هندسة البرمجيات

 األمن السيبراني
 سلطان عادل محمد العبود

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

٤            ٣



 احمد رائد غالب داود
 احمد هشام محمد كابلي
 بدر رشيد صالح الرشيد
 بدر صالح زوبع الشمري

 بدر محمد هالل المطيري
 تركي منصور عبداهللا السويلم

 خالد عبدالعزيز ابراهيم الحقباني

 خالد عبدالكريم حمد الحميد
 خالد فهد صالح الحصان

 خالد فيصل احمد السديري
 سعود عبدالعزيز ناصر ابانمي
 سعود محمد ابراهيم الفوزان

 سعود محمد عبداهللا ال الشيخ
 سعود هشام سليمان اليوسف

برنامج القانون
كلية  القانون

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
٢٦            ٢٥



 سعيد احمد سعيد آل مفرح
 سلطان  سليمان عبداهللا العمرو

 سلطان حسان عبداهللا الصائغ
 سلطان محمد عبدالعزيز العمري

 سلمان اسامة محمد السليم
 طالل منصور علي السيف

 عايض مشبب عايض القحطاني

 عبدالرحمن عبداهللا بكري الزهراني
 عبدالرحمن عبدالمحسن فهد الحسين

 عبدالعزيز صالح احمد الموسى
 عبدالعزيز عمر عبدالرحمن العيسى
 عبدالعزيز محمد حسن آل الشيخ

 عبدالعزيز محمد سعيد أبوملحه
 عبدالعزيز مساعد علي المبارك

برنامج القانون
كلية  القانون

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 

٦            ٥



تير
جس

لما
ة ا

رج
برنامج ماجستير إدارة األعمالد

كلية إدارة األعمال

 إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الحديثي
 أحمد محمد الناجم

 الوليد محمد مديش الصلهبي
 ثامر سعد عايش الحربي

 خالد حسن الُعمري
 رامي محمد حسن الغامدي

 سعود حسن سلطان السلطان

 عبد اإلله منصور الحمود
 عبداهللا خالد السعوي

 عبداهللا عبدالرحمن محمد القعود
 عبداهللا علي معيض المالكي

 عبداهللا محمد عبدالرحمن النفيسة
 عبدالمحسن رياض عبدالكريم العبدالكريم

 عثمان خالد الحربي
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 عبداهللا فهد عبداهللا الثويني
 عبداهللا محمد عبداهللا يماني

 عبداهللا منصور عبدالرحمن المديفر
 عبدالمجيد احمد عثمان العمير

 عجالن عبدالعزيز عجالن العجالن
 علي مبارك علي القرعاوي

 عمر صالح عمر الجنيدل

 عبداهللا ابراهيم محمد الناصري
 عبداهللا احمد محمد االنصاري

 عبداهللا بدر عبداهللا العمر
 عبداهللا خالد عبدالعزيز االحمد

 عبداهللا سامي عبداهللا المنيفي
 عبداهللا صالح خالد التويجري

 عبداهللا عبدالمحسن سعد الغنيم

برنامج القانون
كلية  القانون

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية  القانون

 فيصل خالد محمد الوابل
 فيصل صالح محمد العوض

 محمد ناصر عقيل الطيار
 مشاري خالد ابراهيم ابونيان

 مشاري محمد مريزيق المفرجي
 مشعل احمد عبداهللا المهيدب

 مشعل صالح عبدالرحمن السويدان

 عمر عادل عبداهللا المهيدب
 فارس عبدالرحمن حمد الصغير

 فهد طالل محمد العتيبي
 فهد غسان ابراهيم العواجي

 فهد ماجد عجمي الدويش
 فيصل حسين محمد العسيري

 فيصل خالد عابد العابد

برنامج القانون

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية إدارة األعمال

 فهد وائل عبدالرحمن الربيعة
 محمد عبداهللا الحربي

 مشاري عبداهللا حمد الصليع
 مؤيد عبدالعزيز عبدالمحسن بن سعيد

 ناصر عواض معطي المشرافي
 نايف عبداهللا سليمان الوهيبي

محمد شاكر العسبلي

 تركي فهد علي أبوشنان
 سليمان ابراهيم سليمان المشيقح

 سليمان محمد العليط
 صالح سياف مثني الحربي

 عبد اهللا ناصر محمد الشهراني
 عبدالرحمن محمد الخنيني

 عبدالعزيز خالد عبداهللا  القبالن

تير
جس

لما
ة ا

رج
د برنامج ماجستير إدارة األعمالبرنامج ماجستير إدارة األعمال

تخصص المالية
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كلية إدارة األعمال

تير
جس

لما
ة ا

رج
د

 عبدالعزيز محمد الحارثي
 عبداهللا سليمان السكران

 عبداهللا عبدالرحمن السالم
 عبداهللا محمد غزالي سهل

 عثمان ناصر جاراهللا الجميل
 فواز عبداهللا عتيق الفواز

 فيصل محمد الهذلول

 فيصل محمد عبداهللا المبارك
 محمد سلطان محمد المنيفي

 معاذ أحمد الحفظي
 مهند عبداهللا مختار

 مهند نمير عطية
 نواف فهد الدغيشم

 ياسين محمود الحمد

برنامج ماجستير إدارة األعمال
تخصص المالية

٨            ٧



كلية  القانون

 مصعب عبداهللا صقر المقبل
 مصعب مهيدب علي المهيدب

 ناصر أحمد ناصر الدخيل اهللا
 نايف يحيى حمد المالك

 نواف عاطف صايل المطيري
 نواف محمد عبدالعزيز الغيث

 نواف معيض هويج السلوم

برنامج القانون
س

ريو
الو

ك
 الب

جة
در
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 أحمد عبداهللا أحمد الفارس
 أسامة محمد بشير عبد الحليم

 جالل احمد صالح النجار
 حمد احمد صالح المطرودي

 خالد ناصر ابراهيم التميمي
 رشيد سعد رشيد الدوسري

 سالم عوض هادي اليامي

 سلطان علي عبدالرزاق العبدالكريم
 طالل منصور ابراهيم الصانع

 طالل منصور عبدالعزيز بن صبار
 عبدالحميد فهد سعد الدريس

 عبدالرحمن سلمان عبدالرحمن العسكر
 عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز التويجري

 عبدالعزيز خالد صالح المنيف

برنامج اإلدارة الهندسية لإلنتاج والتصنيع
كلية  الهندسة

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية علوم الحاسب والمعلومات
تير

جس
لما

ة ا
رج

د

 محمد عبدالرحمن مرزوق الدوسري
 نور صالح مبارك الفايز

برنامج ماجستيراألمن السيبراني

١٢            ١١



تير
جس

لما
ة ا

رج
د

كلية الهندسة
 بندر عبداالله خالد عالم

 سعود عيد حمد العتيبي
 عبدالعالي محمد عبدالعالي العجمي

 عبدالكريم ماطر عيادة العنزي
 عبدالملك فهد عبدالقادر باقادر

 عمار بسام عبدالقادر الحاج حطاب
 فارس أسامة خليل أبو خميس

 فهد أحمد راشد الشمري
 محمد ابراهيم يحيى عبده

 مشاري فهد ابراهيم العتيقي

 برنامج ماجستير اإلدارة الهندسية
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 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز العكرش
 علي حسن فاروق محمد

 فيصل يونس علي كالب
 محمد عبدالرحمن محمد بن ريس

 محمد نبيل كمال األسعد
 مشاري فيصل محمد القحطاني

 مشعل هزاع بكر القحطاني

 نايف رائد عبدالحافظ بن دايل
 وسام سيف الدين ابراهيم شودري

 وليد مصطفى كامل ابو سبت

برنامج اإلدارة الهندسية لإلنتاج والتصنيع
كلية  الهندسة

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية  الهندسة

 طارق عبدالعزيز مشاخص المطيري
 عبدالرحمن محمد ناجي حسن سواس

 عبدالعزيز احمد راشد االمير
 عبدالعزيز حسن دخيل الحازمي

 عبدالعزيز علي حسن العودة
 عبداهللا ابراهيم عبداهللا المسعد

 عبداهللا ناصر بدر العسكر

 أسامه عبداهللا عبدالكريم التركي
 الوليد سليمان سليم الحربي

 أمجد حسين أحمد الدعيجي
 أنس إبراهيم عبداهللا العبدالعزيز
 أنس تيسير سليمان الحميدي

 رعد مفيد لطفي خلف
 ريان عبداهللا سالم باوزير

برنامج اإلدارة  الهندسية لإلنشاء والتشييد

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية إدارة األعمال
 احمد فهد تركي التركي

 اسامه خالد يحيى العباسي
 طالل رياض سالم باطرفي الكندي
 عبدالرحمن سعيد محمد الغامدي

 عبدالرحمن عمر محمد المظلوم
 عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز الخميس

 عبداهللا خالد عبداهللا الرشيد

 عقيل سعد عقيل السعدون
 عماد محمد خير حمود

 محمد حسن محمد البحيري
 محمد عبداهللا محمد غنام
 مهند محمد جعفر السقاف

برنامج إدارة الطيران
س

ريو
الو

ك
 الب

جة
در
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كلية إدارة األعمال
برنامج  التسويق

 خالد سعد حسين الحسين
 خالد محمد حمد الصغير

 ريان غسان عبدربه أبودقة
 سطام سلطان زيد الحسين

 طارق خالد عبدالعزيز السريبي
 عبداالله محمد محمود الدعيس
 عبدالعزيز وائل عبدالعزيز العوهلي

 عبداهللا بن محمد بن إبراهيم المحيسن
 عثمان ماجد عبدالجبار اليماني

 عالء مرعي حسن جوده
 عمر صالح عمر باعثمان

 فارس عدنان دخيل جنادي
س فيصل حامد عبداللطيف ابوحيمد

ريو
الو

ك
 الب

جة
در
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برنامج اإلدارة  الهندسية لإلنشاء والتشييد
كلية  الهندسة

 عقيل عبداهللا حسين النجار
 عيسى معمر محمد حجازي

 فيصل محمد صالح الدين سلهب
 كريم فايز عبداهللا البويضاني
 محمد أحمد محمد الملحم

 مشعل عبدالرحمن حمد العمري
 مشعل ناهض عبيد الدوسري

 معاذ ناصر عبداهللا الشمالي
 هشام احمد محمود قبالوي

 هشام يحيى هاشم يطقان

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

 أسجد محمد نصيرالدين أنصاري
 زياد عبداهللا محمد بن نادر

 عبد المهيمن غزوان نوري جعمور
 عبدالعزيز عبدالسالم عبداهللا الجاسم

 عبداهللا احمد محمد باسودان
 عبداهللا عادل أحمد أبو هاشم

 عبداهللا محمد فوزي جرار

 غازي هشام غازي الوديه
 فيصل عبدالعزيز عبدالرحمن القديري

 محمد عبدالحميد محمد الصغير
 مهند محرز مؤيد الغالمي

 نواف عماد فهمي حمد
 هاشم أمين عطا الجمال الشيخة

 وليد أحنف مصطفى عرفة

برنامج  هندسة االتصاالت والشبكات
٣٤            ٣٣كلية  الهندسة



كلية إدارة األعمال
برنامج  التسويق
 فيصل فهد مصطفى النوري

 فيصل محمد سعيد القحطاني
 ماجد ابراهيم عبداهللا العقيل

 محمد رياض مصطفى حشيش
 محمد عبداهللا سالم الكاف

 نواف زياد عبدالرحمن ابانمي
 وائل عبدالمؤمن سليمان قنبازو

برنامج المالية
 ابراهيم عبدالباسط دبوان محمد

 احمد خالد عبداهللا الزغيبي
 احمد ناصر احمد الجعوان

 الوليد بن خالد بن سعد المقبول الغامدي
 الوليد سعد مدرهم الكثيري

س بدر رمزي فؤاد الصائغ
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
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كلية إدارة األعمال
برنامج المالية

 بدر عبداهللا عبدالمحسن الزامل
 جواد صالح محمد الثنيان
حمد فهد سليمان الحماد

 حمود عبدالعزيز حمود الذياب
 خالد شويمي هويمل الدوسري

 خالد ملهي سالمه سعيدان
 راكان فهاد لفاء المطيري

 زياد خالد عبدالعزيز السريبي

 سامي حسين محمود محمد
 سامي مازن علي يوسف

 سعود حمود محمد النويصر
 سعود ماجد عبداهللا المطلق
 سلطان عبداهللا علي المحيني

 سلطان محمد محمد غبان
س سلمان احمد محمد العيسى

ريو
الو

ك
 الب

جة
در

١٦            ١٥



كلية إدارة األعمال
برنامج المالية

 سليمان ابراهيم سليمان العبيد
 عبدالرحمن علي عبدالعزيز الياسين

 عبدالرحمن فهد عبدالرحمن العسكر
 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العبيكان
 عبدالرحمن منصور عبدالرحمن المديفر

 عبدالرحمن منصور محمد الحماد
 عبدالعزيز احمد يحيى الجبيلي

 عبدالعزيز سعد صالح االزوري
 عبدالعزيز سليمان محمد العيسى

 عبدالعزيز عادل عبدالعزيز الصقر
عبدالعزيز عزام عبداهللا أبا الخيل
 عبداهللا حسين عبداهللا البياري
 عبداهللا عبدالعزيز عبداهللا المنيع

 عبداهللا فهد عبدالرحمن العبيكان
 عبداهللا منصور عبداهللا الطاسان

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
١٨            ١٧



كلية إدارة األعمال
برنامج المالية

 علي عماد عبدالكريم خليل
 عمر سعد عبدالعزيز الحبيب

 عمر فهد سعد الحميد
 فهد عبدالمحسن طالل الرشيد

 فيصل إبراهيم ناصر الدعجان
 فيصل حاتم حمدي امان

 فيصل فهد بكر البكر
 فيصل محمد عبداهللا الراجحي
 محمد خالد سليمان الدخيل
 محمد سعد عبدالعزيز الحكير
 محمد سعود محمد العويس

 محمد سعيد راشد آل سعيد
 محمد عبدالرحمن محمد الحرقان

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
س

ريو
الو

ك
 الب

جة
در

١٨            ١٧



كلية إدارة األعمال
برنامج المحاسبةبرنامج المالية

 محمد كامل محمد عبده
 مساعد محمد عبداهللا بن معمر

 منصور سلطان نجر الصقر
 نواف عبدالمحسن محمد الشعيبي
 نواف مساعد عبدالرحمن بن احمد
 وليد بن منصور بن صالح الميمان

 وليد عبدالرحمن محمد الغريري

 الوليد خالد ناصر الحسينان
 خالد عبدالعزيز عبداهللا الزيد
 خالد علي عبداهللا الخميس

 خالد محمد عبدالعزيز الخريف
 عبد اهللا سليمان عبدالعزيز ابو عباه

عبدالحليم ناصر محمد الصفدي
 عبدالرحمن محمد ابراهيم الحديثي
 عبدالسالم عبدالعزيز براهيم البكري

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
٢٠            ١٩



كلية إدارة األعمال
برنامج المحاسبة

 فهد صالح عبدالمحسن الماضي
 فهد عبداهللا فهد بن دخيل

 فهد علي محمد السويلم
 فيصل عبداهللا رفان العنزي

 محمد حمد عبداهللا الشبيلي
 محمد رائد عبداهللا بن أحمد
 محمد سعد عبدالعزيز الحماد

 محمد سلمان محمد نمشان
 محمد فيصل عبدالعزيز البواردي

 معاذ ابراهيم احمد العزق
 نواف فهد سعد الداوود

 وليد سلطان ربيع الصافي

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
س

ريو
الو

ك
 الب

جة
در

٢٠            ١٩



كلية علوم الحاسب والمعلومات

 راوداد محمد تفضل حسين
 صالح علي صالح اليهري

 عبدالمعز عامر عبدالمالك أمير
 فارس خالد اسعد السجان

 فيصل طالل أسعد السجان
 مهند خالد عمر باراس

برنامج علوم الحاسب

 احمد صالح سعيد بنوب
 زياد بن ابراهيم بن عبداهللا الفريح

 عبداهللا هشام احمد شيبة
 محمد عبدالرحيم عزت زياده

 محمد عساف عبدالرحمن العساف

برنامج علوم الحاسب 
 األمن السيبراني

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در
٢٢            ٢١



 عبد العزيز زياد فراج السعافين
 عبداهللا خالد عبداهللا الرميحي

 فيصل عبدالعزيز دوشق الناهض
 نور الدين أيمن بهاء الدين الطباع

كلية علوم الحاسب والمعلومات
برنامج نظم المعلومات

 ريان علي احمد العقيلي
 عبدالعزيز أحمد عبدالمحسن الماضي

برنامج نظم المعلومات 
 األمن السيبراني

س
ريو

الو
ك

 الب
جة

در

٢٢            ٢١



كلية إدارة األعمال

 سامي ابراهيم البازعي
 سلمان عبدالحميد الخيال

 سليمان عبدالعالي العبدالعالي
 صالح عبداللطيف صالح العبداللطيف

 عاصم محمد العتيبي
 عبدالرحمن مسفر العتيبي

 فيصل يوسف المقبل

تير
جس

لما
ة ا

رج
د

 يزيد صالح محمد الراجحي
 يوسف محمد يوسف المبارك

برنامج ماجستير إدارة األعمال
 تخصص المالية

برنامج ماجستير إدارة األعمال
 تخصص تسويق

١٠            ٩



كلية إدارة األعمال

تير
جس

لما
ة ا

رج
د

 معاذ عبداهللا سعود العيسى
 يزيد محمد هالل

برنامج ماجستير إدارة األعمال
 تخصص تسويق

١٠            ٩


