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أسماء خريجي وخريجات الدفعة )60( للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1436هـ - 1437هـ

عبر مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبد الرحمن الفوزان 
باألصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة وطالبها عن 
س�عادته بتشريف صاحب الس�مو الملكي األمير فيصل بن بندر بن 
عب�د العزيز أمير منطقة الرياض لحفل تخريج الجامعة للدفعة ال�� 
)60( من طالبها الذي س�يقام مس�اء غد اإلثنين. وقال الفوزان: إن 
هذا المناس�بة تأتي تتويج�اً لجهود والة األمر، وعلى رأس�هم خادم 
الحرمين الش�ريفين الملك س�لمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده 

صاحب الس�مو الملكي األمي�ر محمد بن نايف ب�ن عبدالعزيز نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد  صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن س�لمان بن عبدالعزيز النائب الثاني 
لرئي�س مجلس ال�وزراء وزير الدفاع-حفظهم الل�ه جميعاً –، الذين 
ل�م يألوا جهداً في رعاية هذا النشء المب�ارك من أبناء البالد فجادوا 
لهم بالدعم المتواصل في س�بيل الرقي بشباب الوطن، وتذليل كافة 
الصعوبات الت�ي تواجههم في حياتهم، وخاص�ة الحياة األكاديمية 

والتعليمية والبحثي�ة. وأكد مدير الجامعة بالنيابة على أهمية الدور 
الذي تقوم به الجامعة في المجتمع من خالل إعداد وتأهيل شريحة 
من ش�باب الوطن المؤهل في جميع تخصصات الجامعة الشرعية، 
والعلمية التي جمعت ما بين األصالة والمعاصرة، حتى باتت مضرب 
المثل في التميز والجودة في مخرجاتها بما يتناسب وحاجات سوق 
العمل، ليشارك خريجوها في ُصنع لبنات قوية تكون أساساً وداعماً 

في جسد هذا الوطن المعطاء.                                )التفاصيل ص3(

األمير فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج 
الدفعة الستين من طالب الجامعة غدًا اإلثنين

داخل العدد
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 تغطية – مشعل السبعان
تصوير – سامي الفيفي

أن  علمي�ة  ورق�ة  كش�فت 
الجماع�ات اإلرهابي�ة تعتم�د على 
الش�بكات  ف�ي  الص�ورة  توظي�ف 
االجتماعي�ة، وذل�ك نظي�ر تأثيرها 
الكبير عل�ى المتابع، وألهميتها في 
تشكيل الوعي خاصة في ظل تطور 
ف�ي  الص�ورة  وتطوي�ر  اس�تخدام 

التقنية الحديثة.
وأوضح الدكتور مس�اعد المحيا 
أس�تاذ اإلذاعة والتلفزيون المشارك 
في قسم اإلذاعة والتلفزيون والفيلم 
بكلية اإلعالم واالتصال، خالل اللقاء 

يعق�د  ال�ذي  األس�بوعي،  العلم�ي 
ف�ي الكلي�ة وحم�ل عن�وان »قراءة 
ف�ي توظي�ف الحس�ابات اإلرهابية 
التواص�ل  وس�ائل  ف�ي  للص�ورة 
االجتماعي«، أن توظيف الصورة في 
الحس�ابات اإلرهابية يقوم بطريقة 
تبع�ث الرعب لتخلق ص�ورة ذهنية 
اس�تقطاب  تس�تهدف  مختلف�ة، 
الش�باب له�ذا التنظي�م اإلرهاب�ي، 
خاص�ة وأن هذه الجماع�ات تمول 
من مؤسس�ات خارجي�ة، نظراً ألن 
المحت�وى االحتراف�ي ال�ذي تقدمه 
عبر هذه الش�بكات يتجاوز مرحلة 

الهواة.

ف�ي  المحي�ا  الدكت�ور  وبي�ن 
التي  للحس�ابات  التحليلية  قراءت�ه 
والبال�غ  عش�وائياً  اختياره�ا  ت�م 
عدده�ا )300(، أن هذه الحس�ابات 
أنه�ا  تتعام�ل م�ع الص�ورة عل�ى 
الس�مات  م�ن  مجموع�ة  تمتل�ك 
المؤث�رة والت�ي يأت�ي م�ن أهمه�ا 
للصورة  التأثيري�ة  الق�درة  توظيف 
مع تعدد س�ماتها وخصائصها، مع 
اهتم�ام ه�ذه الحس�ابات بالصور 
الت�ي تظه�ر التوح�ش، كم�ا تقوم 
الص�ورة بقناع�ة نظ�راً  بتوظي�ف 
الوع�ي، ويت�م  لعالقته�ا بتش�كيل 
اس�تخدام الصور في توس�يع دائرة 

التفاعل بين المستخدمين، وتحاول 
استخدامها بلغة منظمة ومشتركة، 
تق�وم  الحس�ابات  ه�ذه  أن  كم�ا 
باس�تخدام الص�ورة بكثاف�ة عالية 
نظ�راً لقدرته�ا عل�ى تولي�د معاني 
جدي�دة للرم�وز المعرفي�ة، إضافة 
إل�ى توظي�ف الص�ور ف�ي محاولة 
المس�تهدفة من هذه  االس�تقطاب 

الحسابات.
وكش�ف خالل ورقته العلمية أن 
موقع التوص�ل االجتماعي)تويتر(، 
أغل�ق حوال�ي )125( ألف حس�اب 
لمجن�د أو متعاطف م�ع الجماعات 
اإلرهابية، كذلك ق�ام )الفيس بوك( 

بذل�ك، على الرغم م�ن امتناعها في 
بعض الح�االت عن مس�ح مقاطع 
له�ذه  بكث�رة  المتداول�ة  الفيدي�و 
الجماع�ات، منوه�اً ب�أن الوالي�ات 
م�ن  طلب�ت  األمريكي�ة  المتح�دة 
الش�ركات تطوي�ر تقني�ات جديدة 
ف�ي  التط�رف  وقي�اس  الكتش�اف 

الشبكات االجتماعية.
وأك�د الدكت�ور مس�اعد المحيا 
ف�ي خت�ام حديثه عل�ى أن الصورة 
تظ�ل ذات دور كبي�ر ومؤث�ر ف�ي 
العملية االتصالية، إذ يمكن أن تصل 
للش�باب والفتيات وتؤثر عليهم، لذا 
تح�رص الجماع�ات اإلرهابية على 

توظي�ف الص�ورة لفكره�ا، وه�ذا 
األمر يع�زز أهمية القيام بمجموعة 
م�ن التوصيات التي يأتي من أهمها 
القيام بدراس�ات وصفي�ة تحليلية، 
مع إقام�ة ورش عم�ل، إضافة إلى 
إدارة الجه�ود الت�ي تب�ذل لمواجهة 
هذه الجماعات اإلرهابية، مع وجود 

جوائز إعالمية متنوعة.
يذك�ر أن هذا اللق�اء العلمي يعد 
العاش�ر في الفصل الدراسي الثاني 
الذي تنظمه الكلية، وش�هد حضور 
ع�دد م�ن أعض�اء هيئ�ة التدريس 
األس�تاذ  الكلي�ة  عمي�د  تقدمه�م 
الدكتور عبدالله بن محمد الرفاعي.

لقاء علمي ناقش توظيف الحسابات اإلرهابية للصورة في وسائل التواصل االجتماعي

المحيا: الجماعات اإلرهابية توظف الصورة بكثافة 
عالية الستقطاب الشباب والتأثير على فكرهم

أصول الدين تنظم ورشة علمية 
ألعضاء هيئة التدريس

نظم�ت كلي�ة أص�ول الدي�ن بالجامع�ة ورش�ة عمل 
بعن�وان )العملي�ة التعليمية ف�ي المرحل�ة الجامعية في 
كلية أص�ول الدين .. تقويم ومراجع�ة( الخاصة بأعضاء 
وعضوات هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، مساء 
يوم االثنين 14347/7/11ه� في قاعة الشيخ عبدالعزيز 
التويجري بمبنى المؤتمرات )للرج�ال(، والقاعة الكبرى 
ف�ي كلية أص�ول الدين بمدين�ة الملك عبدالل�ه للطالبات 

)للنساء(.
ورحب عميد الكلية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل 
في بداية الورش�ة بالمشاركين والمشاركات فيها، مؤكداً 
عل�ى أن إقام�ة هذه الورش�ة تصب في المق�ام األول في 
مصلح�ة الطال�ب كونه أهم مح�اور العملي�ة التعليمية، 
وأش�ار إل�ى ح�رص واهتم�ام حكوم�ة خ�ادم الحرمين 
الش�ريفين وفي مقدمتهم الملك س�لمان ب�ن عبدالعزيز 
وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن س�لمان بن عبدالعزيز -حفظهم 
الل�ه- بالبيئة التعليمية التي تعي�ن الطالب على تحصيله 
الدراسي للوصول إلى الجودة العالية في مخرجات التعليم 
وذك�ر الدكت�ور الصام�ل، أن ه�ذه الورش�ة تحظ�ى 
باهتمام ومتابع�ة من مدير الجامع�ة الدكتور فوزان بن 
عبدالرحمن الفوزان ووكالء الجامعة، وحث أعضاء هيئة 

التدريس بمراعاة تطبيق الخطة الدراسية في المناهج.
شارك في الجلسة األولى التي بعنوان )الطالب والعناية 
الش�املة ب�ه( الدكت�ور محم�د ب�ن عبدالل�ه الخضيري، 
واألس�تاذ الدكتور حمد بن عبدالمحسن التويجري، وأدار 

الجلسة الدكتور سليمان بن محمد الجارالله.
وش�ارك في الجلسة الثانية التي بعنوان )دور األستاذ 
في رفع المستوى العلمي للطالب( األستاذ الدكتور أحمد 
بن عبدالل�ه الباتلي، واألس�تاذ الدكتور محمد بن س�ريع 

السريع، وأدار الجلسة الدكتور فهد بن محمد السليل.
وفي نهاية كل جلسة فتح المجال لمداخالت الحضور.

آل عبدالرحمن يزور كلية الشريعة 

ق�ام وكي�ل الجامع�ة للتخطيط 
والتطوير والجودة األس�تاذ الدكتور 
خال�د بن عبدالغفار آل عبد الرحمن، 
التقوي�م  عمي�د  م�ن  كل  يرافق�ه 
والجودة الدكتور سليمان بن محمد 
التقوي�م  عم�ادة  ووكي�ل  الجبي�ر 
والجودة لشؤون االعتماد األكاديمي 
الدكتور محم�د بن مترك القحطاني 
الوكي�ل  مكت�ب  ف�ي  والمستش�ار 
الدكت�ور فه�د ب�ن عم�ر الُعم�ري، 
بزيارة لكلية الشريعة، حيث اجتمع 
بفضيل�ة عميد الكلي�ة الدكتور فهد 
بن عبدالعزيز ال�داود وفضيلة وكيل 
الكلية الدكتور يحي بن علي العمري 
ووكي�ل الكلي�ة للتطوي�ر والج�ودة 
الدكت�ور أحم�د ب�ن محم�د الرزين  
وأعض�اء مجلس الكلي�ة والمعنيين 

بالتقوي�م والج�ودة، وذل�ك به�دف 
الوق�وف على أبرز الخطوات العملية 
التي اتخذتها الكلية في سبيل تطوير 
التعلي�م واالعتم�اد البرامج�ي وفق 
دلي�ل الج�ودة العام إلق�رار البرامج 
والخط�ط العلمي�ة، والتأك�د من أن 
البرام�ج األكاديمية ل�دى الكلية تتم 
الوطني�ة  الهيئ�ة  متطلب�ات  وف�ق 

للتقويم واالعتماد األكاديمي. 
آل  خال�د  الدكت�ور  وأك�د 
عبدالرحمن بأن مثل ه�ذه الزيارات 
تأتي بن�اء على توقيع الجامعة عقد 
تنفيذ مش�روع الدراس�ة التقويمية 
على المس�توى المؤسسي للجامعة 
للتقوي�م  الوطني�ة  الهيئ�ة  م�ع 
واالعتم�اد األكاديم�ي ف�ي مكت�ب 
مدي�ر الجامع�ة بالنياب�ة، وألهمية 

نش�ر وتعزيز ثقافة الجودة الشاملة 
الجامع�ة وجمي�ع  بي�ن منس�وبي 
وحداته�ا وض�رورة العم�ل على أن 
وف�ق  األكاديمي�ة  البرام�ج  تك�ون 
متطلب�ات الهيئة الوطني�ة للتقويم 
واالعتم�اد األكاديمي .وم�ا تواجهه 
تلك الوحدات من صعوبات وتحديات 
س�بل  وبح�ث  المج�ال  ه�ذا  ف�ي 
التنس�يق والتعاون والتكامل في ما 
يتعل�ق بتحقيق االعتم�اد األكاديمي 
والمرج�وة،  المرس�ومة  بالص�ورة 
كم�ا أن الوكال�ة تأخذ عل�ى عاتقها 
المبادرة ومتابعة الوحدات التعليمية 
للوصول إلى المراحل المتقدمة التي 
تدع�م وتعزز من جه�ود الوكالة في 
تطوير وتحس�ين مخرجات التعليم 

والبيئة الجامعية.
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عب�ر مدي�ر الجامع�ة بالنيابة 
الدكت�ور ف�وزان بن عب�د الرحمن 
الفوزان باألصالة عن نفسه ونيابة 
الجامع�ة  منس�وبي  جمي�ع  ع�ن 
وطالبه�ا ع�ن س�عادته بتش�ريف 
األمي�ر  الملك�ي  الس�مو  صاح�ب 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير 
منطق�ة الري�اض لحف�ل تخري�ج 
الجامع�ة للدفع�ة ال��� )60( من 
طالبه�ا ال�ذي س�يقام مس�اء غد 

اإلثنين.
وقال الفوزان: إن هذا المناسبة 

تأت�ي تتويج�اً لجه�ود والة األمر، وعلى رأس�هم خادم 
الحرمي�ن الش�ريفين المل�ك س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز، 
وس�مو ولي عهده صاحب السمو الملكي األمير محمد 
ب�ن نايف ب�ن عبدالعزيز نائ�ب رئيس مجل�س الوزراء 
وزير الداخلية، وس�مو ولي ولي العهد  صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن س�لمان ب�ن عبدالعزيز النائب 
الثان�ي لرئيس مجل�س الوزراء وزي�ر الدفاع-حفظهم 
الل�ه جميع�اً –، الذي�ن ل�م يألوا جه�داً ف�ي رعاية هذا 
الن�شء المب�ارك م�ن أبناء الب�الد فجادوا له�م بالدعم 
المتواص�ل في س�بيل الرقي بش�باب الوط�ن، وتذليل 

كافة الصعوبات التي تواجههم في 
حياتهم، وخاصة الحياة األكاديمية 

والتعليمية والبحثية.
وأك�د مدي�ر الجامع�ة بالنيابة 
عل�ى أهمي�ة ال�دور ال�ذي تق�وم 
ب�ه الجامع�ة ف�ي المجتم�ع م�ن 
خ�الل إع�داد وتأهيل ش�ريحة من 
ش�باب الوطن المؤه�ل في جميع 
الش�رعية،  الجامع�ة  تخصص�ات 
والعلمي�ة الت�ي جمع�ت م�ا بي�ن 
األصال�ة والمعاص�رة، حت�ى باتت 
مض�رب المثل ف�ي التميز والجودة 
ف�ي مخرجاته�ا بما يتناس�ب وحاجات س�وق العمل، 
ليش�ارك خريجوها في ُصنع لبنات قوية تكون أساساً 

وداعماً في جسد هذا الوطن المعطاء.
 وق�ال د. الف�وزان: ونحن إذ نس�عد به�ذا الحضور 
الكريم لس�مو أمير منطقة الرياض ال�ذي عودنا دائما 
عل�ى الدع�م والم�ؤازرة ومتابع�ة كل م�ا يه�م طالب 
الجامعة ومنسوبيها ليُسرنا أن نبارك ألبنائنا الخريجين 
بهذه المناس�بة السعيدة التي ال تتس�ع الكلمات لتعبر 
عم�ا يجيش في صدورن�ا فرحاً بهم وبم�ا أنجزوه في 
جامعته�م العريقة التي س�خرت له�م كل ما لديها من 

إمكان�ات وفرته�ا الدولة وفقه�ا الله فج�اءت صرحاً 
متكام�اًل معط�اًء ُيِمُد العق�ول النيرة بمختل�ف العلوم 
الش�رعية والتطبيقية واإلنس�انية، وذلك ليكونوا عوناً 
لمن س�بقهم من رجال هذه البالد في ضمان اس�تمرار 
عملية البناء والتطور والتطوير في جميع أوجه الحياة 
وتق�دم المجتمعات، لتك�ون بالدنا في مص�اف الدول 
المتقدمة المنتجة وتعتمد بعد الله على س�واعد أبنائها 
في ش�تى مناحي العلم والمعرفة التي هي اليوم معيار 

تقدم األمم وتحضرها.      
وأك�د مدير الجامع�ة بالنيابة على أن رعاية س�مو 
أمير منطقة الرياض لحفل تخريج طالب الجامعة تأتي 
تأكي�داً على النهج الس�ليم الذي اختط�ه والة أمر هذه 
الب�الد في لقاء الراعي برعيته ومواطنيه ومش�اركتهم 
أفراحهم واالستماع إليهم وتلُمِس احتياجاتهم، وتعزيز 
وش�ائِج الُلحم�ِة والترابِط بي�ن أبناء األم�ة، في تعبير 
صادق عن أسمى معاني الحب واإلخالص والتقدير لكل 
ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم وتشجيع ومؤازرة 
للعل�م والعلماء ف�ي جميع أنحاء ه�ذا الوطن، وهو ما 
عهدن�اه جميع�اً من جمي�ع والة أمرنا عل�ى مر تاريخ 
ه�ذه البالد من�ذ توحيدها وإل�ى عهد خ�ادم الحرمين 
الش�ريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظهم الله 

جميعاً ووفقهم لكل خير.

وفي ختام تصريحه ش�كر مدي�ر الجامعة بالنيابة 
خادم الحرمين الش�ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
وس�مو ول�ي عه�ده األمين، وس�مو ولي ول�ي العهد – 
حفظهم الل�ه جميعاً-عل�ى ما يج�ده التعليم وخاصة 
التعلي�م العالي م�ن اهتمام وتقدي�ر ومتابعة، وحرص 
ش�ديد عل�ى توطي�ن المعرف�ة والعل�وم ف�ي مختلف 
تخصصاته�ا، واالهتمام بالبيئ�ة التعليمية على جميع 

مستوياتها.
 كما ش�كر معال�ي وزير التعليم الدكت�ور أحمد بن 
محمد العيس�ى على حرصه ومتابعته لجميع ش�ؤون 

الجامعة.

أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج 
الدفعة الستين من طالب الجامعة غدًا اإلثنين

الفوزان: ما تجده الجامعة من دعم دليل على 
عناية والة األمر بالعلم وطالبه

بحضور معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء اإلداري 
الش�يخ الدكت�ور خالد بن محم�د اليوس�ف، وبحضور مدي�ر الجامعة 
بالنياب�ة الدكتور ف�وزان بن عبد الرحمن الفوزان، ينظم قس�م القضاء 
اإلداري بالمعه�د العال�ي للقض�اء اللق�اء العلمي الثالث تح�ت عنوان : 
»نظ�ام نزع ملكية العقار للمنفعة العام�ة«، الثالثاء القادم ) 19 رجب 
1437ه�( بعد صالة المغرب مباشرة بالقاعة الكبرى بالمعهد للرجال، 

وبالقاعة الكبرى بمدينة الملك عبد الله للطالبات بالنسبة للنساء.
وبي�ن عمي�د المعهد العال�ي للقضاء فضيل�ة الدكتور عب�د الله بن 
عبدالرحمن التريكي أن هذا اللقاء يحظى بتشريف كل من: معالي رئيس 
ديوان المظالم الش�يخ الدكتور خالد بن محمد اليوس�ف وسعادة مدير 
الجامع�ة بالنياب�ة الدكتور فوزان بن عبد الرحمن الفوزان وبمش�اركة 
عدد من أصحاب الفضيل�ة القضاة واألكاديميين والمختصين بالقضاء 
اإلداري، مقدم�ا الدع�وة لجمي�ع الط�الب والمهتمي�ن لحض�ور اللقاء 
واالس�تفادة مما س�يطرح فيه م�ن موضوعات ذات صل�ة بنظام نزع 

ملكية العقار للمنفعة العامة.
كم�ا تحدث فضيل�ة رئيس قس�م القض�اء اإلداري الدكتور منصور 
بن محمد الش�بيب قائالً: هذا اللقاء يعد باكورة من نتاج قس�م القضاء 
اإلداري وس�وف يتن�اول نظاما مهم�ا يتعلق بأمالك الن�اس وحقوقهم 
وعالق�ة جه�ة اإلدارة بنزع العقارات، مما يس�تدعي التنب�ه لإلجراءات 
الش�رعية والنظامي�ة لن�زع ملكي�ة العق�ار للمنفعة العام�ة، كما بين 
أنه توجد ش�هادات للحض�ور وللتس�جيل الدخول على الراب�ط التالي:  

1WCRjcR/http://bit.ly

بحضور رئيس ديوان المظالم
المعهد العالي يقيم لقاء علميا عن 

في إطار استعدادات الجامعة لتنظيم حفل تخريج نزع ملكية العقار للمنفعة العامة
الدفع�ة )60( م�ن ط�الب وطالب�ات الجامع�ة للعام 
الجامع�ي 1436ه�-1437ه� �� والذي يقام مس�اء 
غد، عق�دت اللجن�ة العام�ة لالحتف�االت اجتماعها، 
بحض�ور ع�دد من المختصي�ن في الجه�ات المعنية 
لمناقش�ة اس�تعدادات الجامعة والترتيب�ات النهائية 
الت�ي تس�بق إقامة الحف�ل وم�ا يتعل�ق بالخريجين 
ودخ�ول وخ�روج الضي�وف للجامعة وراع�ي الحفل 
الذي يرعاه صاحب الس�مو الملك�ي األمير فيصل بن 
بندر بن عبدالعزيز آل سعود  أمير منطقة الرياض �� 

حفظه الله ��. 
وبه�ذه المناس�بة تحدث رئي�س اللجنة س�عادة 
األس�تاذ الدكت�ور خالد بن عبدالغف�ار آل عبدالرحمن 
وكي�ل الجامعة للتخطيط والتطوي�ر والجودة  قائالً : 
يأت�ي هذا االجتماع حرصاً م�ن الجامعة على متابعة  
أخ�ر الترتيب�ات واالس�تعدادات الالزم�ة إلقامة حفل 
التخرج وال�ذي تتش�رف الجامعة فيه برعاية س�مو 
أمي�ر منطق�ة الري�اض �� حفظ�ه الله ��  وتس�عى 
الجامع�ة ممثل�ة بلجنة االحتف�االت العام�ة بكل ما 
يتوفر م�ن إمكانات بش�رية ومادية ودع�م ومتابعة 
مس�تمرة من س�عادة مدير الجامعة بالنيابة إلظهار 
الحف�ل بالص�ورة المش�رفة والت�ي تعك�س ح�رص 
الجامعة على هذه المناسبة وأهميتها وتكامل األدوار 

وتنسيق المهام بين اللجان المعنية بترتيبات الحفل.
وأض�اف: إننا نش�عر بالفخ�ر والس�عادة ألبنائنا 
وبناتنا بتخرجهم لهذا العام  كما ونحن نس�عى دائماً 
وأبداً ليكون المنتج التربوي والتعليمي من الخريجين 
موافق�اً مع حاجة ومتطلبات س�وق العم�ل وهو ما 
تعمل عليه الجامعة من خالل سياستها اإلستراتيجية 
كش�ريك هام وفعال في التنمية في هذه البالد الطيبة 
،وأيضاً من خالل االلتزام بتطبيقات الجودة الش�املة 
للمنتج والمخرج التعليمي ليكون مساهماً فاعالً في 
تطور اإلنتاجية وبناء سوق عمل قوي متسلح بالعلم 

والثقافة واالنضباط.
وفي ختام حديثه رفع س�عادته ش�كره وتقديره 
لصاح�ب الس�مو الملكي األمي�ر فيصل ب�ن بندر بن 
عبدالعزي�ز أمير منطق�ة الرياض �� حفظ�ه الله �� 
الذي سيرعى احتفال الجامعة، كما شكر معالي وزير 
التعليم وس�عادة مدير الجامع�ة بالنيابة �� حفظهم 
الل�ه ��  على جهودهم ومتابعتهم المس�تمرة لكل ما 
من ش�أنه رفعة هذه الجامعة وتطورها ودعم دورها 
الوطن�ي لخدمة هذه الب�الد الطيب�ة وأبنائها في ظل 

دعم ورعاية قيادتنا الحكيمة.

اللجنة العامة لالحتفاالت تواصل استعدادها لحفل 
تخريج الدفعة الستين

افتتاح معرض اللغة العربية والمعرض التراثي في جيبوتي
تحت رعاية س�عادة القائم بأعمال بسفارة خادم 
الحرمي�ن الش�ريفين ل�دى جيبوتي األس�تاذ حس�ن 
األحمري ، ش�هد المعهد اإلس�المي في جيبوتي حفل 
افتتاح معرض اللغ�ة العربية والمعرض التراثي الذي 
نظمه المعهد في قاعة األنش�طة  الرئيسية بالمعهد، 
بحضور القنصل الس�عودي وفضيل�ة الملحق الديني 
في س�فارة خادم الحرمي�ن لدى جيبوت�ي وعدد من 
س�فراء الدول العربية كس�فير دولة الكويت وسفير 
الخارجي�ة  وزارة  م�ن  ومن�دوب  ليبي�ا  جمهوري�ة 
والتع�اون الدول�ي الجيبوتي�ة وع�دد م�ن مس�ؤولي 
جامعة جيبوتي ، ومدير المدرسة السعودية ، و مدير 

تعليم اللغة العربي�ة التابع لوزارة الدفاع في المملكة 
العربية السعودية.  

و ب�دأ الحف�ل بآي�ات من الذك�ر الحكي�م تال ذلك 
كلم�ة ترحيبية م�ن فضيلة مدير المعه�د رحب فيها 
بالضي�وف وأثنى عل�ى دور الجامعة في توفير كل ما 
يحتاج�ه المعهد، وأكد على عمق العالقات التي تربط 
البلدين الش�قيقين، ثم قدم لمحة عما تضمه القاعة 
من أجه�زة حديثة ف�ي تعليم اللغة العربي�ة، تال ذلك 
كلمة القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين 
األستاذ حسن األحمري والذي تحدث فيه عن العالقات 
األخوي�ة الت�ي تربط بي�ن الس�عودية وجيبوتي وعن 

التعاون المش�ترك بين البلدين وم�ن ذلك التعاون في 
المج�ال التعليمي والثقافي والذي م�ن ثماره المعهد 
اإلس�المي ف�ي جيبوتي والذي يقدم رس�الة س�امية 
من خالل تعليمه العقيدة اإلس�المية الوسطية واللغة 
العربية عل�ى مدى أكثر من ثالثي�ن عاما، وقد تخرج 
م�ن المعه�د قيادات ب�ارزة في المجتم�ع الجيبوتي، 
ث�م قدم ش�كره إلدارة المعه�د ومنس�وبيه على هذه 
الفعالي�ة المتمي�زة والت�ي تعك�س اهتم�ام المعهد 
باللغة العربية وفق أحدث األس�اليب العلمية الحديثة، 
ث�م ش�اهد الجمي�ع عرض�ا مرئي�ا بعن�وان )المعهد 

اإلسالمي.. مسيرة عقود من العطاء(.

تتويج الفائزات بمسابقة أفضل 
مشروع ريادي 

  أعل�ن مركز خدم�ات التوظيف واألعمال الريادية ممثال بش�طر الطالبات، 
أس�ماء الفائزات في مس�ابقة أفضل مش�روع ريادي، وج�اء المركز األول من 
نصيب الطالبة   نور محمد ديب الضالع، بمشروع  »كوفي الجامعة » ، وحصلت 

على مبلغ 1500 ريال .
أما المركز الثاني فكان من نصيب  الطالبة  نورة بنت ناصر العلي بمشروع   

»مشوارك » ، وحصلت على مبلغ 1000 ريال .
بينما المركز الثالث كان من نصيب الطالبة منيرة بنت س�عود بن س�ميح، 

بمشروع » زواجل » ، وحصلت على مبلغ 500 ريال.
باإلضافة إلى دعم مقدم من صندوق المئوية لكل مشروع فائز.
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مدير الجامعة يفتتح ندوة: )تطوير المنتجات التعليمية في كليات االقتصاد واألعمال(  

الفوزان: المنتجات التعليمية محور االرتكاز الرئيس لتطوير أي 
مؤسسة تعليمية جامعية

تغطية: سعود السبيعي – ناصر الحربي
برعاية مدي�ر الجامع�ة بالنيابة الدكت�ور فوزان بن 
عبدالرحم�ن الف�وزان، افتتحت ي�وم األربع�اء الماضي 
ن�دوة »تطوير المنتجات التعليمية ف�ي كليات االقتصاد 
واألعم�ال« التي تنظمها كلي�ة االقتصاد والعلوم اإلدارية 
بالجامعة في قاعة الش�يخ عبدالعزيز التويجري بمبنى 

المؤتمرات.  
وعبر مدي�ر الجامعة بالنيابة بهذه المناس�بة قائالً:  
إن المتأّم�ل لواق�ع الجامع�ات العالمية يالح�ظ تطويراً 
منس�قاً ومس�تمراً في مناهجها وبرامجه�ا التعليمية، 
وس�عيا حثيثاً لتحسين بيئتها التعليمية، لتمكين طالبها 
من اإلجادة في مجاالت العمل المختلفة، وتحس�ين أداء 
أعضاء هيئاتها التدريس�ية في التعليم والبحوث العلمية 

وتقديم االستشارات وخدمة المجتمع.
وأض�اف الدكتور الف�وزان: أن المنتج�ات التعليمية 
مح�ور االرت�كاز الرئي�س لتطوير أي مؤسس�ة تعليمية 
جامعية، وهي تش�مل المنهج الجامع�ي بكل عناصره، 
كما ُتوثق عادة في توصيف مقرراته وتخطيطها وتنظيم 
المعرف�ة المتخصصة بها، وتظهر ف�ي الكتب الجامعية 

واألنشطة والمشروعات المصاحبة لها.
وبي�ن الدكتور الف�وزان أنه على الرغ�م مما حققته 
الكلي�ة من إنج�ازات إال أن الجامعة تطم�ح إلى األفضل 
دائم�اً، وله�ذا ق�ررت الجامعة ممثل�ة بكلي�ة االقتصاد 
والعل�وم اإلداري�ة اإلس�هام في دع�م التجرب�ة الوطنية 
ف�ي هذا المج�ال من خ�الل الدعوة إلقامة ن�دوة علمية 
متخصص�ة، ُتع�ّد األول�ى في مج�ال تطوي�ر المنتجات 
التعليمية في كليات االقتصاد واألعمال، حيث تس�تهدف 
الن�دوة رصد التج�ارب العلمية الناجحة محلي�اً وعالمياً 
في مجال تطوير المناهج والبرامج الجامعية، وتحسين 
البيئة التعليمية، وتأهيل الطالب لسوق العمل، وتحسين 
أداء أعضاء هيئة التدريس، آملين أن يتّم اّتخاذ الخطوات 
العملي�ة لالس�تفادة منها وتطبيقها ف�ي كلية االقتصاد 

والعلوم اإلدارية بالجامعة.
م�ن جانبه تح�دث وكي�ل الجامعة للدراس�ات العليا 
والبحث العلمي رئيس اللجنة التحضيرية للندوة األستاذ 
الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر قائالً : إن الندوة التي 
تحتف�ل الجامعة بتنظيمها تعتبر إح�دى أهم الفعاليات 
العلمي�ة التي تفخر الجامعة بها، ويعود اعتزاز الجامعة 
بتنظي�م هذه الندوة إلى عدة اعتب�ارات من أهمها كونها 
أول مناس�بة علمي�ة متخصص�ة تعق�د ف�ي المملك�ة 
لتدارس تجربة الجامعات الس�عودية والعربية والعالمية 
في مج�ال تطوير مناه�ج التعليم في كلي�ات االقتصاد 
واألعم�ال، إلى جان�ب ما يتوقع أن يتمخ�ض عن الندوة 
�س لمرحلة قادمة  م�ن توصيات، ورؤى يمك�ن أن تؤسِّ
من العناية بالتعليم في هذه التخصصات على المستوى 

الوطني.
وأضاف الدكتور العسكر قائالً : لقد تضاعفت خالل 

الس�نوات القليل�ة الماضية أعداد الجامعات الس�عودية 
وتبع�اً لذلك كلي�ات االقتص�اد واألعمال فيه�ا، ما يعزز 
الحاج�ة إلى مثل ه�ذه الندوة التي تأتي ف�ي وقت تبدو 
في�ه الحاج�ة ماس�ة لمراجع�ة مناه�ج ه�ذه الكليات 
وتعزيز التواصل والتنس�يق بينها فيما يحقق المصلحة 
العام�ة، م�ن هنا استش�عرت كلي�ة االقتص�اد والعلوم 
اإلداري�ة في الجامعة ه�ذه الحقائق وب�ادرت إلى تبّني 
فكرة هذه الندوة، التي تس�عى إلى توفير فرصة متمّيزة 
للنق�اش الهادف ح�ول المقررات األساس�ية في كليات 
االقتص�اد والعل�وم اإلدارية ف�ي الجامعات الس�عودية 
وس�بل تطويرها بم�ا يتالءم م�ع االتجاه�ات العالمية 
والتطورات التكنولوجية واحتياجات ومتطلبات س�وق 
العمل الس�عودي واإلقليمي والعالمي، وبما يسّهل على 
الطالب استيعاب مقرراتهم الدراسية )معارف ومهارات 
وقيم مهنية( ، كما تؤمل أن يس�هم عقد هذه الندوة في 
تبن�ي كليات االقتص�اد واألعمال ف�ي المملكة خطوات 
عملية لالس�تفادة من التجارب العلمية الناجحة محلياً 
وعالمياً التي س�يتم اس�تعراضها في الن�دوة، كما نأمل 
أن تس�هم الندوة في تحسين مستوى جودة التعليم في 
كليات االقتصاد واألعم�ال، وزيادة فرص حصولها على 

االعتماد األكاديمي لبرامجها األكاديمية . 
من جانبه عبر عمي�د كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
بالجامعة الدكتور فالح بن فراج السبيعي بهذه المناسبة  
قائالً: إنه لمن دواعي س�رور الكلية واغتباطها أن ترعى 
هذا الملتقى العلمي والذي يعكس الرغبة الصادقة للكلية 
في إقامة األنشطة العلمية التي تسهم في تبادل األفكار 
والتجارب وإث�راء المعارف وإيجاد قن�وات للتواصل مع 
الجامعات األخرى  ، وإيماناً من الكلية برسالتها العلمية 

ودورها في مواكبة س�وق العمل فقد س�عت إلى تنظيم 
هذه الن�دوة العلمية الت�ي تهدف لتأس�يس رؤية علمية 
واضحة وطموحة تجاه تطوي�ر المخرجات حتى توافق 
متطلبات س�وق العمل، واس�تطالع آراء المختصين في 
م�دى مالءمة المناهج الدراس�ية لتحقيق ه�ذه الرؤية، 
والوقوف على العقبات التي يمكن أن تحول دون التطوير 

الفعلي لهذه المخرجات. 
م�ن جانب�ه تح�دث الدكت�ور أحم�د ب�ن عبدالكريم 
الخليفي وكيل محافظ مؤسس�ة النقد العربي السعودي 
لألبحاث والش�ؤون الدولية – )المتح�دث الرئيس للندوة 

( -  قائالً :
 تعق�د هذه الندوة المهمة في زمن زادت فيه الحاجة 
ف�ي إع�ادة النظ�ر ف�ي البرام�ج والمناه�ج التعليمي�ة 
الجامعي�ة ف�ي مجال�ي االقتص�اد واألعم�ال لتواكب ما 
يشهده االقتصاد المحلي والدولي من تطورات متسارعة 
ومس�تمرة في مجاالت عناصر اإلنتاج والتبادل التجاري 
والمال�ي واالقتص�ادي ومه�ارات وط�رق إدارة األعمال 
إضافة إلى التوس�ع الهائل في اس�تخدام أحدث وس�ائل 
النق�ل و وس�ائل التقنية وتبادل المعلوم�ات وتطبيقات 
الحاس�ب اآللي، ويمث�ل التعليم أحد الركائز األساس�ية 
للتنمي�ة المس�تدامة حيث يعد من أه�م القطاعات التي 
تس�اعد على الحد من الفقر وزيادة الدخل وتعزيز النمو 
االقتص�ادي واالزدهار المش�ترك على المدى المتوس�ط 
والطويل، والتعليم يفتح أفاق جديدة لالرتقاء االجتماعي 

وتعزيز التنافسية والتقدم االقتصادي،
وألهمية قطاع التعلي�م ركز الهدف الرابع من أهداف 
التنمية المس�تدامة على ضم�ان التعليم الجيد المنصف 
والش�امل للجميع وتعزيز فرص التعلم على مدى الحياة 

للجمي�ع وال يعتب�ر التعلي�م ه�دف بحد ذاته فحس�ب و 
إنما أيضاً يس�هم في تحقي�ق األهداف األخ�رى للتنمية 
المستدامة حيث يمثل حجر األساس في اإلطار اإلنمائي 

خالل المرحة المقبلة.
وأض�اف الدكت�ور الخليف�ي: إن تطوي�ر المنتج�ات 
التعليمة من شأنه أن يزيد القدرة التعليمية على تحقيق 
النتائج االيجابية المنشودة إلى جانب تأثيره الكبير على 
مس�يرة التنمية المس�تدامة وق�د اثبت تج�ارب التنمية 
االقتصادي�ة في الدول المتقدمة والناش�ئة أهمية تزويد 
اإلنسان بالمعرفة والمهارات واستخدام التقنية الحديثة 
مما أسهم في تحقيق النجاح الباهر الذي أنجز فيها على 
رغم من ضع�ف الموارد الطبيعية ف�ي بعض الدول مثل 
دول شرق أسيا كاليابان, وكوريا الجنوبية و سنغافورا, 
حيث ع�ززت تل�ك الدول م�ن التدابي�ر الرامي�ة لتطوير 
وتحس�ين نظمه�ا التعليمية واالس�تثمار فيها وحققت 
مرات�ب متقدم�ة عالمي�اً في نوعي�ة التعلي�م وتحصيل 

الطالب.
ويع�د تطوير البرامج ف�ي كليات العل�وم واالقتصاد 
عمالً متكامالً للعملية التعليمية برمتها لتش�مل الكتاب 
الجامعي ووس�ائل التعليم واألنش�طة وش�روط القبول 
ومس�تويات كف�اءة أعض�اء هيئة التدري�س وجميع ما 
يتعل�ق بإعداد الطالب وفرص تزويده بالعلوم والمهارات 

الالزمة. 
وش�ارك الدكت�ور الخليف�ي اللجنة العلمي�ة  ببعض 
األف�كار الموج�زة قائ�اًل: تحدي�د األه�داف والمهارات 
المتوق�ع أن يكتس�بها الطال�ب بعد تخرجه م�ن الكلية 
ليكون ق�ادر على توظيفها في س�وق العم�ل, وتحديد 
الكلي�ة لتطوي�ر  الت�ي تعتمده�ا  المعايي�ر والمب�ادئ 
المناه�ج والبرام�ج وط�رق التدري�س وأن تك�ون هذه 
المعايير منس�جمة م�ع المعايير الدولي�ة لهذا المجال, 
وتطوير ثقافة ونشاط البحث والدراسات ألعضاء هيئة 
التدريس والطالب في كليات االقتصاد واألعمال وتطوير 
شراكة وثيقة مع قطاعات اإلنتاج والخدمات المختلفة 
بم�ا فيه�ا القطاع�ات الحكومي�ة وإيج�اد تفاعل بين 
البرامج األكاديمية والبحث العلمي في جميع المجاالت 
مع التركيز على تنمية المهارات الالزمة لطالب, وتعزيز 
ممارس�ة األنش�طة الجماعية م�ن خ�الل تكوين فرق 
العمل, وأن يش�مل البرنامج وضع آليات مناسبة الطالع 
الطالب عل�ى قواعد البيان�ات االقتصادية داخل وخارج 
المملك�ة، واإللمام بها وبطرق اس�تخدامها في اإلعمال 
البحثي�ة مع التركيز عل�ى جانبي الرياضي والقياس�ي 
االقتص�اد  الحاس�وبية ف�ي مج�ال  البرام�ج  وأح�دث 
واألعم�ال, ووض�ع آليات واضح�ة ومرنة لتقي�م األداء 
والتحصي�ل على مختلف المس�تويات بدء م�ن الطالب 

وانتهاء إلى الكلية.
وفي ختام حفل االفتتاح كرم مدير الجامعة بالنيابة 

الجهات المشاركة والباحثين.    

العسكر: الندوة تسعى إلى توفير فرصة متميّزة للنقاش الهادف حول المقررات األساسية
السبيعي: تسهم في تحسين مستوى جودة التعليم في كليات االقتصاد واألعمال

الخليفي: التعليم أحد الركائز األساسية للتنمية المستدامة وتعزيز النمو االقتصادي 
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أكــد عميــد شــؤون القبــول والتســجيل الدكتــور ســعد بن 
عبدالعزيــز القصيبــي، أن رعايــة أميــر منطقة الريــاض األمير 
فيصل بــن بندر بن عبدالعزيــز لحفل خريجــي الجامعة للدفعة 
60 من طالبها، يمثل حدثــًا مهمًا في تاريخ هذه الجامعة، 
فهو تكريم للجامعة وأبنائها ومشاركة للخريجين فرحتهم 
وابتهاجهــم بتخرجهــم، مبينًا أن عدد الخريجيــن بلغ 18750 

خريجًا.
وقــال الدكتور القصيبي في حواره مع »مــرآة الجامعة« إن 
الجامعة ممثلة في عمادة شؤون القبول والتسجيل، تستعد 
لهــذا الحدث المهــم منذ وقت مبكــر، وتجنــد كل العاملين 
فيها إلنجــاز أعمال الحفل المختلفة والتنســيق مع العمادات 

واإلدارات المختلفة في الجامعة.. فإلى تفاصيل الحوار.
حوار: عبدالمحسن العجمي – فيصل العنزي - تصوير / سامي الفيفي

- بداي�ة.. كيف تثمن�ون رعاية أمي�ر منطقة 
الرياض لحفل التخرج لهذا العام؟

إن رعاي�ة صاحب الس�مو الملكي األمير 
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مناسبة احتفاء 
الجامع�ة بتخري�ج الدف�ع�ة 60 م�ن طالبها 
يمثل حدثاً مهماً في تاريخ هذه الجامعة فهو 
تكريم للجامعة وأبنائها ومشاركة للخريجين 

فرحتهم وابتهاجهم بتخرجهم.
ولق�د اعت�ادت الجامعة رعاي�ة أصحاب 
السمو لهذه المناس�بة، حيث يحظى الطالب 
به�ذه الرعاي�ة كل عام، ولذلك أث�ر كبير على 
الطالب وأولياء أمورهم وأساتذتهم، وعلى كل 
منس�وبي الجامعة، وتبقى ذك�راه عطرة في 
نفوس الخريجين وهم يغادرون الجامعة بعد 

أن نهلوا منها العلوم والمعارف.
لحف�ل  الجامع�ة  اس�تعدادات  ع�ن  م�اذا   -

التخرج؟
تق�وم الجامعة ممثلة في عمادة ش�ؤون 
القبول والتس�جيل باالس�تعداد له�ذا الحدث 
المه�م منذ وق�ت مبكر، وتجن�د كل العاملين 
المختلف�ة  الحف�ل  أعم�ال  إلنج�از  فيه�ا 
والتنس�يق مع العم�ادات واإلدارات المختلفة 
في الجامعة، ومن أهم هذه األعمال: مناقشة 
الترتيبات وأعمال الحفل في لجنة االحتفاالت 
العامة برئاس�ة الدكتور خالد آل عبدالرحمن 
وكيل الجامعة للتخطي�ط والتطوير والجودة 
رئيس لجن�ة االحتفاالت، والعم�ل على إعداد 
دلي�ل الخريجين، وإع�داد خطاب�ات التهنئة 
ووضعه�ا في مغل�ف خاص لتس�ليمها أثناء 
الحفل من يد أمي�ر الرياض، وإعداد اللوحات 
والالفتات الترحيبية واإلرشادية بالتنسيق مع 
إدارة التش�غيل والصيان�ة ومطابع الجامعة، 
وتوجي�ه الدعوات الخارجي�ة لحضور الحفل 
وإع�داد بطاقة دعوة خاصة بذلك بالتنس�يق 
الدع�وات  العام�ة، وتوجي�ه  العالق�ات  م�ع 
إل�ى الطالب ف�ي كلياته�م لحض�ور الحفل، 
وإعداد فقرات الحفل واإلش�راف على مراسم 
التخري�ج، والتنس�يق مع العم�ادة واإلدارات 
المساندة في أعمال الحفل كافة، مثل عمادة 
ش�ؤون الطالب، والعالق�ات العامة والمكتب 
اإلعالم�ي و«م�رآة الجامع�ة« لإلع�الن ع�ن 
الحفل وتغطية فعالية التخرج، باإلضافة إلى 
إدارة المراف�ق العام�ة والتش�غيل والصيانة، 
ومطاب�ع الجامعة بإعداد م�ا يلزم من األمور 
الفنية وغيرها، وكذلك إدارة الس�المة واألمن 

الجامعي.
- حدثنا ع�ن وكالة ش�ؤون الخريجين وأبرز 

نشاطاتها؟
ه�ذه الوكالة ت�م التوجيه بإنش�ائها في 

الفصل الدراس�ي األول 1434- 
بأعماله�ا  وتق�وم  1435ه��، 
بالتنس�يق مع الجهات األخرى 
بالتواص�ل مع  الجامع�ة  ف�ي 
الخريجي�ن، س�واء م�ع وكالة 
المعرف�ي  للتب�ادل  الجامع�ة 
والتواص�ل الدول�ي، وبخاص�ة 
فيم�ا يتعلق بش�أن الخريجين 
م�ن خ�ارج المملك�ة وكذل�ك 
عمادة شؤون الطالب في ذلك.

ومهم�ة الوكال�ة تنحص�ر 
ف�ي توثي�ق عالق�ة الجامع�ة 
بخريجيه�ا ورف�ع كفاءته�م، 
بحاج�ات  الخري�ج  وتعري�ف 
وتعري�ف  العم�ل،  س�وق 
مؤسس�ات العم�ل بمخرجات 
الجامع�ة  ورب�ط  الجامع�ة، 
بم�ا  وتعريفه�م  بخريجيه�ا 
م�ن  الجامع�ة  ف�ي  يتواف�ر 

فرص علميه وعملي�ة، وإمدادهم  بإصدارات 
الجامعة العلمية والثقافية والدورية، وتعزيز 
انتمائه�م لبلده�م ولجامعته�م، واس�تفادة 
أهدافه�ا  لخدم�ة  خبراته�م  م�ن  الجامع�ة 

ومس�ؤولي  األم�ر  والة  تطلع�ات  وتحقي�ق 
الجامعة ومنس�وبيها، واإلشراف على كل ما 
له عالقة بالتخرج من تنظيم حفالت التخرج 

ومتابعة إصدار الوثائق.
وقام�ت العم�ادة ممثل�ة به�ذه الوكال�ة 

خري�ج(،  )برنام�ج  بإنش�اء 
وذل�ك بالتواصل بي�ن الجامعة 
وخريجيه�ا، وتم تدش�ينه قبل 
س�نتين ف�ي حف�ل الخريجين 
ف�ي الدفع�ة رق�م 58 برعاي�ة 
كريم�ة م�ن صاح�ب الس�مو 
الملك�ي األمي�ر خالد ب�ن بندر 
ب�ن عبدالعزي�ز أمي�ر الرياض 

-آنذاك-.
وتض�م الوكال�ة الوح�دات 
وحدة الوثائ�ق، وحدة االتصال 
أمان�ة  وح�دة  بالخريجي�ن، 
وح�دة  الخري�ج،  برنام�ج 

األرشفة، وحدة البرامج.
وما زالت الوكالة في مرحلة 
اإلع�داد حت�ى تكتم�ل حاج�ة 
العم�ادة م�ن الك�وادر اإلدارية 
والفني�ة المؤهل�ة، وعن قريب 
س�تؤدي الوكالة كامل أعمالها 
في التواصل م�ع الخريجي�ن وخدمة الطالب 

المؤهلين للتخرج بطرق فنية متميزة.
- كي�ف كنتم تتوقع�ون حض�ور الخريجين 

للحفل؟

ه�ي مناس�بة متمي�زة كل ع�ام ونتوقع 
حضورا مش�رفا للطالب وأولياء أمورهم كما 
عودون�ا ف�ي األع�وام الماضية، ونب�ارك لهم 

مقدماً.
- ك�م عدد الخريجين والمتوقع تخرجهم لهذا 

العام؟
والمتوق�ع  الخريجي�ن  الط�الب  ع�دد 
تخرجه�م م�ن الجامعة ه�ذا الع�ام 1436- 
خريج�و  التال�ي:  النح�و  عل�ى  1437ه��، 
الدكتوراه قراب�ة 250 طالباً وطالبة، خريجو 
الماجس�تير قراب�ة 2000 طال�ب وطالب�ة، 
خريجو مرحلة البكالوري�وس قرابة 14500 
طال�ب وطالبة، أما خريج�و الدبلوم بمختلف 
مراحله فعددهم 2000 طالب وطالبة، وبهذا 
يك�ون ع�دد خريج�ي الجامع�ة له�ذا العام 
ف�ي الدفعة الس�تون نح�و  )18750( طالباً 
مختلف�ة،  تخصص�ات  ويمثل�ون  وطالب�ة، 
ويؤمل - إن ش�اء الله- أن يس�اهم هؤالء مع 
من سبقهم في سد احتياجات بالدنا في هذه 

التخصصات.
- هل من كلمة تود توجيهها للخريجين؟

أق�ول إلخواني الطالب في ي�وم تخرجهم 
»إنك�م أنهيت�م مرحل�ة مهم�ة م�ن مراح�ل 
أعمارك�م واس�تقبلتم مرحل�ة أخ�رى، إنكم 
جهودك�م  ثم�ار  قط�ف  فرح�ة  تعيش�ون 
وتتوج�ون تحصيلكم العلمي بني�ل الدرجات 
العلمي�ة، وجامعتك�م ومنس�وبها ممثلة في 
عمادة ش�ؤون القبول والتس�جيل تشاطركم 
الفرح�ة، وتعب�ر لك�م ع�ن خال�ص التهنئة، 
وتدع�و لك�م بالتوفي�ق وس�داد الخط�ى في 
مس�تقبل أيامكم، وأوصيكم بتقوى الله -عز 
وج�ل-، والعم�ل بم�ا علمت�م ونش�ر علمكم 
والدع�وة إل�ى دينك�م، وأن تكونوا ق�دوة في 
الخير، مؤدي�ن للواجب، صادقين في االنتماء 
لدينكم ولوطنكم، أوفياء له مدافعين عنه في 

كل موقع أنتم فيه.
- كلمة أخيرة تود إضافتها؟

وتقدي�ري  ش�كري  أك�رر  الخت�ام،  ف�ي 
لصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر 
بن عبدالعزيز رعايته لهذا الحفل الذي تعودت 
الجامع�ة الدعم المس�تمر والم�ؤازرة، وإلى 
معالي وزي�ر التعليم الدكتور أحمد بن محمد 
العيس�ى ولمنس�وبي الجامعة وعلى رأسهم 
مدير الجامع�ة بالنيابة ووكالئه�ا وعمدائها 
واإلدارات المس�اندة ولزمالئ�ي ف�ي العمادة، 
والش�كر موص�ول ل�كل اإلعالميي�ن على ما 
يقوم�ون به من خدم�ات جليلة، ومرة أخرى 
أهنئ إخواني وأبنائ�ي الخريجين بتخرجهم، 

متمنياً لهم التوفيق والسداد.

عميد القبول والتسجيل في حوار لــ«مرآة الجامعة«

رعاية أمير الرياض تكريم للجامعة 
وحدث مهم في تاريخها

الدكتوراه 250..الماجستير 2000 ..البكالوريوس 14500 ..ما بين طالب وطالبات

عدد الخريجين هذا العام )18750( طالبًا وطالبة يمثلون مختلف التخصصات

أنشأنا برنامج )خريج( قبل سنتين في حفل خريجي الدفعة )58(

وكالة للخريجين في مرحلة اإلعداد.. 
وقريبًا ستؤدي كامل أعمالها
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بداي�ة نحم�د الل�ه س�بحانه وتعال�ى أن قيّ�ض 

لهذه الب�اد والة أمر يحرصون عل�ى البذل والعطاء  

والتفان�ي لرفع�ة التعليم ورعايته ف�ي جميع منابعه 

المختلف�ة دعم�اً ورعاي�ة لينهل المجتم�ع من خيره 

ومما زرعته يداه . وبمناس�بة رعاية صاحب الس�مو 

الملك�ي األمي�ر فيص�ل بن بن�در آل س�عود  حفظه 

الل�ه أمير منطق�ة الري�اض، لحفل تخري�ج الدفعة 

ال 60 م�ن ط�اب جامع�ة اإلم�ام محمد بن س�عود 

اإلس�امية، يطيب للجامعة أن تتشرف برعاية سموه 

الكريمة وه�ي تفخر بهذه الدفعة م�ن طابها الذين 

يمثل�ون جيل جديد يحمل أوس�مة الفخر والعز بتلك 

التخصصات المتع�ددة والخب�رات المتنوعة، فمنهم 

حملة الش�هادة العالمي�ة للدكت�وراه، ومعهم حاملو 

الدبل�وم،  حمل�ة  وبجواره�م  الماجس�تير،  ش�هادة 

ويرافقه�م حمل�ة البكالوري�وس، ولي�س المقام هنا 

هو إعان لتخريج هذا الف�وج من الطاب والطالبات 

فق�ط، بل تلبية لمتطلبات وحاج�ات التنمية في هذه 

الباد المباركة حيث ينظر إليهم بأمل وتفاؤل، كونهم 

س�ينطلقون في ميدان العمل خدمة لدينهم ووطنهم 

ووالة أمرهم. ومما يزيد هذه المناس�بة ويعلو شأنها 

ومكانتها لي�س لدى المتخرجين فحس�ب وإنما عند 

كل من ينتس�ب إلى هذه الجامع�ة المباركة والتعليم 

العالي على وجه العموم، هو تشريف صاحب السمو 

الملكي األمير فيصل بن بندر آل س�عود  يحفظه الله 

ومش�اركته لنا نحن منس�وبي هذه الجامعة العريقة 

وخريجيه�ا الفرحة والبهجة بهذه المناس�بة الغالية، 

حيث تتجلى روح التاحم بين أبناء هذا الشعب ووالة 

أم�ره، وتظهر م�دى الرعاي�ة األبوية الحاني�ة عندما 

يشارك األب أبناءه، ويقدر المسؤول من يجد ويجتهد. 

كما أن ه�ذه الرعاية تنعكس عل�ى الخريجين عندما 

عل�ى  بالس�ام  يتش�رفون 

س�موه ويش�اركهم الفرحة 

وتؤرخ ف�ي أذهانهم ويبقى 

أثره�ا في نفوس�هم وتوجد 

المعن�وي  الداف�ع  لديه�م 

الكبي�ر لخدمة دينه�م ووطنهم ومليكه�م، فإنه من 

المبهج تش�ريف وحضور س�مو األمير � رعاه الله � 

هذه المناس�بة وتكرمه برعاية هذا الحفل الذي تفخر 

الجامع�ة في�ه بتخريج دفعة جديدة م�ن أبنائها بعد 

أن أنهوا س�نوات دراستهم وتلقيهم العلوم والمعارف 

والت�ي حرصت الجامعة على ترس�يخها في أذهانهم 

وقد نبعت من معينها الصافي الذي ال تش�وبه شائبة 

وبأيدي األكفاء من العلماء واألساتذة.

ونقول ألبناء الخريجين ال عذر لكم  فقد وفرت لكم 

الجامعة وبرعاية مس�تمرة من معال�ي وزير التعليم 

ومتابعة واهتمام من س�عادة مدير الجامعة بالنيابة 

الدكتور فوزان ب�ن عبدالرحمن الفوزان وتوفير كافة 

السبل وشتى الخيارات ليكونوا ممثلين أكفاء لجامعة 

عريقة وصرح تعليمي مهاب. 

وفي الختام أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

وصاحب الس�مو الملكي األمير محمد بن س�لمان بن 

عبدالعزي�ز آل س�عود ولي ولي العه�د النائب الثاني 

لرئيس مجلس وزير الدفاع �� حفظهم الله �� أسمى 

آيات الشكر واالمتنان والتقدير على رعايتهم ودعمهم 

غير المحدود للجامعة.  نسأل الله سبحانه وتعالى أن 

يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ومليكنا ووطننا 

. وأن يديم علينا نعمة األمن واألمان.

إنه�ا م�ن مناس�بات الخي�ر، وس�اعات الس�رور، 

والفرح�ة للجامعة وألبنائها أن تحين س�اعة الحصاد، 

وأن يعي�ش أبناؤنا الطاب عرس التخ�رج ليدلفوا إلى 

ميادي�ن العط�اء، ومجاالت اإلس�هام الوطن�ي الفاعل، 

وهي مناس�بة عزيزة على الجمي�ع، فقيادة هذا الوطن 

ووالة أم�ره وعلى رأس�هم خادم الحرمين الش�ريفين، 

وس�مو ولي عهده األمين، وس�مو ولي ولي العهد ��� 

أدام الل�ه علينا نعمة واليته�م وحفظهم من كل مكروه 

���� يرون في هؤالء الخريجين ثمرة عطائهم ودعمهم 

وتوجيهاته�م، فهم س�واعد الوطن الفتية، واس�تثماره 

األمث�ل، ومنس�وبو الجامعة يس�رهم أن تتحقق اآلمال 

والطموح�ات ألبنائهم، بإنجاز ه�ذه المرحلة الفاصلة 

ف�ي التعليم العالي ليتأهلوا للمش�اركة ف�ي تنمية هذا 

الوطن وبنائه. 

إن رعاية صاحب الس�مو الملك�ي األمير فيصل بن 

بن�در ب�ن عبدالعزيز �� حفظ�ه الله  �� له�ذا الحفل 

تع�د باكورة جهوده تج�اه هذه الجامع�ة التي عودها 

والة األم�ر  ��� أيدهم الله ���  وأمراء ه�ذه العاصمة 

العزيزة، أن تكون هذه المناس�بات تش�رف برعايتهم 

وحضورهم، وتوالى على هذا النهج الحميد وسنه قائد 

هذه الباد خادم الحرمين الش�ريفين الملك سلمان بن 

عب�د العزيز آل س�عود، إبان إمارت�ه للرياض، وها هو 

األمير الش�هم فيصل بن بندر ب�ن عبدالعزيز، يواصل 

هذه المس�يرة، ويتمم هذه الجهود ويشرفنا بحضوره 

في حفل التخرج، وإن الجميع لتغمرهم السعادة بهذه 

الرعاية، ويق�رؤون فيها معاني عظيمة ودالالت مهمة، 

أبرزه�ا اللحمة بي�ن الراعي والرعية، وصورة الجس�د 

المتمثل في ش�عور  الواح�د 

األمير بمشاعر أبنائه وإخوانه 

إل�ى  ويزفه�م  الخريجي�ن، 

فضاءات العم�ل البناء، وهذا 

كل�ه امت�داد وتأكي�د لعناية 

حكومتن�ا الرش�يدة ودعمها المتواصل له�ذه الجامعة 

العريقة المتميزة ورس�التها وأدواره�ا تجاه المجتمع 

وتجاه أمة اإلسام فقد قدمت خبرات تراكمية وكفايات 

متمي�زة عبر وحداته�ا وفروعها في الداخ�ل والخارج 

وحققت الريادة والمثالية، وس�اهمت كمؤسسة تعليمة 

رائ�دة في مجاالت التنمية، واهتم�ت بالعلوم الطبيعية 

واإلدارية واإلنس�انية، لتجمع بين األصالة والمعاصرة، 

لتس�اهم م�ع المؤسس�ات التعليمي�ة في ه�ذا الوطن 

العزي�ز بتحقيق خطط التنمية والمس�تدامة من خال 

مخرجاته�ا المتمي�زة، وكل ذل�ك تحقيق�اً لأله�داف 

الس�امية التي من أجلها أسس�ت جامع�ة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسامية لدعم مسيرة التقدم والتطوير لهذا 

الوطن المعطاء في ظال دوحة األمن واألمان.

إن مسؤولية الخريجين في ظل الواقع الذي نعيشه 

أن يجس�دوا ثمرة العلم في عطاءات ش�رعية ووطنية 

تش�كل إس�هامات نوعي�ة ف�ي حماية ه�ذا الوطن من 

الدعايات المضلل�ة، والجماعات والتنظيمات اإلرهابية، 

وأن يعلم�وا أن هذا الواجب هو ما يحتمه ظرف الوقت، 

وأمانة الكلمة،  ونس�أل الله جل وع�ا أن يحفظ علينا 

ديننا ووطننا,  ويوف�ق والة أمرنا  لكل خير، وأن يديم 

على ه�ذا الوطن نعم�ة األمن واالس�تقرار والرخاء إنه 

سميع مجيب.

نحم�د الل�ه تعالى عل�ى توفيقه ألبنائن�ا الطاب 

وبناتن�ا الطالب�ات عل�ى بل�وغ ه�ذا الي�وم والفرح 

بالتخ�رج ف�ي هذه الجامع�ة العريقة بع�د أن بذلوا 

جهدا كبيرا وس�نوات من عمرهم جعلوها لنهل العلم 

والمعرفة.

وأصل�ي وأس�لم على المبع�وث رحم�ة للعالمين 

ومعل�م الناس الخير نبينا محمد الهادي األمين، الذي 

ما من خير إال ودل الناس عليه وما من شر إال وحذر 

منه.

وإنه�ا لمناس�بة غالي�ة أن يأتي هذا الي�وم الذي 

نحتف�ل في�ه جميع�ا بتخري�ج كوكبة م�ن الطاب 

والطالب�ات ف�ي مراح�ل التعلي�م العالي م�ن حملة 

»الدكتوراه والماجس�تير والدبل�وم والبكالوريوس« 

في كاف�ة التخصصات العلمية الت�ي تزخر بها هذه 

الجامعة العريقة.

وهي نعمة كبيرة من الله تعالى أن يسر لهم طرق 

التعلم وس�هل لهم س�بل المعرفة بما هيأته حكومة 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

حفظه الله من أس�باب كبي�رة وإمكانات عظيمة في 

إنش�اء ودعم المؤسس�ات العلمية الرائ�دة كجامعة 

اإلمام محمد بن س�عود اإلسامية التي خرجت أرباب 

الفكر والمعرفة والعلماء في شتى المجاالت العلمية.

ويأتي هذا الحفل برعاية صاحب الس�مو الملكي 

بن�در  ب�ن  فيص�ل  األمي�ر 

ب�ن عبدالعزي�ز آل س�عود 

ليضيف له�ذا الحفل رونقا 

للطلب�ة  ودعم�ا وتش�جيعا 

الخريجين.

وبه�ذه المناس�بة يطيب ل�ي أن أتق�دم بالتهنئة 

ألبنائ�ي الخريجي�ن وبنات�ي الخريجات س�ائا الله 

تعال�ى لهم التقدم في حياتهم العلمية والعملية، وأن 

يسهموا في بناء هذا الوطن بكل ما يستطيعون وفاء 

وعرفانا وبناء ونماء وحماية وصيانة له. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز راعي نهضتنا 

الذي ال يألوا جهدا في تقديم الدعم والمساندة لجميع 

احتياجات ومتطلبات الجامعة.

والش�كر لس�مو ولي العهد األمين صاحب السمو 

الملك�ي األمي�ر محمد ب�ن نايف،  ولس�مو ولي ولي 

العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 

حفظهم الله ورعاهم.

كما أتقدم بالش�كر لمعالي وزير التعليم الدكتور 

أحم�د بن محمد العيس�ى ولمدير الجامع�ة بالنيابة 

الدكت�ور ف�وزان ب�ن عبدالرحمن الف�وزان ولجميع 

العاملي�ن ف�ي تنظي�م ه�ذا الحف�ل عل�ى جهودهم 

المتميزة.

مع اقتراب نهاية العام الدراس�ي يحتفل الطاب 

والطالب�ات الذين أكملوا دراس�اتهم ونالوا درجات 

علمية في مختلف التخصص�ات مع أولياء أمورهم 

وأس�اتذتهم وأصدقائه�م بتخرجهم ف�ي الجامعة، 

حيث يش�كل هذا الحدث الب�ارز في حياة كل واحد 

منه�م نقطة تحول مهمة تكللت بعد أعوام من الجد 

المتواصل طلب�اً للعلم والخبرة في رحاب الجامعة.

ثم تبدأ مرحلة جديدة ال تقل أهمية عن تلك التي 

س�بقتها، بي�د أن الخريجين قد تس�لحوا بالمعرفة 

التي تؤهلهم للعمل ف�ي مختلف الميادين باختاف 

تخصصات الجامعة وتنوعها، وجامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسامية تحملت على عاتقها هذه األمانة 

العلمي�ة والمس�ؤولية المجتمعية في س�بيل الرقي 

بطابه�ا وطالباته�ا، وس�عت إلى توجيهه�م علمياً 

وفكرياً نح�و البناء والعطاء، حت�ى يكونوا قادرين 

عل�ى مواجه�ة أفكار التط�رف التي تجت�اح العالم 

الي�وم، حي�ث تح�رص الجامعة بكل م�ا أوتيت من 

كوادر بشرية متميزة ومن خال أنشطتها المختلفة 

من ندوات ومؤتم�رات ودورات على تعزيز األخاق 

الحميدة لدى الطاب والطالبات، وإكسابهم مهارات 

تربوي�ة تمكنهم من التعام�ل الصحيح مع مختلف 

المواق�ف واألف�كار الت�ي تعص�ف بالعال�م اليوم، 

وبخاص�ة مع التطور التقن�ي والمعلوماتي الراهن، 

وتعمل جاهدة على تش�جيعهم عل�ى تمثلها ونقلها 

لآلخرين حتى يعم الخي�ر والن�ور أرج�اء العال�م.

وانطاق�اً م�ن رس�الة جامع�ة اإلم�ام ودورها 

الفاع�ل الذي تق�وم به من خ�ال تميزها في علوم 

الش�ريعة اإلس�امية وتعزي�ز الوح�دة الوطني�ة، 

أضح�ت نبراس�اً يش�ار إلي�ه بالبن�ان، وأنموذجاً 

يحت�ذى ب�ه عل�ى المس�توى المحل�ي والعالم�ي، 

متجاوزة ح�دود القارات، من خ�ال معاهدها في 

الخارج والمؤسس�ات التعليمية التي تش�رف عليها 

في مختلف الدول حول العالم، ويتخرج فيها أعداد 

كبيرة من المتميزين في مجاالتهم العلمية المختلفة، 

ع�ن  تحي�د  ال  والجامع�ة 

رؤيته�ا ف�ي نق�ل رس�الة 

المملكة العربية السعودية؛ 

والوسطية  التسامح  رسالة 

عل�ى  وتعم�ل  واالعت�دال، 

غرس�ها في األجيال الواعدة، لمستقبل مشرق تبنيه 

الس�واعد المخلصة.

وال ش�ك أن الخريجي�ن يحمل�ون أمان�ة نقل ما 

تعلموه بكل إخاص وصدق، وأن عليهم أن يكشفوا 

للناس خطر اإلرهاب واإلرج�اف الذي يغزو العالم، 

ويبينوا لهم آثاره التخريبية، وأال يغفلوا عن المخاطر 

التي تحاك ضد المملكة حكومة وشعباً من أعدائها، 

وأن يكونوا خير س�فراء للجامعة ولرس�الة المملكة 

ف�ي وقوفها مع الحق، ونبذها للعنف والتطرف بكل 

أش�كاله وصوره، وأن يس�تثمروا أدوارهم المختلفة 

ف�ي المجتم�ع، فمنه�م الش�يخ والداعي�ة والمعلم 

والموظ�ف؛ كٌل حس�ب مجال تخصص�ه، واضعين 

نص�ب أعينه�م ه�دف الدف�اع عن بلده�م ودحض 

األف�كار الهدام�ة واألفع�ال المتطرف�ة.

وجامع�ة اإلم�ام إذ تفخ�ر بتخريجه�ا الدفع�ة 

الس�تين م�ن طابه�ا على ش�رف صاحب الس�مو 

الملك�ي األمير فيص�ل بن بندر بن عب�د العزيز آل 

سعود أمير منطقة الرياض، لتبارك للطاب وأولياء 

أمورهم هذا الحصاد، وتبارك للقيادة الرش�يدة هذا 

اإلنجاز العلمي الذي يعد حلقة من سلسلة متواصلة 

م�ن اإلنج�ازات التنموي�ة الت�ي تدفع عجل�ة تقدم 

المملك�ة ورقيه�ا في ش�تى المج�االت، وندعو الله 

-جل وعا- ب�أن يوفق بادنا وعلى رأس�هم خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 

س�عود، وأن يش�د أزره بعضديه ولي عهده األمين 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف، وولي 

ول�ي عه�ده األمين صاحب الس�مو الملك�ي األمير 

محمد بن سلمان –حفظهم الله-، وأن يوفق أبناءنا 

وبناتنا، وأن يحفظ بادنا من كل س�وء.

ستة عقود من العطاء واإلنجازات

امتداد لعناية قادة المملكة 
ودعمهم المتواصل للجامعة  

مناسبة غالية

خريجو جامعة اإلمام.. مرحلة جديدة 
من العطاء والوفاء

أ.د. خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن 
وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

أ.د. إبراهيم بن محمد قاسم الميمن
وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية

أ.د. عبدالعزيز بن عبداهلل الهليل
وكيل الجامعة لشؤون الطالبات

د. محمد بن سعيد العلم 
وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي
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تحتف�ل الجامع�ة مس�اء غ�د اإلثنين 

بتخري�ج الدفع�ة الس�تين م�ن طابه�ا 

للعام الجامع�ي 1437/1436 من حملة 

الدكت�وراه والماجس�تير والبكالوري�وس 

وذل�ك برعاية كريمة من صاحب الس�مو 

الملك�ي األمي�ر فيص�ل ب�ن بن�در ب�ن 

عبدالعزي�ز أمير منطق�ة الرياض حفظه 

الله.

ويأتي تشريف صاحب السمو الملكي 

أمي�ر منطق�ة الري�اض لهذه المناس�بة 

الس�نوية تأكيدا لاهتم�ام الدائم والعناية 

أمورن�ا-  والة  يوليه�ا  الت�ي  المس�تمرة 

حفظهم الله- وعلى رأسهم خادم الحرمين 

الش�ريفين الملك س�لمان ب�ن عبدالعزيز 

وولي عهده صاحب الس�مو الملكي األمير 

محمد ب�ن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي 

العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بن س�لمان ب�ن عبدالعزيز، للعل�م وأهله 

ف�ي هذه الجامعة العريق�ة محضن العلم 

والعلماء وم�ورد المفكري�ن واألدباء, في 

مدين�ة جامعي�ة متكاملة وبيئ�ة تعليمية 

متميزة في جميع مرافقها وخدماتها .

للط�اب  أب�ارك  المناس�بة  وبه�ذه 

الخريجي�ن ه�ذا التف�وق والنج�اح بع�د 

س�نوات من الدراسة والمثابرة واالجتهاد, 

وأس�ال الله س�بحانه وتعالى أن يوفقهم 

في إكمال المس�يرة في خدمة هذا الوطن 

الغالي باإلخاص والجد في العمل لنرقى 

ببادنا ألعلى المراتب بين دول العالم .

 وأدعوه�م ألن تبقى صلتهم مس�تمرة 

كم�ا  فه�ي  تخرجه�م,  بع�د  بالجامع�ة 

احتضنتهم خال س�نوات الدراسة فإنها 

تتطل�ع لتخدمه�م بع�د تخرجه�م ف�ي 

مواقع عمله�م المختلفة في أرجاء الوطن 

خصوص�ا م�ع توف�ر وس�ائل التواص�ل 

الحديثة التي يمكن م�ن خالها التواصل 

مع الجامعة من أي م�كان داخل المملكة 

وخارجه�ا خاص�ة وأن الجامع�ة تميزت 

بفعالي�ات مس�تمرة م�ن حي�ن آلخر في 

مجال البحوث الجديدة وغيرها من النتاج 

الفك�ري والعلم�ي ال�ذي يزي�د المعرفة 

ويحتاجه كل إنسان .

وختام�ا نحم�د الله عز وج�ل على ما 

تلقاه الجامعة م�ن عناية واهتمام بالغين 

من قادتنا حفظهم الله , ونس�أله سبحانه 

وتعال�ى أن تس�تمر إنج�ازات بادنا في 

مج�ال التعلي�م وكل المج�االت األخ�رى، 

وأن تبق�ى بادن�ا في عز ومنع�ة ورفعة 

وتق�دم بي�ن دول العالم بنش�رها تعاليم 

الدين اإلس�امي الصحيح بين جميع األمم 

, كما أدع�و الله عز وجل أن يحفظ قادتنا 

وبادن�ا من كل مكروه وأن ينصر جنودنا 

البواس�ل في الحد الجنوبي من بادنا وأن 

يثب�ت أقدامهم وأن يرحم ش�هداء الوطن، 

والحمد لله رب العالمين.

محضن العلم 
والعلماء

م/ إبراهيم بن عبدالكريم المحيميد
مدير عام مطابع الجامعة

وعبدالمحســن  العنــزي  فيصــل  تقريــر: 
العجمي

أكد الدكتور عبدالله الخثالن وكيل عمادة 
القبول والتسجيل لش�ؤون القبول أن الكالم 
ال يمكن�ه وص�ف الش�عور ال�ذي يختلج في 
النف�س في هذه المناس�بة التي يعيش فيها 
الطال�ب لحظة إنهاء دراس�ته ف�ي الجامعة 
وتخرج�ه منه�ا، فمواق�ف الفرح والس�رور 
ق�د يميل اإلنس�ان إل�ى التفاعل معه�ا أكثر 
من الميل إلى وصفها؛ وقد عش�ت ش�خصياً 
تفاصي�ل ه�ذه المواقف عندما كن�ت طالباً، 
ولذا فإني أغبط زمالئي الخريجين على هذه 
المناس�بة، وأبارك لهم هذه الساعات التي ال 
تنس�ى في تفاصيل حياته�م، وأدعوهم إلى 
التواصل مع أساتذتهم وزمالئهم وجامعتهم 

في المناسبات المختلفة.
وق�ال الخث�الن: إن إقام�ة ه�ذا الحف�ل 
والعناية به جزء من حق هؤالء الطالب علينا؛ 
إذ به نك�رّم أهل التفوق منه�م، وبه يلتقون 
بأس�اتذتهم ليقدم�وا له�م كلم�ات الش�كر 
وال�وداع والدع�اء، وفي�ه يلتقون م�ع راعي 
الحفل، ويش�رفون بمش�اركته لهم وتهنئته 

هذا اإلنجاز والتفوق.
وأضاف: إن تقديم الشكر لكل من ساهم 
ف�ي تفعي�ل أعم�ال ه�ذا الحفل ه�و أقل ما 
يمك�ن تقديمه من�ي، بدءاً بصاحب الس�مو 
الملكي األمير فيصل ب�ن بندر بن عبدالعزيز 
على هذه الرعاية الكريمة، ثم مدير الجامعة 
العامل�ة ف�ي  اللج�ان  ووكالؤه�ا وأعض�اء 
تنظيم ه�ذا الحف�ل، وفضيلة عميد ش�ؤون 
القبول، وزمالئي وكالء العمادة وموظفوها، 
واألساتذة والطالب الذين أسعدونا بتفاعلهم 

في هذه المناسبة.
وأوض�ح وكي�ل عم�ادة ش�ؤون القبول 
الدكت�ور  الخريجي�ن  لش�ؤون  والتس�جيل 
سليمان العنقري »نحن نس�عد جميعاً نحن 
منس�وبي الجامعة به�ذه المناس�بة الغالية 
التي عودنا فيها صاحب السمو الملكي أمير 
منطق�ة الرياض عل�ى رعاية حف�ل تخريج 
الط�الب ف�ي مختل�ف المراح�ل الدراس�ية 
بالجامعة، إنها المناسبة السنوية المنتظرة 
م�ن الجامعة والطالب وأولياء أمورهم، فهي 
ليلة التش�ريف والتكريم الت�ي يفخر بها كل 

من حضرها«.
وق�ال الدكتور العنقري: نش�كر س�موه 
الكري�م عل�ى تش�ريفه الجامع�ة وحرص�ه 
عل�ى مش�اركتها هذه المناس�بة الس�عيدة 
لنوصي إخواننا الخريجين خيراً بهذه األمانة 
الشريفة التي تحّملوها لخدمة الدين والوطن 
والعل�م، ونذّكرهم بأن التعلّ�م ال حّد له، فكّل 
مرحلة منه تقود إلى أخرى، ومسيرة العطاء 
الخّير ممتدة ما بقي اإلنسان المخلص لدينه 

ووطنه وأمته.
وأضاف: أملنا أن يكون تش�ريف س�موه 
الكريم دافع�اً إلخواننا الخريجين نحو عطاء 
أوفر وجه�ٍد أوفى خدمة للدين القويم ووفاء 
لهذا البلد المعطاء في ظل والة أمرنا الكرام.

يوٌم تزدان فيه الجامعة
أما وكيل عمادة شؤون القبول والتسجيل 
لش�ؤون اإلرش�اد األكاديمي الدكتور محمد 
القضيعي�ن فق�ال: إّن مما ُيبه�ج النفس أن 
نجتم�ع م�ع إخوانن�ا الط�الب في مناس�بة 
متميزة تحكي تميز جهودهم خالل س�نواٍت 
في التحصي�ل والمثابرة، فاحتفالنا بتخريج 
الطالب للدفعة الستين حدث ينتظره الجميع 
كل عام، إْذ هو يوم الجامعة الذي تضيء فيه 

وتزدان.
ع�ام  كل  تفخ�ر  الجامع�ة  »إن  وتاب�ع 
بتخري�ج فوج م�ن طالبها، تهديه�م للوطن 
وللعالم اإلس�المي والصديق، ليسهموا بنور 
العل�م وفك�ر الوس�طية واالعتدال ف�ي بناء 

نهض�ة بلدن�ا الغالي�ة وب�الد الخريجين من 
طالبنا غير الس�عوديين، فه�ؤالء الخريجون 
هم عم�اد األوط�ان ولبنات التط�ور والنماء 
فيه�ا، ونحن في الجامعة نذك�ر بكل امتنان 
وتقدير لصاحب السمو الملكي أمير منطقة 
الرياض تفضله برعاي�ة احتفالنا هذا، وذلك 
يضف�ي عل�ى ه�ذه المناس�بة المزي�د م�ن 

البهجة والتشريف.
وأض�اف »ش�كرنا للقائمي�ن عل�ى ه�ذا 
االحتف�ال في الجامعة وعلى رأس�هم معالي 
مدير الجامعة وأصحاب الفضيلة والس�عادة 
العالق�ة  ذات  واإلدارات  الجامع�ة  وكالء 
وس�عادة عمي�د القبول والتس�جيل والزمالء 
ال�وكالء والموظفي�ن، ونس�أل الل�ه أن يمّن 
على بالدن�ا باألمن والرخ�اء والنماء في ظل 
حكوم�ة خادم الحرمين الش�ريفين وس�مو 
ولي عهده األمين وسمو ولي ولي عهده، وأن 

يديم علينا مناسبات الخير والمحبة.
مشاعرنا.. فخر وفرح

وأك�د الدكت�ور ب�در الجبر وكي�ل عمادة 
شؤون القبول والتس�جيل للتطوير والجودة 
أنه في نهاية كل عام دراس�ي نفتخر ونفرح 
به�ذه المناس�بة الغالي�ة الت�ي عودن�ا فيها 
صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر 
ب�ن عبدالعزي�ز على تش�ريف حف�ل تخريج 

الطالب.
وق�ال »إن س�عادتنا م�ن س�عادة أبنائنا 
وإخواننا الطالب، وليل�ة االحتفال هي الليلة 
التي ال تنس�ى في مس�يرة الطالب الدراسية 
الحافلة بكل جد وتميز، وإننا نبذل الجهد في 
أن تك�ون ه�ذه الليلة مميزة ف�ي اإلعداد لها 
كما هي مميزة في رعايتها، ونش�كر سموه 
الكري�م لحضوره وتش�ريفه، وجعل ذلك في 
مي�زان حس�ناته، وأت�م الس�عادة والتوفيق 

لطالبنا األعزاء«.
كل عام يحلو القطاف

ونوه مدير إدارة عمادة القبول والتسجيل 

محم�د الدوس�ري بأنه ف�ي كل ع�ام يتجدد 
اللق�اء وفي كل عام يحلو القطاف، وفي هذا 
العام وتحديداً يوم غ�د االثنين تزدان حديقة 
الجامع�ة بكوكبة م�ن أبنائه�ا الذين أمضوا 
أربع سنوات، في حقولها ينهلون من معينها 

العذب حتى أينعت الثمار وارتوت العروق.
وق�ال »إن جامع�ة اإلمام وه�ي تحتفل 
بتخريج الدفعة الستين من طالبها فإنها في 
الواقع تحتفل بالعلم وأهله الذين س�يزودون 
مجتمعه�م بدماء جديدة تتدف�ق في عروقه 

ليصح الجسم ويتنور العقل«.
وأض�اف الدوس�ري »إن جامع�ة اإلم�ام 
وه�ي تحتف�ل بتخريج هذا الكم م�ن أبنائها 
هي في الواقع تحتفل بنتاج عقول مدرسيها 
الذين أمضوا الس�اعات الطوال في إعداد هذا 
الجي�ل الصاع�د الذي س�ينفع وطن�ه وأمته 

-بإذن الله-«.
وزاد »إن جامع�ة اإلم�ام وه�ي تحتف�ل 
بتخري�ج طالبه�ا ه�ي ف�ي الواق�ع تحتفل 
بمنجزاته�ا الت�ي تواكب تطلع�ات والة األمر 
في هذا الوطن المعطاء، وإن تش�ريف سمو 
األمير فيصل بن بندر لهذا الحفل ألكبر حافز 
وداف�ع لنا في هذه الجامعة لمزيد من الجهد 
والمثاب�رة لك�ي نرتق�ي بجامعتن�ا لمصاف 

الجامعات المتقدمة على األصعدة كافة«.
القب�ول  عم�ادة  إدارة  مدي�ر  وتاب�ع 
والتس�جيل »إن الجهود الت�ي يبذلها الدكتور 
مدي�ر الجامع�ة بالنياب�ة ألكب�ر دلي�ل على 
حرص�ه الدائم لما فيه صال�ح هذه الجامعة 
الفتي�ة الت�ي كلما طال عليه�ا الزمن اهتزت 
ورب�ت وأنبت�ت م�ن كل زوج بهي�ج، وإنن�ا 
في ه�ذه الجامع�ة الفتية لنح�رص على أن 
تك�ون الجامعة ف�ي قلوبنا نحم�ل همومها 
وش�جونها، ونطم�ع أن تك�ون جامعتنا في 
مص�اف الجامع�ات الكبرى، وهذا ما تس�ير 
الجامعة عليها بتوجيهات وعناية مسؤوليها 
وعلى رأسهم سعادة مدير الجامعة بالنيابة، 

ونس�أل الله أن يك�ون حفل التخ�رج حافزاً 
للطالب لمزيد من العطاء والرقي، وأن يكونوا 
عند حس�ن ظن الجمي�ع وأن يكونوا أعضاء 
نافعي�ن ألنفس�هم وأوطانه�م، وأن يحف�ظ 
الل�ه له�ذه الب�الد والة أمرها وعلى رأس�هم 
خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين الملك س�لمان 
ب�ن عبدالعزي�ز راع�ي نهضته�ا وحضارتها 
المتجددة، وولي عهده األمين صاحب السمو 
الملك�ي األمير محم�د بن ناي�ف، وولي ولي 
عه�ده، وأن يحفظ عليها أمنه�ا وأن يجنبها 

كيد الكائدين وحقد الحاقدين. 
المناسبة األكثر تميزاً وإشعاعاً

أما عبدالله القفاري رئيس قسم الوثائق 
فقال »تع�ود علينا ه�ذه المناس�بة الغالية؛ 
حف�ل التخ�رج، وهي أكث�ر تميزاً وإش�عاعاً 
فه�ي تواف�ق الدفع�ة الس�تين، ونح�ن له�ا 
أكثر تش�وقاً وابتهاجاً، ففيه�ا يتجدد لقاؤنا 
بأبنائن�ا وزمالئن�ا الخريجي�ن م�ن مختلف 
المراح�ل نش�اركهم فرحته�م وابتهاجه�م، 
بعد أن أمضوا س�نوات في الج�د والتحصيل 
والتميز، مسلحين بسالح العلم والفكر النير 
المعتدل الذي يحمل الرس�الة الوسطية التي 
حث عليها اإلس�الم، فيسهمون بجد في بناء 

األوطان ورفعتها«.
وتابه القفاري »نش�رف جميعاً في هذه 
المناس�بة الس�نوية بالرعاي�ة الكريمة من 
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، 
وإن تش�ريف س�موه الكريم لهذا الحدث هو 
خي�ر دافع لنا ف�ي هذه الجامع�ة لمزيد من 
الجهد والتميز في ش�تى المجاالت، ونس�أل 
الل�ه أن يمن علينا في بالدن�ا الغالية بالمزيد 
م�ن األمن والرخاء ف�ي ظل قيادتن�ا الغالية 
وعل�ى رأس�هم خ�ادم الحرمين الش�ريفين 
المل�ك س�لمان ب�ن عبدالعزيز، وول�ي عهده 
األمين صاحب الس�مو الملك�ي األمير محمد 
ب�ن نايف، وولي ولي عه�ده، وأن يجنبنا كيد 

الحاقدين إنه سميع مجيب«.

مشاعر منسوبي عمادة القبول والتسجيل

مزيج من الفرحة والفخر.. ويوم تزدان 
فيه الجامعة

د. بدر الجبرد. سليمان العنقريد. عبدالله الخثان
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أسماء خريجي الدفعة الــ )60( للفصل الدراسي الثاني من العام 
الجامعي 1436هـ - 1437هـ

تغطية : فيصل العنزي – عبدالمحسن العجمي
برعاية صاحب الســمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل ســعود أمير منطقة الرياض، تحتفل الجامعة مســاء غد اإلثنين بتخريج الدفعة الســتين من طالبها للعام 
الدراسي 1436هـ - 1437هـ، للفصل الدراسي الثاني للدراسات العليا )الدكتوراه – الماجستير( والبكالوريوس والدبلومات، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

بمبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية، وفيما يلي أسماء الخريجين: 

المعهد العالي للدعوة واالحتساب
أنس بن عبدالرحمن بن خلف الخلف

إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم القاسم
إبراهيم بن معطش بن عوضه الواهبي

أحمد بن حمود بن عوض المخلفي
أحمد بن عبدالرحمن بن محمد المشعان

أحمد بن عبدالله بن ناصر الناصر
الحسن الخالد الطاهر

ايوب امجد جزاع عبدالرزاق
بداح بن ناصر بن بداح الحويدر السهلي

بدر بن يوسف بن يحي اليوسف
بليه بن محمد بن بليه الفهادي

بندر بن راضي بن سمير الفقير
بندر بن علي بن ناصر القحطاني

تركي بن حمود بن عبدالرحمن الحميد
ثامر بن عبدالعزيز بن سعود المعيجل

جبار بن ثواب بن فهيد الصندلي السبيعي
جراح بن غزاي بن صايل الذيابي العتيبي

حات�م ب�ن عام�ر ب�ن مح�ارب الضفيدع�ي 
المطيري

حسام بن عبدالرحمن بن سليمان العبيد
حسام بن محمد بن سلمان الخسافي الفيفي

حسن بن أحمد بن حسن الزهراني
حسن بن صالح بن حسن الشدوي الزهراني

حسين بن أحمد بن يحي خطار
حسين بن صالح بن محمد المرزوق

خالد بن حسين بن ترابي الجابري
خالد بن حمدان بن محمد آل علي الغامدي

خالد بن محمد خالد الفهري القحطاني
خلف بن سعد بن عوض الميزاني المطيري

راشد بن إبراهيم بن راشد بن طلحه
راكان بن حامد بن عويد المسعودي الشمري

زياد بن أحمد بن علي المهوس
سعد بن حسن بن عايض الشهري

ال س�لمان  س�عد ب�ن س�عيد ب�ن عبدالل�ه 
القحطاني

سعد بن عبدالله بن مبارك الموح
سعد بن محمد بن سعد بن راجح العنقري
سعود بن عبدالله بن سعود ال زايد السهلي

سعود بن عبدالله بن محمد الصبيحي
سلطان بن خالد بن حمد بن هالل

سلمان بن أحمد بن إبراهيم السلمان
س�لمان ب�ن صال�ح ب�ن ع�وض ال زبي�ري 

القحطاني
س�ياف ب�ن عبدالل�ه ب�ن س�ليمان القويف�ل 

القحطاني
سين  سبري

صالح بن عبدالعزيز بن سليمان العضيبي
صالح بن عبدالله بن علي ابوسعيد

طارق بن محمد بن أحمد حدادي
عادل بن عايل بن محمد قاضي النعمي

عايض بن بدر بن شبيب المقاطي العتيبي
عبداإلله بن محمد بن عبدالعزيز الخريف

عبدالرحمن باسل عبدالرحمن صالح
عبدالرحم�ن  ب�ن  حم�ود  ب�ن  عبدالرحم�ن 

المديهش
عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن المطرود

عبدالرحم�ن ب�ن خمي�س ب�ن عبدالرحم�ن 
الخميس

عبدالرحمن بن سعيد بن مرعي شيبان
عبدالرحم�ن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 

سنيد
عبدالرحمن بن عبدالل�ه بن محمد ال مخفور 

القرني
عبدالرحم�ن ب�ن عبدالل�ه بن محم�د الثابتي 

الشهري
عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن الخنين
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن سيف

عبدالرحم�ن بن محمد بن عس�اف الفدعاني 
العنزي

عبدالسالم بن محمد بن سليمان الحسياني
عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز الجديد

عبدالعزي�ز بن حس�ن ب�ن س�لمان ال مقرح 
القحطاني

عبدالعزيز بن راشد بن حمد الطيار
عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بن هزاع

عبدالعزيز بن سعد بن عبدالله ابالحسن
عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله المناع

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن خلف الخلف

عبدالعزي�ز ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزي�ز 
البوري

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغيث
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله الغمالس

عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم السنان
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز العجالن

عبدالعزي�ز ب�ن عل�ي اب�ن أحمد المس�عودي 
القحطاني

عبدالعزيز بن عمر بن حسين مجرشي
عبدالعزيز بن ناصر بن حميد الرويثي

عبدالعظيم بن عس�يكر بن س�عدى العطاوي 
السلمى

عبدالقادر محمد  عبدي علمي
عبدالله بن براهيم بن محمد العامر
عبدالله بن جريد بن علي المساوي

عبدالله بن حمد بن راشد العلوش
عبدالله بن خنين بن عيسى بن خنين

عبدالله بن سعد بن حنيف الجعفري العنزي
عبدالل�ه ب�ن س�عيد ب�ن غ�رم الل�ه الجندبي 

الزهراني
عبدالله بن صالح بن علي ال عبيان القحطاني

عبدالله بن عبدالعزيز بن إبراهيم الفريح
عبدالله بن عيد بن بدر المرشدي العتيبي

عبدالله بن فهد بن عبدالله التويجري
عبدالله بن فهد بن وهيطان الحارثي

عبدالل�ه بن محيس�ن بن عوي�ض الحمارين 
العصيمي

عبدالله بن مشلح بن سعد الحمالي القحطاني
عبدالله بن مقبل بن بزيع العياش العنزي

عبدالله بن يوسف بن علي الفليج
عبدالمجي�د ب�ن س�عود ب�ن ناص�ر الخميلي 

الرشيدي
عبدالمجيد بن س�لمان بن عبدالله الش�امان 

السبيعي
عبدالمحسن بن محمد بن عبدالعزيز القضيبي

عبدالمحس�ن ب�ن ه�زاع ب�ن عبدالمحس�ن 
القويفل القحطاني

عبدالملك بن سليمان بن عبدالله الماجد
عبدالوه�اب بن نهار بن س�ميران الس�بيعي 

العنزي
عثمان بن عبدالله بن عبدالعزيز الشعالن

علي بن شريع بن محمد الحرارشه
علي بن عبدالله بن سعيد آل مفضل الشهراني

علي بن فالح بن علي المنبهي الشهراني
عمار بن صالح بن سالم العمار

عمر بن أحمد بن حمد الحربي
غري�ب ب�ن س�عد ب�ن عبدالرحم�ن الفهادي 

العجمي
فايز بن سعيد بن ال ادريس

فهد بن ابرهيم بن عبداللطيف الحماد
فهد بن حزام بن عبدالله ال عاطف القحطاني

فهد بن عيد بن مشعان المخلفي الحربي
فهد بن فالح بن دغيسان النفيعي
فهد بن محمد بن عبدالله الجربوع

فهد بن محمد بن فهران آل أحمد الشهري
فهد بن معطش بن عوضه الحنيفي الشهراني

فواز بن مشبب بن سعد ال عريج القحطاني
متعب بن عبدالله بن مشرف الجمعي العمري

متعب بن محمد بن مهدي خواجي
متعب بن مناحي بن فالح المشعبي السبيعي

محسن بن محمد بن سعيد الحمامي
محمد بن سعد بن عبدالله آل حسين الحقباني
محمد بن سعد بن هادي ال مسعود القحطاني
محمد بن سعيد بن مصحب آل جبار العمري

محمد بن سلطان بن سعود البريك
محمد بن سليمان بن محمد العمار

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله المسعود
محمد بن عبدالرحمن بن محمد العبداللطيف

محمد بن عبدالرحمن بن محمد الغزي
محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم آل عوضه

محمد بن عبدالله بن صالح النجاشي
محمد بن عبدالله بن محمد ال شديد العمري

محمد بن عبدالله بن ناصر الهمامي
محمد بن عواجي بن عبده صلوي حمدي

محمد بن فرحان بن علي السبيعي العنزي
محمد بن فهد بن محمد الخلف

محمد عبدالرحمن محمود
مساعد بن محمد بن فيصل الغربي العتيبي

مسفر بن ظافر بن محمد الخثعمي

مس�فر ب�ن ه�ذال ب�ن مس�فر بن س�عيدان 
القحطاني

مشرف بن محمد بن علي البكري الشهري
مش�عل ب�ن س�يف ب�ن عبداله�ادي الهويدي 

الهاجري
مصعب بن عمر بن عبدالرحمن الدايل

مصعب بن مشعل بن نائف المرشدي العتيبي
معاذ بن سليمان بن إبراهيم الشتوي

منص�ور ب�ن مض�واح ب�ن عبي�د آل حج�ل 
القحطاني

مهند بن سفر بن جزاء الجياشي الحارثي
ناصر بن إبراهيم بن عبدالكريم العنيق

ناص�ر ب�ن منص�ور ب�ن ناهس الش�طيطي 
المطيري

ناهس بن مسعد بن جفين الرحماني البقمي
نايف بن حسين بن علي السبيعي العنزي

نواف بن محمد بن زيد الرزوق
نواف بن ناصر بن هادي الدعجاني العتيبي

نور غازي حالمتوف
هيثم بن صالح بن عبدالله الصغير

وليد بن علوش بن عيد الغبيوي  العتيبي
الفصل الصيفي

إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم العضاض
إبراهيم بن عياد بن جضعان الشمالني العنزي

إبراهيم محمد محمد زين الظرافي
أحمد بن فراج بن ناصر الفراج

بدر بن منيف بن خليوي  العضيله المطيري
جه�اد ب�ن عام�ر ب�ن مح�ارب الضفيدع�ي 

المطيري
حسين بن سعد بن مفلح الفهري القحطاني

رائ�د ب�ن دخي�ل الل�ه ب�ن صلح�ي الصعيبي 
المطيري

سعد بن عبداللطيف بن سليمان القشعمي
سعد بن عثمان بن ناصر الصالح

سعد بن عمير بن محمد المنبهي الشهراني
سعد بن ناشي بن نشا الشيباني العتيبي

سعود بن عبدالرحمن بن سلطان الفهد
سعود بن محمد بن سعود الهزاع

سلطان بن مسفر بن الحميدي الخنفري
سلطان بن مطر بن سائر المخلفي

عبدالرحم�ن ب�ن س�عيد ب�ن علي بن س�عيد 
الوهابه

عبدالعزيز بن مبارك بن عبدالله الرشود
عبدالله بن منصور بن علي البدراني  الحربي

علي بن سالم بن جابر الثويعي الفيفي
عوض بن سعيد بن عوض بني أحمد المالكي
محمد بن عائض بن محمد آل الذيب الشهراني

مروان محمد حسين صالح
مش�عل ب�ن عبدالل�ه ب�ن بالعي�س الغبي�وي 

العتيبي
منصور بن إبراهيم بن يحي السلمي المالكي

منيف بن عطيه بن عبيد الشليخي العنزي
طالب-انتساب مطور

سلطان بن ناصر بن فهد الغيث
أحمد بن سليمان بن صالح التويجري

أحمد بن صالح بن محمد العريني
أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن القبيشي

أحمد بن عبدالله بن إبراهيم المشاري
أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الخضيري

أحمد بن عبيد بن عواد الرفاعي
أحمد بن عثمان بن سعد النشوان
أحمد بن علي بن  فايع آل مداوي
أحمد بن علي بن إبراهيم راجحي

أحمد بن علي بن عبدالله اسماعيل كعبي
أحمد بن علي بن يحيى الجرعي عسيري

أحمد بن فالج بن مقحم السعيدي الظفيري
أحمد بن محمد بن  حاج مهجري مدخلي

أحمد بن محمد بن أحمد كوشان
أحمد بن هادي بن قاسم المثيبي الفيفي

أمجد بن ضاحي بن حمود الدرويش الحازمي
أنس بن سليمان بن عبدالله التويجري

إبراهيم بن أحمد بن محمد شامي
إبراهيم بن عبدالله بن سلمان الفريح

إبراهيم بن فهد بن محمد الغويري
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الثميري

إبراهيم بن معدي بن معيض آل قماش
إبراهيم بن أحمد بن يحيى آل زهير
إبراهيم بن حمد بن عبدالله ال داود

إبراهيم بن حمد بن علي آل طالب

إبراهيم بن سالم بن محمد حديش العسيري
إبراهيم بن سعود بن عبدالعزيز الخرعان

إبراهيم بن صالح بن إبراهيم المنصور
إبراهيم بن عبدالعزيز بن محمد ابو غانم
إبراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الزومان

إبراهي�م ب�ن عبدالله ب�ن عبداله�ادي العمور 
الدوسري

إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن شقير عسيري
إبراهيم بن علي بن محمد العربي عسيري

إبراهيم بن علي بن محمد عسيري
إبراهيم بن عيسى بن إبراهيم آل عيسى

إبراهيم بن محمد بن أحمد ال مداوح االسمري
إبراهيم بن محمد بن عبدالعزيز العثمان

إبراهي�م ب�ن ناص�ر ب�ن عبدالله أب�ا التيوس 
التميمي

أحمد بن إبراهيم بن علي عسيري
أحمد بن براهيم بن عبدالله الشالش

أحمد بن حامد ابن عبدالله ال علي الغامدي
أحمد بن حامد بن حمد الشالقي الشمري

أحمد بن حسن بن محمد الحفظي الشهري
أحمد بن حسن بن محمد الصميدي
أحمد بن حسن بن هادي ال الثوابي

أحمد بن دبيان بن جعيثن الشالقي الشمري
أحمد بن سعود بن عايد الشاطري المطيري

أحمد بن سعيد بن فهيد الهمزاني الشمري
أحمد بن سند بن خضير الشالقي الشمري

أحمد بن صالح بن محمد السعوي
أحمد بن عبدالكريم بن صالح العميريني

أحمد بن عبداللطيف بن أحمد العبداللطيف
أحمد بن عبدالله بن   محمد جحران حكمي

أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الفائز
أحمد بن عبدالمحسن بن علي الفوزان

أحمد بن علي بن أحمد ال مفلح الشهري
أحمد بن علي بن فهد الجاسر

أحمد بن علي بن محمد السعوي
أحمد بن علي بن ناصر كريري

أحمد بن عواض بن محمد االحمري
أحمد بن عويد بن عتيق العلجاني الظفيري

أحمد بن عويض بن رشدان السميري  الجهني
أحمد بن غارس بن حسين آل حميد الغامدي

أحمد بن غرم الله بن عبدالله المغني
أحمد بن محمد بن أحمد ال هبه عسيري

أحمد بن محمد بن حسين ال شقيفه عسيري
أحمد بن مذود بن نمر الرخيص الشمري

أحمد بن مرشد بن عبد الله البقعاوي
أحمد بن مسفر بن فرحة ال سرور الغامدي

أحمد بن ناصر بن فهد الغيث
أحمد بن نافع بن غصين المهيوبي االشجعي

أحمد بن نزال بن مبارك الصقيري العنزي
أحمد بن هليل بن سعيد الدويرج الشراري

أحمد بن يحي بن جابر ودعاني
أحمد بن يوسف بن صالح كعكي
اسامه بن صالح بن محمد الحمد
اسامه بن علي بن عبدالله المقبل

الحديب�ي ب�ن نق�اء ب�ن صاه�ود الهوامل�ه 
الدوسري

الحسين بن علي بن مغاوي آل سودان مغاوي
الكاس�ب ب�ن عبدالل�ه ب�ن هطلي�س المايق 

الشمري
الوليد بن محمد بن عبدالله الزنيدي

انور سعيد علي أحمد
ايوب بن ظافر بن حسن سهلي

ايوب بن محمد بن صالح السعوي
باتع بن محمد بن باتع العضيب الشمري

باسم بن عبدالرحمن بن علي الحمد
باس�م ب�ن عل�ي ب�ن حوف�ان ال الس�هيمي 

الشمراني
باسم بن منصور بن عبدالله السويلم

بجاد بن ماجد بن عواد الفريدي الحربي
بداح بن فراج بن بداح الصميلي السبيعي

بدر بن حميد بن سالمه البناقي الصلبي
بدر بن راضي بن متروك الزميلي الشمري

بدر بن سليمان بن سفر الشاطري المطيري
بدر بن صالح بن علي العبدالمنعم

بدر بن ضيدان بن محمد السعدي التميمي
بدر بن عبدالعزيز بن حم المسلم

بدر بن عبدالله بن ناصر الشعبي الحربي
بدر بن غازي بن طلق الثبيتي

بدر بن فرحان بن حجيالن العضياني العتيبي

بدر بن محمد بن حشان النتيفات الدوسري
بدر بن محمد بن صالح السعوي

بدر بن محمد بن عيدان الغفيلي الشمري
بدر بن مذود بن عياده العطاوي الشمري

بدر بن ناصر بن محمد الغنام
بدر بن نايض بن جريد البشري الحربي

بعقوب بن فهد بن عبدالله األحمد
بكر بن فهيد بن خلف أل بكر الدوسري

بالل صبحي لطف كساب
بندر بن حمد بن عبدالله الخشيبان

بندر بن حويكم بن فيحان العصيمي
بندر بن رشيد بن إبراهيم المحالني

بندر بن سروي بن أحمد الهبيري عسيري
بندر بن سعيد بن عبدالله العتر الدوسري

بندر بن صالح بن محمد الخضير
بندر بن طلق بن طويرش العصيمي العتيبي

بندر بن عايد بن  مطر التومي الشمري
بن�در ب�ن عبدالرحمن ب�ن رش�يد العضياني 

العتيبي
بندر بن عبدالرحمن بن عمر الباز

بندر بن عبدالله بن علي ال عصمه الشهري
بندر بن عويض بن عيد الغويري الحربي

بندر بن عيد بن محمد الثابتي الحازمي
بندر بن محمد بن سليمان الشبرمي

تركي بن خلف بن عقيل االسلمي الشمري
تركي بن علي بن راكان الرويلي

تركي بن غازي بن غرم الله بني أحمد المالكي
تركي بن ماجد بن محمد المرعيد السبيعي

تركي بن ناهي بن هزاع الدغيلبي العتيبي
تميم ب�ن عبدالرحمن ب�ن عبدالعزيز العثمان 

التميمي
تميم بن محمد بن علي ابونصيه التميمي

ثابت بن علي بن مفرح سليماني
ثامر بن دابس بن مصلح الميزاني المطيري

ثامر بن سعود بن سليمان الدريويش
ثايب بن عوده بن خالد الذرفي الشمري

ثواب بن هميل بن  فايز آل محمد الدعجاني
جابر بن أحمد بن حسين الشهراني

جابر بن حسن بن علي العسيري
جابر بن حسن بن محمد ال مضواح

جابر بن داحش بن علي محزري
جابر بن رجاء بن ودي الدهمشي العنزي

جابر بن محمد بن جابر العزامي
جاير بن محمد بن علي القحطاني

جبران بن فرح بن فرحان العليلي المالكي
جسار بن مطيران بن سمير الهزيمي

جعيثن بن سندبن  خلف المفضلي الشمري
جلوي بن دحيم خاتم الروقي

جمال بن حميد بن عبدالله الشالقي الشمري
جمل بن سعيد بن رفعان سعييد القحطاني

جهز بن عبيد بن بندر المغيري العتيبي
حاتم بن حمد بن معجب المحقني العضياني

حاس�ن ب�ن عبدالل�ه بن حاس�ن آل حاس�ن 
الغامدي

حاسن بن عثمان بن حامد ال مرضي العامري
حامد بن محمد بن حامد القحمي الشهري

حبشان بن حسين بن فرحان العليلي المالكي
حجي بن محمد بن قنيفذ الثبيتي

حجي بن وسمي بن خويلد االسلمي الشمري
حذيفه بن مرزوق بن عطاالله الشمري

حزام بن سالم بن غريب الشامري العجمي
حزام بن غريب بن  مهدي الحبابي القحطاني

حسام بن عبدالله بن أحمد الزيد
حس�ن ب�ن أحم�د ب�ن منص�ور الخرصان�ي 

الوادعي
حسن بن جابر بن محمد فقيهي خبراني

حس�ن ب�ن جرب�وع ب�ن عاي�ض آل عاي�ض 
عسيري

حسن بن عايض بن حسين هادي الشهراني
حس�ن ب�ن عبدال�رزاق ب�ن محم�د الش�رفي 

عسيري
حسن بن عبدربه بن أحمد شبيلي

حسن بن علي بن عبد الله دلي
حسن بن قاسم عبدالله آل قاسم العسيري

حسن بن محمد بن  علي الثوابي
حسن بن محمد بن أحمد الخيري

حس�ن ب�ن مصلح ب�ن دخي�ل الل�ه الزهيري 
الغامدي

حسن بن مفرح بن جابر غزواني

حسن بن هادي بن أحمد عسيري
حسن بن يحي بن سعيد النجيمي

حسين بن أحمد بن سالم دهمشي
حسين بن إبراهيم بن محمد الناشري
حسين بن سليمان بن حسين يتيمي

حس�ين ب�ن عاط�ف ب�ن عبدالل�ه ال صمي�د 
الشهري

حسين بن علي بن محمد صميلي
حس�ين ب�ن مس�عود ب�ن مهم�ل آل ملح�ان 

القحطاني
حماد بن قطيم بن سعود الوبيري الشمري

حماد بن ماجد بن عبيد ال سويدان القحطاني
حمد بن إبراهيم بن حمد العويميري الرشيدي

حمد بن حامد بن حمد الشالقي الشمري
حم�د ب�ن دخيل الل�ه ب�ن ع�وض الضبيطي 

المطيري
حمد بن سليمان بن عثمان البليهي

حمد بن شديد بن دغيس الشايبي القحطاني
حمد بن عاطف بن هادي ال عاطف القحطاني
حمد بن عبدالعزيز بن ذعار االسعدي العتيبي

حمد بن علي بن صالح المطاحله الكربي
حمد بن فريح بن هالل العياشي العنزي

حمد بن فهد بن سالم الهواملة الدوسري
حمد بن محمد بن رده النفيعي العتيبي

حمد بن محمد بن مبروك الهجهاجي الغامدي
حمد بن مرزوق بن مسعود ال فطيح

حمد بن مسعد بن عويد المخلفي الحربي
حمد بن مسلم بن عبدالعزيز المسلم

حمدان بن األسمر بن لهاء السبيعي العنزي
حمدان بن عبدالله بن مسعر السبيعي العنزي
حمود ابن حميد ابن مرزوق المقاطي العتيبي

حمود بن إبراهيم بن مثنى السليمي الحربي
حمود بن حبيب بن مقبل األسلمي الشمري

حمود بن دخيل بن محمد الطريقي
حمود بن زايد بن  زيد العبدي الشمري

حم�ود ب�ن ضيف الله ب�ن عبدالله الش�ريهي 
الشمري

حمود بن عبدالعزيز بن محمد المدالله
حمود بن عزيز بن نادر اليمني العنزي

حم�ود ب�ن فهي�د ب�ن الحمي�دى العجالي�ن 
الدوسري

حميد بن وافي بن محمد الحنفري القحطاني
خالد بن اسحاق بن ادريس ادريس

خالد بن بريكان بن زناد الشريهي الشمري
خالد بن ثائب بن باين الغبيوي العتيبي

خالد بن جابر بن حسين عبدلي
خالد بن حامد بن حمد الشالقي الشمري

خالد بن حسن بن علي ال بن حمده
خالد بن دخيل بن موسى الغيث

خالد بن زيد بن عبدالرحمن بن دحيم
خالد بن سلطان بن جبرين الشالحي المطيري

خالد بن صالح بن يحي آل دميح القحطاني
خالد بن عبدالله  بن سليمان بن شليل

خالد بن علي بن هادي كعبي
خالد بن عمر بن علي الطويرب

خالد بن غنام بن خربوش الحويمضي الحربي
خالد بن فالح بن سويلم العلياني الشمري
خالد بن فهد بن زيتون الشويش الخالدي

خالد بن فهد بن فراج القباني
خالد بن محسن بن رزيق الدلبحي

خالد بن محماس بن بندر الحمادي العتيبي
خالد بن محمد بن طالع المشايخ عسيري
خالد بن مريف بن موسى رمالي الشمري

خالد بن مشوح بن غزاي الصعيبي المطيري
خالد بن نغيمش بن ثاني الطويلعي العنزي
خالد جبران بن محمد الحواشي القحطاني

خبيتان بن خضران بن باخت االذيني السلمي
ختام بن عكاش بن عبدالله الفريحي الرويلي
خزيم بن عبدالله بن خزيم الغزواني السهلي
خلف بن حامد بن حواس الخمسان الشمري

خلف بن شافي بن خلف النتيفي الدوسري
خلف بن عبدالله بن تركي العصيمي العتيبي

خلف بن عريفج بن سند الشالقي الشمري
خلف بن علي بن شباب الوهبي  الحربي

خلف بن فارس بن فريح السبيعي العنزي
خلف بن لزام بن شريان الشمري

خلف بن محمد بن على المنصوري الشمري
خلف بن محمد بن مطلق الشالقي الشمري

خلف بن مقبل بن فرج الهزيمي
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خليفه بن علي بن خليفه ال مبارك

خليل بن إبراهيم بن محمد حسن زكري
خليل بن رشيد بن علي بن حركان

خمي�س ب�ن محم�د ب�ن خمي�س اللس�يعي 
القحطاني

دامس بن فوزان بن فايز المصعبي الشمراني
دحام بن السليك بن عايض العجوني الرشيدي

دحام بن مناور بن ثروي الوبيري الشمري
دغشر بن محمد بن حسن عياشي

رائد بن راشد بن عبدالله الحوتان التميمي
رائد بن غازي بن صالح الحنتوشي العتيبي

راشد بن محمد بن عبدالله شوبق حكمي
راشد بن نصار بن محمد البرازي السهلي

راضي بن محمد بن عبيد الصميلي السبيعي
رباح بن محمد بن غازي الشريهي الشمري

ربيع بن فرحان بن ربيع الوهبي الشمري
ربيعان بن حمود بن سليمان الربيعان

رجاء بن ظاهر بن منور الشمالني العنزي
رجاء بن عيد بن  رجاء القحص

رحيم بن براك بن طليع الضباطي المطيري
رشود بن عبدالله بن رشود بن خريف

رضا بن صحن بن مطلق الشمري
رضاء بن حصن بن حجاب المريحمي العنزي
رمضان بن عويد بن رمضان المهيني الشمري

رياض بن علي بن سعود ال عثمان
زيد بن بصري بن زيد البصري

زيد بن صعيب بن زيد آل شامان
زيد بن عبدالله بن زيد ال شامان
زيد بن محمد بن زيد بن عوضه

زيدان بن صالح بن سليمان الجعفري العنزي
سائر بن سالم بن مشوح السويدي

سالم بن تركي بن محسن المناصير الشمري
سالم بن خلف بن سالم البشري الحربي

سالم بن ضيف الله بن مسلم النعيم الشراري
س�الم بن عل�ي ب�ن عبدالرحمن ال دغس�ان 

الغامدي
سالم بن غنام بن سالم الضوي العنزي

سالم بن قاعد بن سالم العصاي العتيبي
سالم بن قبالن بن سلطان الجياشي الحارثي

سامي بن إبراهيم بن عيسى خرمي
سامي بن حسن بن اسعد المدري الفيفي

سامي بن حمزه بن عبيد ال محمد عسيري
سامي بن دسمان بن شداد القثامي

سامي بن صالح بن عبدالعزيز المزيرعي
سامي بن عبدالله بن سند الرشيدي
سامي بن غرم بن عبدالله الشهري
سامي بن محمد بن دخيل الفرهود

ساير بن سعود بن سعيد العقيلي المطيري
سحمي بن سالم بن محمد القحطاني

سطام بن عبيد بن نماس العبود
سطام بن محمد بن عبدالله الوقيت

سعد بن دخيل بن عبدالعزيز العلوي الحربي
سعد بن زايد بن سعد السعدي

سعد بن سالم بن مزعزع الضمود الحارثي
سعد بن شبلي بن لهاب المعكلي الشمري

سعد بن ظافي بن  حسن النتيفات
س�عد ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن س�الم ال س�الم 

القحطاني
سعد بن عبدالله بن جايز االثلي الشهري

سعد بن عبدالله بن صالح آل دوشه القرني
سعد بن عبدالله بن محمد آل محسن القرني

سعد بن عبيدالله بن طاري السويدي الشمري
سعد بن على بن فهد الذرفي الشمري

سعد بن علي بن عبدالله آل عبدالله
سعد بن عودة بن سعد الخمشي العنزي

سعد بن فوزان بن سعد الفوزان
سعد بن فيصل بن محمد ال زايد السهلي

سعد بن محمد بن  سعد الخريف
سعد بن محمد بن حزام الرفاعي  الغامدي

سعد بن محمد بن علي آل زنان
سعد بن مرشد بن عبدالله آل خميس

سعود ابن سعد ابن زبار العصيمي العتيبي
سعود ابن علي ابن سعود ال عون السهلي

سعود بن إبراهيم بن  فريح المحالني
سعود بن خميس بن عمير الثويني

سعود بن دليمان بن حامد النصاري الشراري
سعود بن صنهات بن زبن الوسيدي الحربي

سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن هويمل
سعود بن عبدالله بن سعد ال عجالن القريني

سعود بن عبدالله بن سعود السبيعي
سعود بن عذال بن  سعودالذرفي الشمري

سعود بن غنام بن سعود ذرفي الشمري
س�عود ب�ن مب�ارك ب�ن محم�د ال ابوس�باع 

الدوسري
سعود بن محمد بن سعود ال فيصل

سعود بن محمد بن منيخر السبيعي العنزي
سعوي بن علي بن صالح السعوي

ال  عبدالل�ه  اب�ن  عبدالرحم�ن  اب�ن  س�عيد 
عبدالقادر

سعيد ابن علي ابن هادي بن مهمل

سعيد بن بخيت بن حسن الرفاعي الغامدي
سعيد بن جفين بن محمد المنيعي

س�عيد بن جمع�ان بن س�عيد ابن حشيش�ه 
القحطاني

سعيد بن زامل بن محمد آل فاضل االسمري
سعيد بن عائض بن سعيد االسمري

س�عيد ب�ن عبدالل�ه ب�ن س�الم أل الطليح�ه 
الشهراني

سعيد بن عبدالله بن محسن الوسيدي الحربي
سعيد بن عبدالله بن محمد ال بصيلي الغامدي

سعيد بن علي بن سعيد آل نفران الزهراني
سعيد بن محمد بن عبدالله ال موسىالشهري

سعيد بن محمد بن علي ال غانم العمري
سعييد بن محمد بن مبارك ال عاطف الحارثي

سفر بن عبدالله بن سعيد آل ناصر
سفر بن عيد بن سفر العضياني العتيبي

سالمة بن سليمان بن سميليل الفايدي
سلطان بن أحمد بن حسن القصيبي

سلطان بن حسين بن محمد ال درهم
سلطان بن سعيد بن علي رديف

سلطان بن عبدالرحمن بن عبدالله البواردي
سلطان بن عبدالعزيز بن  محمد أبو حجيل
سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز السلطان

سلطان بن عبدالملك بن أحمد بن سنان
سلطان بن علي بن سعد ال وعالن القحطاني

سلطان بن عياده بن بركه الهبداني العنزي
سلطان بن كريم بن رحيل الجعفري العنزي

سلطان بن محمد بن عبدالله هشبل
س�لطان ب�ن منصور ب�ن عبدالل�ه العصيمي 

العتيبي
سلطان بن يوسف بن حمود البشري الحربي

س�لمان ب�ن حس�ين ب�ن جاب�ر ب�ن جب�ران  
الكبيشي

سلمان بن سالم بن محمد الحلي الغامدي
سلمان بن سليمان بن حسين يتيمي
سلمان بن صنيتان بن خلف الثبيتي

سلمان بن عامر بن جبر العازمي
سلمان بن عبدالله بن عايض الحافي العتيبي

سلمان بن عبدالله بن على الرشيد
س�لمان ب�ن عويج�ان ب�ن عي�اد الداموك�ي 

الرشيدي
سلمان بن محمد بن صالح زيلعي

سليم بن شباب بن مطيلق الدلبحي العتيبي
سليمان بن صالح بن محمد التركي
سليمان بن عبدالله بن علي الخلف

سليمان بن عبدالله بن محمد الجلعود
سليمان بن علي بن سليمان المكيرش

سليمان بن مرزوق بن مشعل الغيثي الشمري
سمير بن صالح محمد الفرحان

سند بن فريح بن  شامي الشالقي الشمري
سويكت بن محمد بن صالح السويكت

سيف بن ظافر بن عائض آل سعد القحطاني
سيف بن غيث بن شبنان ال سعد القحطاني

سيف بن قاعد بن هادي العتيبي
س�يف ب�ن محم�اس ب�ن عم�اش الخنفري 

القحاني
شائع بن عبدالله بن شايع آل علي االسمري

شاكر بن معيض بن سهل الحافي العتيبي
شايخ بن ظافر بن شايخ العميري الشهري

شايع بن عبدالعزيز بن محمد المدالله
شباب بن سعيد بن سعيد الرفاعي الغامدي

شبيب بن فاضل بن محمد آل محمد الدوسري
ش�بيب ب�ن م�ران ب�ن عبداله�ادي العاطفي 

القحطاني
شجاع بن سعد بن شجاع المفيلحي السبيعي
شجاع بن ضبيب بن شجاع القوده الدوسري

ش�ريدة ب�ن عش�يش ب�ن ش�ريدة المختاري 
الشمري

شالش بن فهد بن عبده الشالش العتيبي
شالل بن زياد بن شالل المهيمزي الرشيدي

صابر بن خريص بن علي لبداني الرشيدي
صالح بن أحمد بن محمد المالك

صالح بن سعيد بن صالح الزوكه الشهري
صالح بن سعيد بن مشرف الزهيري الغامدي

صالح بن سليمان بن صالح الخنيني
صالح بن سليمان بن صالح المنسلح

صال�ح ب�ن ضي�ف الل�ه ب�ن راض�ي الهجله 
المطيري

صالح بن عبدالرحمن بن سليمان العايد
صالح بن عبدالله بن عبدالرحمن الثنيان

صالح بن عبدالله بن غريب ال شامر العجمي
صالح بن عبدالله بن ناصر القدوم
صالح بن علي بن صالح ابا الخيل

صالح بن محمد بن شمروخ العلوي الحربي
صالح بن محمد بن صالح الفوزان

صالح بن يحي بن صالح آل يحي
صامل بن فهد بن رشيد الصامل

صخر بن ماجد بن ذعار الروقي العتيبي
صديق بن يحيى صديق مباركي

ص�الح الدين بن س�روي ب�ن أحم�د الهبيري 

عسيري
صهد بن برجس بن مشعي الرحماني البقمي

ضيف الله بن دخيل الله بن مس�لط الشمالني 
العنزي

طارق بن بشير بن عبدالله الشالقي
طارق بن صالح بن فهد المسفر

طالل بن عبدالله بن طلق المغيري العتيبي
طالل بن نافع عبيد الحصني الحربي

ظافر بن عوظه  بن يتيم ال محمد الحارثي
ظافر بن فرحان بن هزاع العفيش الحربي

ظافر بن هادي بن علي العجمي
ظفر بن عمر بن  فهد اللحيان

عائ�ض ب�ن ث�واب ب�ن عبيدالله ب�ن هضالء 
النفيعي

عائض بن عتيق بن حمود السريحه االحمري
عائض محمد بن عايض ال سعد القحطاني

عادل بن سليمان بن عبدالعزيز السحيمي
عادل بن سميح بن حمود الصويفي الشمري

عادل بن فهد بن عبدالله الحنيني الحربي
عادل بن محمد بن زاهر الزهيري الشهري

عادل بن محمد بن علي العواد
عادل بن مساعد بن  سعود المخلفي الحربي

عارف بن قادي بن سدران الصويفي الشمري
عازم بن سند بن محمد العصيمي العتيبي
عاطف بن علي بن شايم الصلعاء الشمري
عامر بن بديع بن محمد ال عامر الجهمي

عامر بن عمري بن عامر النقريني السلمي
عامر بن محمد بن أحمد آل مدواح االسمري

عامر بن محمد بن صالح ال خشعان الشهري
عايد بن غنام بن مقبل العصيمي

عايض بن حماد بن عايض ال غيث القحطاني
عاي�ض بن ش�قيحان ب�ن عائ�ض ال عاطف 

القحطاني
عاي�ض ب�ن فهد ب�ن ج�ار الله آل ش�حيمان 

العجمي
عاي�ض ب�ن محم�د ب�ن عاي�ض ال ج�روي 

القحطاني
عبالله بن يحي بن محمد الزيداني غزواني

عب�د الرحم�ن ب�ن حم�ود ب�ن عب�د الرحمن 
الصعاقره البركاتي

عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الوليعي
عبد العزيز بن سليمان بن محمد السعيد

عبد العزيز بن عبدالله بن سابح الطيار
عب�د العزيز بن محي�ا بن حمي�دي الميموني 

المطيري
عب�د اللطيف بن عبد العزيز ب�ن إبراهيم العبد 

اللطيف
عبد الله بن علي أحمد بن العيد

عبد الله بن علي بن عبد الله الحصان
عبد الله بن مبارك بن سعيد ال حشاش

عبد الله بن ناصر بن زيد الصيرم
عب�د المجيد بن جمعان ب�ن مفلح المظيبري 

الرشيدي
عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الفوزان

عبداإلله بن صالح بن إبراهيم الحسني
عبدالحكيم بن عبدالله بن راشد التمامي
عبدالحليم بن فوزان بن محمد الفوزان

عبدالخال�ق ب�ن عبدالله بن س�عد ال مجدوع 
الخثعمي

عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد العتيق
عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالله اليوسف

عبدالرحمن بن أحمد بن صالح القهيدان
عبدالرحم�ن ب�ن حس�ين ب�ن يح�ي العمري 

الفيفي
عبدالرحمن بن راشد بن  إبراهيم العبدالله

عبدالرحمن بن راضي بن عواد النحيت الحربي
عبدالرحمن بن زيد بن ناصر الضفيان

عبدالرحمن بن سعود بن عبدالرحمن البواردي
عبدالرحمن بن سالمه بن صبح الطرقاوي

عبدالرحمن بن عايد بن سليم العالطي الجهني
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن براهيم البخيت

عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن عبدالعزي�ز 
الصمله السبيعي

عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الشدي
عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الحمود

عبدالرحمن بن عبيد بن عبدالرحمن البشر
عبدالرحمن بن عيد بن مبارك األسلمي

عبدالرحم�ن ب�ن محم�د ب�ن س�عيد ال زيان 
االحمري

عبدالرحم�ن ب�ن محم�د ب�ن عبدالرحمن آل 
معدي

عبدالرحم�ن ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ال من�اع 
العسيري

عبدالرحمن بن محمد بن مبارك ال محمسة
عبدالرحم�ن ب�ن م�روي ب�ن ن�وح الخراص 

العتيبي
عبدالرحمن بن معوض بن باتل الرشيدي

عبدالرحم�ن بن مغ�رم بن محم�د آل حصان 
االحمري

محم�د  عبالمقص�ود  ص�الح  عبدالرحم�ن 

المهداوي
عبدالرحمن فاروق زكي صالح

عبدالرحي�م ب�ن بري�ك ب�ن  حم�ود العالطي 
الجهني

عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله البراك
عبدالعزيز بن أحمد بن حميد الهجله المطيري

عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الذهيبي
عبدالعزي�ز ب�ن حس�ن ب�ن علي بن�ي عمارة 

العمري
عبدالعزي�ز ب�ن حس�ن ب�ن محم�د ال زعبان 

عسيري
عبدالعزيز بن حسين بن يحي العمري  الفيفي
عبدالعزيز بن حميد بن رشيد  السبيعي العنزي

عبدالعزي�ز بن س�عود ب�ن حم�د الجدعان ال 
دريس

عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الرشود
عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز غميجان

عبدالعزي�ز ب�ن س�عود ب�ن عقيل الحس�يني 
الشمري

عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالعزيز الحماد
عبدالعزي�ز ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزي�ز 

الحميضي
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله القديري

عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم المنيع
عبدالعزيز بن عبدالله بن عثمان المزروع

عبدالعزيز بن علي بن عبدالله القنيعان
عبدالعزي�ز ب�ن عمر ب�ن عبدالل�ه آل عبدالله 

التميمي
عبدالعزي�ز ب�ن عويد ب�ن قريطان الس�ليمي 

العنزي
عبدالعزيز بن غالي بن ونيس السلمي العنزي

عبدالعزيز بن مبارك بن فارس العصيمي
عبدالعزيز بن محمد بن أحمد حامظي

عبدالعزيز بن محمد بن ضيف الله المزيد
عبدالعزي�ز ب�ن منحمد ب�ن عام�ر ال مقاري 

الهاللي
عبدالعزي�ز ب�ن ناصر ب�ن هميج�ان المدلج 

المطيري
عبدالكريم بن حامد بن  خلف النجيدي العنزي

عبدالكري�م بن س�عد ب�ن عبدالله الش�بيعي 
الحارثي

عبدالكري�م ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عبدالكريم 
الزويد

عبدالكري�م ب�ن متاع�ب بن مف�رح المغيري 
العتيبي

عبداللطي�ف بن محم�د بن عبدالل�ه الحريدي 
التميمي

عبدالل�ه ب�ن إبراهي�م ب�ن محم�د ال عبدالله 
التميمي

عبدالله بن إبراهيم بن محمد العتيق
عبدالله بن إبراهيم بن مخلف المريخي

عبدالله بن أحمد بن محمد الخزمري الزهراني
عبدالله بن بخيت بن مبارك آل حجي

عبدالله بن جبرين بن عبدالله الجبرين
عبدالله بن حسن بن ناصر الوسيدي الحربي

عبدالله بن حمد بن عمرو العمرو
عبدالله بن حميد بن حمدي الفارسي

عبدالله بن خالد بن عبدالله السيف
عبدالله بن دليل بن غازي الجياشي  الحارثي

عبدالله بن راشد بن زيد بن جدوع
عبدالله بن ربيع بن عبدالله القحطاني

عبدالله بن زهو بن معيوف الجسار الشمري
عبدالله بن سالم بن محمد ال زبنه القحطاني

عبدالله بن سعد بن محمد ال حمد السهلي
عبدالله بن سعيد بن سعد ال مسعد القرني
عبدالله بن سعيد بن محمدالزوكه الشهري

عبدالله بن سلطان بن غازي الشيباني العتيبي
عبدالل�ه ب�ن س�ليمان ب�ن عبدالله االس�لمي 

الشمري
عبدالله بن سليمان بن عبدالله الجريفاني

عبدالله بن سليمان بن محمد العجاجي
عبدالله بن سيف بن هليل الذيابي

عبدالله بن شريم بن متعب الحمادي العتيبي
عبدالله بن شعوان بن بليغان البدراني الحربي

عبدالل�ه ب�ن ش�وعان ب�ن مف�رح ال النعي�ر 
القحطاني

عبدالله بن صالح بن إبراهيم العبيد
عبدالل�ه ب�ن صالح ب�ن ضيف الله الس�المي 

الحربي
عبدالله بن صالح بن عبدالله الحضيف
عبدالله بن صالح بن عبدالله اللحيدان
عبدالله بن صالح بن محمد الحميدان

عبدالل�ه ب�ن صعفق ب�ن ضيف الله قس�امي 
العتيبي

عبدالل�ه ب�ن ظاف�ر ب�ن عبدالل�ه المنبه�ي 
الشهراني

عبدالله بن عامر بن ناصر آل مهتي
عبدالل�ه ب�ن عايض بن عويض الشبيش�يري 

المطيري
عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد الهريش

عبدالل�ه ب�ن عبدالرحمن بن عبدالل�ه العلوي 
الحربي

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الجميعه
عبدالله بن عبدالمحسن بن  راشد الزنيدي

عبدالل�ه ب�ن عبدالمحس�ن بن زايد الش�دادي 
الحربي

عبدالله بن علي بن سعد آل بن سعد
عبدالله بن علي بن عبدالله ال عايض االسمري
عبدالله بن علي بن محمد آل مدوش االحمري

عبدالله بن علي شيخ  بن خليدي أحمد
عبدالل�ه ب�ن ع�وض ب�ن صال�ح آل صال�ح 

القحطاني
عبدالله بن عيد بن محماس العصيمي العتيبي

عبدالله بن عيسى بن محمد الدارقي
عبدالله بن فالح بن ثواب المفيلحي السبيعي

عبدالله بن فالح بن شبيب المصارير الدوسري
عبدالله بن فريج بن خلف السقياني

عبدالله بن فهد بن دغيم الجعفري  العنزي
عبدالله بن الفي بن عبدالله البدراني الحربي

عبدالله بن مبارك بن فهيد البقعاوي
عبدالله بن محمد بن زايد زمعان

عبدالل�ه ب�ن محم�د ب�ن س�لطان الخضران 
الشهراني

عبدالله بن محمد بن فالح السحمه القحطاني
عبدالله بن محمد بن مرعي آل قرعان

عبدالله بن محمد بن منصور الرياعي الشهري
عبدالله بن مسعد بن علي العمري الحربي

عبدالله بن مشرف بن أحمد الدهيس العمري
عبدالله بن مفلح بن فالح االبيعلي الشمري

عبدالل�ه ب�ن منس�ي ب�ن مغي�ب الهجهاجي 
الغامدي

عبدالله بن ناجي بن مشعل الشالقي الشمري
عبدالله بن ناصر بن محمد العبدالله

عبدالله بن نواف بن هالل الشيبياني العتيبي
عبدالله بن هادي بن أحمد عقيلي

عبدالله بن هديان بن فهيد ال بريك الدوسري
عبدالله بن يحيا بن عبدالرحمن اليحيى

عبدالله بن يحيى بن محمد آل جابر عسيري
عبدالمجي�د بن رش�يد ب�ن غ�زاي العضياني 

العتيبي
عبدالمجيد بن سعود بن عبدالعزيز بن مهيدي

عبدالمجيد بن سليمان بن عنيزان المخلفي
عبدالمجي�د ب�ن عاق�ل ب�ن ف�ارع الميموني 

المطيري
عبدالمجيد بن عبدالله بن إبراهيم السعيد

عبدالمجي�د ب�ن فياض ب�ن محم�د الرويس 
العتيبي

عبدالمجي�د ب�ن محم�د ب�ن راش�د الخياري 
الرشيدي

عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله الدواس
عبدالمجي�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ال ع�زاز 

الدوسري
عبدالمجي�د ب�ن مصلح ب�ن صال�ح العضيله 

المطيري
عبدالمجيد بن ناصر بن محمد بن مسعد

عبدالمحسن بن قاسم بن محمد الظفيري
عبدالمحس�ن بن من�اع بن مصيخ األس�لمي 

الشمري
عبداله�ادي ب�ن عل�ي بن س�عد ب�ن إبراهيم 

القحطاني
عبداله�ادي ب�ن غري�ب ب�ن مه�دي الحبابي 

القحطاني
عبداله�ادي ب�ن مس�عد ب�ن س�عيد الهجل�ه 

المطيري
عبدالوهاب بن إبراهيم بن عبدالعزيز البكري

عبده بن رازم بن  محمد مزيدي حمدي
عبده بن محمد بن عبده ال مساعد

عبده بن يحي بن محمد الزيداني
عبيد بن  محمد بن عيدان الغفيلي الشمري
عبيد بن منصور بن عبيد ال علي السبيعي

عبيدالل�ه ب�ن عل�ي ب�ن خصي�وي الميزان�ي 
المطيري

عتران بن محمد بن عايض القحطاني
عتيق بن عبدالرحمن بن علي العتيق

عزيز بن دغيم بن شنوان المقطعي العنزي
عزيز بن فرحان بن حسين السويلمي

الج�روي  عبدالل�ه  ب�ن  ناص�ر  ب�ن  عش�تل 
القحطاني

عش�وان ب�ن مطل�ب ب�ن  س�ليمان العمودي 
الشمري

عصام بن محمد بن هادي عقربي
عطيه بن إبراهيم بن  امبالش نجمي حمدي

عقالء بن منور بن سعد الخمعلي العنزي
عقيل بن عيسى بن غريب علي

عقيل بن غربي بن عماش الدحيالن الشمري
علي بن أحمد بن محمد القشر العسيري

علي بن إبراهيم بن قاسم اليتيمي
علي بن أحمد بن علي ابو عابد
علي بن أحمد بن يوسف زبران

علي بن جبران بن حسين خبراني

علي بن حمدان بن محمد ال نافعه الشمراني
علي بن زاهر بن عبدالله الكنعاني الشهري

علي بن سالم بن صالح الشهري
علي بن سعد بن علي الجالس

علي بن سعد بن مبارك الرمثي البيشي
علي بن سعد بن مغرم الجبيري الشهري

علي بن سلمان بن جابر سحاري
علي بن سليمان بن علي السدالن

علي بن فالح بن سعود االثلي الشهري
علي بن محمد بن أحمد الصميدي الشهري

علي بن محمد بن أحمد خبراني
علي بن محمد بن جبعان ال بواح

علي بن محمد بن حسن ناجع صميلي
علي بن محمد بن سعد الصوينع االكلبي

علي بن محمد بن علي العميقان التميمي
علي بن محمد بن علي الغيالن

علي بن محمد بن محمد عربدي هزازي
علي بن محمد بن مفرح ال مريع

علي بن مرعي بن محمد آل راجح الشهري
عل�ي بن مقب�ول بن عل�ي بن محمد مش�رم 

حكمي
علي بن ميس بن حريص القعيقعي الرويلي

علي بن نابت بن محمد آل سهل
علي بن ناصر بن إبراهيم السلمي عسيري

علي بن ناصر بن جريب السراري الشهراني
علي بن ناصر بن حسين خودة

علي بن ناصر بن عيسى الحازمي
علي بن نايف بن سليمان البديري المطيري

عماد بن محمد بن عبدالله مزيدي حمدي
عمر بن حمد بن عمر الغبيري

عمر بن سليمان بن إبراهيم دهل
عمر بن عبد الرحمن بن عمر الهجله المطيري

عمر بن عثمان بن محمد المبرز
عمر بن محمد بن صالح الخليفة
عمر بن محمد بن عمر المصلوخ

عمر بن مرجي بن فهيد العلياني الشمري
عمير بن عبدالرزاق بن ناصر الرمثي البيشي

عواد بن مبارك بن ماطر الوبيري الشمري
ع�وض ب�ن عبدالل�ة ب�ن محم�د ال منيع�ه 

القحطاني
عويض بن سعيد بن ظافر االثلي

عياد بن لهيلم عنيزان السويدي الشمري
عيد بن ساير بن جزاع الجنيدي الشمري

عيد بن سليمان بن ذيران االسلمي الشمري
عيد بن فايز بن فايز الحقباني الدوسري
عيد بن محمد بن غانم سويدي الشمري

عيد بن موسى بن محمد ال عليان القحطاني
عيدان بن سعد بن دخيل ال رافع الحارثي

عيسى بن جبران بن فرحان النخيفي المالكي
عيسى بن عبيدان بن عيسى الشهيل

عيسى بن عويض بن محمد صدفان العطوي
عيسى بن محمد  بن عيسى المهناء

عيسى بن محمد بن أحمد الحارث
غائب بن جازي بن جزاء العوفي
غازي بن فهد بن غازي الشمري

غريب بن عيد بن غريب الغرابي القحطاني
غالب بن مطر بن فالح الشطيطي المطيري

فائع بن أحمد بن زائد الحفظي
فارس بن جبران بن أحمد جذمي

فارس بن محمد بن سعد العصيمي
فاهد بن فرحان بن خليف غيثي الشمري
فايز بن جزاء بن  جهزبن العمري الحربي

فايز بن حامد بن ربيعان الشالقي الشمري
فايز بن حسين بن مرشد الهزاني

فايز بن محمد بن  عبده المسفري االسمري
فايع بن مضواح بن عبدالله ال نعيرالقحطاني

فداع بن نواف بن سعد الويبار الشمري
فراج بن سعيد بن فراج المنيعي

فراج بن فائع بن محمد آل بن يحي
فراج بن فرز بن صايل الغيثي الشمري

فرج بن خلف بن برجس العنزي
فرج بن صالح بن حمود الفرج

فرح�ان ب�ن حني�ش ب�ن ش�ايع الودعان�ي 
الدوسري

فرح�ان ب�ن دغيمان ب�ن محيس�ن القنياوي 
الشمري

فرحان بن مبارك بن محمد ال نادر الدوسري
فالح بن جزاع بن عايد األسلمي الشمري

فالح بن غريب بن سيف الشكره الدوسري
فالح بن فالح بن عياد داموكي الرشيدي

فالح بن محمد بن فالح الحقباني
فالح بن مطر بن محمد الجميلي

فالح بن مهدي بن حمد الشدقاء ال فطيح
فندي بن مقبل بن جارالله الغيثي

فهاد بن سهل بن غدير الدحيالن الشمري
فهد بن بتال بن محمد النتيفات

فهد بن ثاعى بن سارى الغبيوي العتيبى
فهد بن حجاج بن سعيد النماصي الشمري

فهد بن راشد بن علي اللحيدان التميمي
فهد بن راشد بن منصور آل رشود
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فهد بن سالم بن خلف الجاسر

فهد بن سعد بن إبراهيم الشبوي القحطاني
فهد بن سعد بن ماجد الحقباني

فهد بن سعدي بن مشبب العمري الحربي
فهد بن سعود بن معالء الفريدي الحربي
فهد بن سليمان بن عبدالرحمن النداوي

فهد بن سويد بن مطلق العقيلي المطيري
فهد بن شهاب بن قاعد الشمالني العنزي

فهد بن صالح بن إبراهيم الفوزان
فهد بن صالح بن عقيل الجمعي العنزي
فهد بن عبدالرحمن بن محمد بن طلحة
فهد بن عبدالعزيز بن سليمان السليمان

فهد بن عبدالكريم بن مدالله الدخيل
فهد بن عبدالله بن براهيم المناع
فهد بن عبدالله بن صالح الفرج

فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الحيدر
فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن القباني

فهد بن علي بن عودة الشمري
فهد بن عويد بن عواد التومي الشمري

فهد بن عيد بن ضاوي الدغيلبي
فهد بن ماشع بن عويد العمري الحربي
فهد بن مبارك بن مبرك العوفي الحربي

فهد بن محمد بن رشيد بن صامل
فهد بن محمد بن عوض العتيبي

فهد بن محمد بن عيسى ال عردان الشهراني
فهد بن محمد بن قاعد السليس العتيبي

فهد بن محمد بن مبارك آل سعّيد القحطاني
فهد بن محمد بن مغيص السعيد الشمري

فهد بن مشوح بن غزاي الصعيبي المطيري
فهد بن معوض بن حامد المطرفي

فهد بن مفرح بن محمد عسيري
فهد بن منصور بن مقبل الفهري القحطاني

فهد بن نومان بن فاهد العبدلي العنزي
فهيد بن داهم بن سعد الخنفري القحطاني

فهيد بن عبدالله بن عايد خشمان
فهيد بن فهد بن رشيد السعيد الضفيري

فهيد بن محسن بن سعد الزهيري
فهيد بن مدعج بن عائد العقيلي المطيري
فواز بن أحمد بن مغرم ال محمد العمري

فواز بن تركي بن حاوي الشمالني  العنزي
فواز بن تركي بن حمد العضياني العتيبي

فواز بن حمود بن عبدالكريم االسلمي
فواز بن راشد بن عبدالرحمن االشقر الحربي

فواز بن عقيل بن مبارك بن نجيفان
فيصل بن بندر بن ذياب الوهبي الحربي

فيصل بن حواس بن عبدالله البلوي
فيصل بن خالد بن محمد الشيباني

فيصل بن عبدالمحسن بن صالح اليوسف
فيصل بن علي بن محمد القريني الشمري

فيصل بن محمد بن براك المجالد
فيص�ل ب�ن منص�ور ب�ن ش�افي الوس�مي 

المطيري
قاسم بن عتيق بن عائش البويني البلوي

قليل بن عالي بن مخرب الساعدي
كاتب بن سعدون بن عكرش الذرفي الشمري

الفي بن عبدالله بن ثميل السبيعي العنزي
الفي بن نايض بن صالح الحبردي العتيبي

ماجد بن إبراهيم بن عمر البكر
ماجد بن حمود بن ماضي الدلبحي العتيبي

ماجد بن رشيد بن راشد الفريدي الحربي
ماجد بن زبيل بن زحام الجحيشي  الشمري

ماجد بن سعدي بن رجا اللويش الشمري
ماجد بن عبدالله بن صالح السلمي
ماجد بن عبدالله بن علي ابورزينه

ماجد بن عيد بن سكات الجعفري العنزي
ماجد بن فراج بن صالح الشميلي الفهمي

ماجد بن محمد بن مزيد الضبيطي المطيري
ماجد بن محمد بن ناصر السيحاني العتيبي

ماجد بن نائف بن غازي العلوي الحربي
ماجد بن ناصر بن سعيد الحليفي

ماجد بن يحي بن علي ال عمار عسيري
مازن بن سلمان بن سعد الحنيني الحربي

مالك بن أحمد بن محمد علي شاجري
مانع بن مشعان بن خلف الشهريهي الشمري
مبارك بن حمد بن محمد الخنفري القحطاني

مبارك بن حمد بن ناصر ال مسفر الكربي
مبارك بن خالد بن عمر العازمي العتيبي

مبارك بن رشود بن محمد الكليب آل مغيره
مبارك بن سالف بن فالح الهويملي الحربي

مبارك بن فهد بن غانم ال بريك
مبارك بن محمد بن مشيحن الشمله الحارثي

مبارك بن مسفر بن بخيت الحلي الغامدي
مبارك بن نافع بن مانع القالدي الرشيدي

مبخ�وت ب�ن ش�ائع ب�ن ناص�ر ال حني�ش 
الدوسري

مبروك بن مبارك بن صالح الحبيشي الجهني
متعب بن عبالعزيز بن عبدالله العريفي

متعب بن عبدالله بن سند الشيحي الشمري
متعب بن محمد بن حسن الضبيب

متعب بن مطر بن حمد الرحيمي المطيري

محسن بن ظافر بن مسفر ال فطيح
محسن بن علي بن حسين ال سالم اليامي

محسن بن مسفر بن  علي آل مطره
محم�د اب�ن صال�ح اب�ن جب�ران ال بوهادي  

القحطاني
محمد بن  منيربن بندر الرمالي الشمري

محمد بن إبراهيم بن حمد السبر
محمد بن إبراهيم بن صالح الحصيني
محمد بن إبراهيم بن صالح المجحدي

محمد بن إبراهيم بن عبدالله المقبل
محمد بن إبراهيم بن محي ال ناشب العسيري

محمد بن إبراهيم بن ناصر الحيدر
محمد بن أحمد بن محمد عسيري

محمد بن جابر بن محمد المصارير الدوسري
محمد بن جاسي بن عمار الشكره

محمد بن حاضر بن علي ال شهوان الخثعمي
محمد بن حافظ بن  علي مدخلي

محمد بن حجاج بن وقيص النماصي الشمري
محمد بن حزام بن محمد الرمثي البيشي

محمد بن حسن بن أحمد آل زين
محمد بن حسن بن علي يتيمي عبدلي

محمد بن حسين بن أحمد البسيسي
محمد بن حمد بن  حمود الصعب
محمد بن حمود بن بريك الحارثي

محمد بن حمود بن حماد البدراني
محمد بن حمود بن سفر العضياني العتيبي

محمد بن حمود بن فالح العريمه الحربي
محمد بن حمود بن مهمل الداموكي الرشيدي

محمد بن حيان بن فاهد الهفالن القحطاني
محمد بن خالد بن عجب الملفيلحي السبيعي
محمد بن دحيم بن حدجان السويدي السبيعي

محمد بن دحيم بن محمد ال عتيق الحارثي
محمد بن راشد بن حمدان الصعيري المطيري

محمد بن راشد بن علي الحبابي القحطاني
محمد بن رزق بن زايد الالحم

محمد بن رشيد بن محمد الربيش
محمد بن زائد بن أحمد زياد

محمد بن زومان بن عبدالله الزومان
محمد بن زيد بن علي العقيلي

محمد بن زيد بن نهير االسلمي الشمري
محمد بن سالم بن صدفان العطوي

محمد بن سالم بن محيسن األحمدي
محم�د ب�ن س�عد ب�ن صمل�ود ال س�ويدان 

القحطاني
محمد بن سعد بن ناصر الحصين

محمد بن سعود بن  أحمد عزالدين
محم�د ب�ن س�عود ب�ن  عبدالعزيز االس�لمي 

الشمري
محمد بن سعود بن عبدالعزيز الزرم

محمد بن سعود بن عقالء العوفي الحربي
محمد بن سعود بن عوض الحجوري

محمد بن سعود بن محمد العثمان التميمي
محمد بن سعيد بن عامر عسيري

محمد بن سعيد بن عبدالله العواشز الشهراني
محمد بن سليمان بن حماد الرسي

محمد بن سليمان بن صالح ابا الخيل
محمد بن سليمان بن عبدالرحمن الحواس

محمد بن سليمان بن عبدالله الضحيان
محمد بن سليمان بن محمد الدهام

محمد بن سليمان بن محمد السعوي
محمد بن سهيل بن غدير الشمري

محمد بن صالح بن عيسى العمري الحربي
محمد بن صالح بن مناحي الرمالي الشمري

محم�د ب�ن صنيتان ب�ن حريم�س الداموكي 
الرشيدي

محمد بن عامر بن زائد ال ابوخمعه عسيري
محمد بن عايض بن حسن آل العبد القحطاني

محمد بن عبدالرحمن بن راشد الرويشد
محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبانات

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشبانات
محمد بن عبدالرحمن بن محمد العرفج
محمد بن عبدالعزيز بن جارالله الحماد

محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحسن
محمد بن عبدالعزيز بن على العرينى

محمد بن عبدالعزيز بن محمد الحميدان
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الزبن

محم�د ب�ن عبدالعزيز ب�ن محمد بن حس�ن 
الفواز

محمد بن عبدالله بن راشد بن جريس
محم�د بن عبدالل�ه بن عبدالرحم�ن القضيع 

الحواصله
محمد بن عبدالله بن عثمان الرياعي الشهري

محمد بن عبدالله بن فهيد الحمود
محم�د ب�ن عبدالل�ه ب�ن فيص�ل ال دهي�م 

القحطاني
محمد بن عبدالله بن محمد البداح

الج�روي  محم�د  ب�ن  عبدالل�ه  ب�ن  محم�د 
القحطاني

محمد بن عبدالمحس�ن بن سليمان القويفل 
القحطاني

محمد بن عبده بن أحمد طاهري عداوي
محمد بن عبيد بن حنس العصيمي العتيبي

محمد بن علي بن امحمد عسيري
محمد بن علي بن عبدالله الدرعاني الشهراني

محمد بن علي بن عبدالله الذياب
محمد بن علي بن عبدالله الطويرش

محمد بن علي بن محمد آل معتق القحطاني
محمد بن علي بن محمد آل مهجي االحمري

محمد بن علي بن محمد المحمود
محمد بن علي بن محمد خرمي

محمد بن علي بن محمد صميلي
محمد بن علي بن يحي بجوي

محمد بن عنتر بن هواش الفدعاني العنزي
محم�د ب�ن ع�واض ب�ن معي�ض الخي�اري 

الرشيدي
محمد بن غازي بن حامد ال يحى

محمد بن غازي بن محماس األشقر الشمري
محمد بن غانم بن غنيم السبيعي العنزي

محمد بن غدير بن  علي االسلمي الشمري
محمد بن غزاي  بن  قالط السويدي الشمري

محمد بن غزاي بن جنيح االشقر الحربي
محمد بن غنام بن جساس العبداللطيف

محمد بن فريح بن عبدالعزيز الفريح
محمد بن فهد بن خميس الودعاني الدوسري

محمد بن فهد بن سليمان التويجري
محمد بن فهد بن مساعد العبدان

محمد بن قعيد بن دبيان الشيباني العتيبي
محمد بن ماجد بن عميش الروقي العتيبي

محم�د ب�ن مب�ارك ب�ن عبدالل�ه ال س�لطان 
الدوسري

محمد بن مجرس بن فرج المغيري العتيبي
محمد بن محمد بن حاج مدخلي

محمد بن محمد بن عبدالله العرفج
محمد بن مسفر بن سعيد آل زبنه القحطاني

محمد بن مسفر بن علي آل مطره
محم�د ب�ن مس�فر ب�ن محم�د المقرح�ي 

القحطاني
محمد بن مصطفى بن عبدالرحمن عبداللله

محمد بن معيض بن محمد ال فهاد
محمد بن مفرح بن أحمد عسيري

محمد بن مفرح بن علي ال الضبياء
محمد بن مفرح بن مفرح ال محمد العمري

محمد بن ملهي بن فرحان الدغماني الرويلي
محمد بن ممدوح بن سعد النفيعي العتيبي
محمد بن ناصر بن خلف الحزيمي العتيبي

محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الحصين
محمد بن ناصر بن عبدالمحسن الطيار

محمد بن ناصر بن محمد ال عجالن القريني
محمد بن نافع بن سلمان الجابري

محمد بن هزاع بن عبدالله ال رافع  العمري
محمد بن يحيى بن أحمد ال مظواح

محمد سالم عيد المرسدي القحطاني
محم�س بن مس�فر ب�ن محم�س العرجاني 

العجمي
مدرهم بن ملفي بن  رشيد الداموكي الرشيدي
مدلول بن صحن بن مطلق الشالقي الشمري

م�رزوق ب�ن عجي�ل ب�ن م�رزوق المعيوف�ي 
اليزيدي

مرض�ي ب�ن عثم�ان ب�ن حلمي الش�طيطي 
المطيري

مرعي بن حمد بن محمد ال فطيح اليامي
مريع بن إبراهيم  بن أحمد عسيري

مزهود بن صالح بن محمد المغربي الشهري
مس�اعد اب�ن محم�د اب�ن مس�اعد الرمادي 

الغامدي
مساعد بن سعود بن سعد الجعيد

مساعد بن هندي بن عبدالله العماري
مسعود بن علي بن مسعود الفريدي الحربي
مسعود بن يحي بن سليمان غريبي غزواني

مسفر بن جابر بن مسفر التليدي
مسفر بن مساعد بن محمد المنبهي البيشي

مسلم بن بشير بن فايز ذرفي الشمري
مسلم بن محمد بن هادي الهوامله

مشاري بن حمود بن حجاج الغفيلي الشمري
مشاري بن حمود بن فهيد الحمود

مشاري بن محمد بن بدر العازمي العتيبي
مشاري بن محمد بن عبيد الجميلي الحربي

مشبب بن ناشي بن مشبب الغامدي
مشحن بن مفلح بن محمد ال منيع

مشرف بن حسن بن عامر ال عامر الشهري
مش�عان ب�ن محم�د ب�ن عبدالل�ه العجالين 

الدوسري
مش�عان ب�ن محم�د ب�ن مش�عان الرخيص 

الشمري
مشعل بن حسن بن جويعد الذيابي الرشيدي

مشعل بن حمود بن جوير الفراج
مشعل بن عبدالكريم بن زبن الشمري
مشعل بن محمد بن عبدالعزيز الراشد

مشعل بن محمد بن هذال ال منشط الجبيري
مشعل بن منصور بن علي ال النمر القحطاني

مصطفى بن شوعي بن بن علي بن حكمي
مطلق بن رومي بن نايف الغبيوي العتيبي

مطلق بن محمد بن مطلق الزياد
معاذ بن إبراهيم عبدالرحمن الخنفور
معاذ بن أحمد بن محمد نعيم مدخلى

مع�اذ ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن محم�د الكبيري 
الغامدي

معيض بن برجس بن شرار الشيباني العتيبي
معي�ض ب�ن حام�د ب�ن محم�د ال قم�اش 

القحطاني
معيض بن صالح بن معيض الرشده القرني

معيض بن مسفر بن معيض الفهادي
معيوف بن سايربن معيوف  العمودي الشمري

مفرح بن سمير بن جنيح االشقر الحربي
مفرح بن عبدالله بن أحمد عسيري

مفرح بن محارب بن فرول الكويكبي الرويلي
مقبل بن خالد بن مقبل اللويش الشمري

ملفي بن مس�فر بن س�عيدان ب�ن عبدالله آل 
فهاد

ممدوح بن نواف بن سعد الويبار الشمري
منصور بن راشد بن محمد آل تميم

منصور بن صالح بن محمد آل عون
منصور بن صالح بن محمدالرقعي الحربي

منصور بن عبدالله بن براهيم العامر
منصور بن علي بن  محمد الصليح

منص�ور ب�ن محم�د ب�ن س�ليمان الهمزاني 
الشمري

منور بن خلف بن منور الصقري الشمري
منيف بن مقبل بن بادي النماصي الشمري

مهدي بن دخيل بن مهدي الحبابي القحطاني
مهدي بن سعود بن سالم ال كناد القحطاني

مهدي بن غانم بن ناصر الزقروط آل بريك
موسى بن محمد بن جابر السحاري

نائف بن ناصر بن سعيد ال محيميد الشهراني
ناجح بن عوده بن قيعان الجعفري العنزي

ناجي بن مبارك بن عبدالله الحبشان
ناصر بن خلف بن سالم العويمري الرشيدي

ناصر بن سعد بن  ناصر مساعد
ناصر بن سعود بن إبراهيم ال رقيب

ناصر بن سليمان بن دحيم الشبرمي
ناصر بن عبدالعزيز بن سعد آل رشيد التميمي

ناصر بن عبدالعزيز بن يوسف الجريد
ناصر بن عبدالله بن سليمان الخليوي

ناصر بن فهد بن عامر آل عامر الدوسري
ناصر بن محمد بن سعد الكثيري
ناصر بن محمد بن سعد المطلب

ناصر بن محمد بن عبدالله المدرع
ناصر بن محمد بن ناصر االثلي الشهري

ناصر بن محمد بن ناصر المطرد
ناصر بن مرشدبن  سالم المفيد التميمي

ناصر بن مساعد بن سعود المرشدي العتيبي
ناصر بن مسفر بن معيد ال غيث القحطاني
ناصر بن منصور بن  فهيد العبدلي الشريف
ناصر بن منصور بن حبيب دخيلي الشنبري

ناصر فهد سعد المطلب
نافع بن سالم  بن حرير السويدي الشمري

ناف�ل ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن محم�د الفهادي 
العجمي

نايف بن إبراهيم بن عبدالله الدواس
نايف بن حزام بن نايف المسعري الدوسري

نايف بن راجس بن ظافر الحقباني
نايف بن زيد بن عبدالله بن طالب

نايف بن سعود بن عبيد الحبيشي العجمي
نايف بن سليم بن محمد الجعفري العنزي

نايف بن شارع بن مطلق الشدادي الحارثي
ناي�ف ب�ن طعيميس ب�ن غصاب المرش�دي 

العتيبي
نايف بن عبدالقادر بن عبدالله العبدالقادر

نايف بن عبدالله بن ماطر القريشي السبيعي
نايف بن عفنان بن  مطني الغيثي الشمري

نايف بن علي بن  عنيزان السويدي الشمري
نايف بن محمد بن براهيم البليهي

نايف بن محمد بن نايف مشهور حمدي
نايف بن مشبب بن طريخم الشيباني العتيبي

نايف بن مفرح بن سبيالن البشري الحربي
نبيل بن عبدالله  بن محمد البشر
نصار بن سعود بن محمد النصار

نواف بن بداي بن بجاد الحافي العتيبي
نواف بن جمعان بن عبدالله  العلوي الحربي

نواف بن سعود بن حمود الرمالي الشمري
نواف بن سعود بن سالم بن الرموثي البلوي

نواف بن ضاوي بن الغفيلي المرزوقي البقمي
نواف بن فرج بن حمود السليطي الشمري
نواف بن فهد بن حمود الشيباني  العتيبي

نواف بن كساب بن وادي الحمرون العنزي
هادي بن سالم بن سالمه النماصي الشمري

هادي بن علي بن فهاد العرجاني
هادي بن عمر بن علي الشقيفي

هادي بن محمد بن هادي ال دمنان المري
هادي بن مسفر بن فالح وهطه القحطاني

هاشم بن سعد بن علي السبر
هاشم بن سليمان بن راشد الطيار

هاني بن حامد بن حمد الشالقي الشمري
هذال بن عبدالله بن سالم الشرادين الدوسري
هزاع بن حمود بن حسين القريشي السبيعي

هشام بن محمد بن سليمان القزالن
همام محمد سعيد حسن البريهي

هويدي بن محمد بن هويدي الشمري
وائل بن محمد بن علي اللزام

وادي بن متعب بن  وادي التمياط الشمري
وافي بن مسفر بن عزيز السالت العتيبي

ورنس بن جزاء بن تركي بن سقيان
وقيان بن محمد بن عرموش الهواملة

وليد بن خالد بن سالم البشيري الزهراني
وليد بن عبدالعزيز بن محمد الحسيني

وليد بن عبدالله بن حسن ال مرعبه العرجاني
وليد بن علي بن أحمد ابوطالب

ياسر بن عبدالله بن عبدالعزيز الصبيح
ياسر بن عبدالله بن محمد الطويرب

ياسر بن عيسى بن سعيد الحزر الزهراني
ياسر بن محمد بن عبدالله البليهد
يحي بن أحمد بن محمد آل مطري

يحي بن الحق بن يحي غرامه الشهراني
يحي بن محمد بن علي ال حويس
يحيى بن أحمد بن مفرح غزواني

يحيى بن حسين بن بزان بن علي ال ساعد
يحيى بن عبدالله بن محمد الشديدي

يحيى بن علي  بن أحمد عسيري
يزيد بن ذعذاع بن شرعان الشيحي الشمري

يزيد بن عبدالرحمن بن علي  السديس
يوسف بن اسماعيل بن عبدالرحمن آل قاسم

يوسف بن حمد بن سالم الخمشي
يوسف بن سالم بن سحيالن العليان الشمري
يوسف بن عباس بن مثري خياري الرشيدي

يوسف بن عبدالله بن محمد العبيد
يوسف بن علي بن زاهر الزاهري

يوسف بن علي بن عبدالرحمن المقاطي

كلية أصول الدين
أحمد بن طيب بن سلمان سحاري

أحمد بن محمد بن عبدالعزيز بن رقيب
أسامه بن إبراهيم بن ماطر الطلوحي العنزي

إبراهيم  ساني
إبراهيم بن أحمد بن منصور الجنيدل
إبراهيم بن حمد بن محمد الحميزي

إبراهيم بن زيد بن سعود ال زيد التميمي
إبراهيم بن سعدان بن عبدالرحمن السعدان

إبراهيم بن سليمان بن علي اللهيمي
إبراهيم بن عبدالعزيز بن زيد الرومي

إبراهيم بن عبدالله بن علي المطلق
إبراهيم بن علي بن صالح الجوعي

إبراهيم بن غربي بن عيد الجنيدي الشمري
إبراهيم بن فريد بن محمد ميمني

إبراهي�م ب�ن مب�ارك ب�ن عبدالل�ه ال عثيث�ر 
الدوسري

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الميمان
إبراهيم بن محمد بن شوعي سحاري

إبراهيم بن يحي بن إبراهيم الزعبه المحائلي
إبراهيم بن يوسف بن صالح العجالن

أحمد بن حمد بن ملفي السميري العتيبي
أحمد بن خليفه بن مبارك السليس العتيبي

أحمد بن سلمان بن إبراهيم عنبرى
أحمد بن صالح بن محمد الفرهود

أحمد بن عادل بن صالح السليم
أحمد بن عبدالعزيز بن محمد المهناء

أحمد بن فهد بن براهيم الدخيني
أحمد بن محمد بن  صالح الجعفري القرني

أحمد بن محمد بن جمعان ال حسن الغامدي
أحمد بن محمد بن حسين ال مثيب العلياني

أحم�د ب�ن محيس�ن ب�ن س�المه الطرفاوي 
المسعودي

أحمد بن مفرح بن محمد الخضراني الحربي
أحمد بن ناصر بن صالح الوشمي

اس�امه ب�ن س�لمان ب�ن لويف�ي الضبعاني 
الشراري

اسامه بن سليمان بن صالح الخريدلي
الزبير بن عبدالعزيز بن محمد الهميلي

المثنى بن محمد بن سعد الجريد
الوليد بن عبدالعزيز بن يوسف السويد

الوليد بن مصلح بن مصلح الرشيد
الير  ميما

انس بن وليد بن سعيد خان
انور بن مناور بن عشبان السبيعي العنزي

ايمن بن عبدالرحمن بن صالح الفوزان
باشكيم  اساني

بدر بن شامان بن سعود الحويمضي الحربي
بدر بن عبدالله بن محمد ال حمود العمري

بدر بن فواز بن كايد الحبالني العنزي
بدر عبدالله بن ناصر الصايغ الدوسري

بكر بن سعد بن عبدالله الطالسي

بندر بن بدر بن سفر الشاطري المطيري
بندر بن يحيى بن عوض ال عويد القحطاني

تركي بن سالم بن يحي بن فهره
تركي بن سعيد بن عبدالرحمن الدوسري

تركي بن صالح بن إبراهيم الحبيب
تركي بن عبدالله بن خلف الدلبحي العتيبي

تركي بن عبدالله بن فالح الغياثات الدوسري
تركي بن محمد بن غازي المخلفي الحربي

تركي بن محي بن مسفر ال محلف القحطاني
تركي بن مسفر بن سعد الفراهدي العتيبي

تركي بن مسفر بن سعيد ال رشيد
تميم بن إبراهيم بن زيد آل سعيد التميمي

تميم بن زيد بن عبدالله الفواز التميمي
ثايب بن ثواب بن الحميدي المجمعي السبيعي

جابر بن مفرح بن أحمدغزواني
جلب�ان ب�ن جمع�ان ب�ن ف�الح ال حشيش�ه 

القحطاني
حاتم بن عواض بن عطيه العدواني الزهراني

ح�زام ب�ن عبدالمحس�ن بن حس�ن ال س�عد 
القحطاني

حسام بن سليمان بن محمد الربيعان
حس�ين بن محم�د بن حس�ين ال محمد ليث 

الصيعري
حم�اد ب�ن عبداللطيف ب�ن عبدالل�ه البدراني 

الدوسري
حماد بن محمد بن ناجم العروان

حم�د ب�ن عبدالعزيز بن س�ليمان ب�ن عيبان 
الهويمل

حمد بن عثمان بن حمد المبرز
حمد بن فايز بن جبار الخذامي الشهراني
حمد بن محمد بن فهد آل قينان الدوسري

حمدان بن حشاش بن تركي الحافي العتيبي
حمزه فالح عبدالعزيز الجربا

حمود بن علي بن حمود الحماد
حمود بن محمد بن حمود الخمشي العنزي

حمود بن ناصر بن محمد الغميز
حميد بن جابر بن جابر سحاري

خالد بن إبراهيم بن عبدالله آل مجلي
خالد بن تركي بن سالم الشدي

خالد بن حمد بن سالم ال عنيزان الدوسري
خالد بن سلمان بن عبدالله الخريش

خالد بن شامان بن سالم الهرجاف الشراري
خالد بن صالح بن عرفان الضبعاني الشراري

خالد بن عبدالرحمن بن ناصر الحصين
خالد بن عبدالله بن خالد الخالد

خالد بن عبدالله بن عبيد آل وتيد الدوسري
خالد بن علي بن محمد فجيحه آل فطيح

خالد بن فهد بن علي القريني
خالد بن محمد بن خالد الكميهاني المطيري

خالد بن مشرع بن عائض الدغفلي البقمي
خالد بن وليد بن إبراهيم بن سويدان

خليل الرحمن  زاهد الرحمن
خليل بن عبشان بن مسفر ال شري الوادعي

خليل بن مزيد بن عيضه العبيدي المالكي
دهام بن غنيم بن عيسى المويهي المطيري

رائد بن سعد بن ناصر المناع
رائد بن سفر بن محمد الحلي الغامدي

راتمان  سيار
راجح بن صالح بن عبدالله التويجري

راكان بن غالي بن فريج المعبدي الحربي
رشيد  العادل

رشيد بن سعود بن رشيد الفريدي الحربي
ري�اض ب�ن س�عود ب�ن مش�خص العضيله 

المطيري
رياض بن عبدالرحمن بن محمد السديس

رياض بن محمد بن عبدالله الشمالي
ريان بن إبراهيم بن عبدالله الشتوي

ريان بن خالد بن محمد المبارك
زبير محمد صالح االنصاري

زيد بن على بن محمد العريني السبيعي
سالم بن دهم بن سالم الحبابي

سامر بن ناصر بن حزام السميان البقمي
سطام بن عبدالهادي بن سطام علوي الحربي

سعد بن إبراهيم بن سعد بن حميد
س�عد ب�ن حس�ين ب�ن عبدالل�ه ال عائ�ض 

الشهراني
سعد بن حمد بن عواض الغيداني الحربي

سعد بن خالد بن محمد الجليغم القحطاني
سعد بن راشد بن مبارك ال مقبس

سعد بن عبدالله بن سعد الدقل
سعد بن على بن محمد العريني السبيعي

سعد بن فهد بن سعد الهزاني
سعد بن محمد بن سعود  المريري الحارثي
سعود بن تركي بن سعود الفريدي الحربي
سعود بن دريهم بن عايش السمي البقمي

سعود بن صالح بن عبدالرحمن الجنيدل
سعود بن عبدالعزيز بن فهد الهويمل

سعود بن علي بن محمد االثلي الشهري
سعيد بن عبدالله بن سعد ال زعير

س�عيد ب�ن عبدالل�ه ب�ن محم�د آل س�حيم 
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الشهراني

سعيد بن علي بن سعيد الكودي الشهراني
سلطان بن سعد بن حامد الرشيدي

س�لطان ب�ن س�عود ب�ن محم�اس آل س�عد 
القحطاني

سلطان بن سلمان بن سلمان الزيداني
سلطان بن صالح بن علي الهمامي

سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جمعه
س�لطان ب�ن محم�د ب�ن س�لطان العليان�ي 

القحطاني
سلطان بن مشعوي بن أحمد عبسي
سلطان بن مفرح بن سالم سحاري

س�لطان ب�ن ناي�ف ب�ن س�حمان العطاوي 
العتيبي

سلمان بن تركي بن سعد الدغفلي البقمي
سلمان بن حمد بن مصلح ال رشيد
سلمان بن على بن مفزع الحريصي

سلمان بن محمد بن عبدالكريم بن هويمل
سلمان بن هويدي بن عايف الفدعاني العنزي

سليمان بن حمد بن عبدالعزيز العسيالن
سليمان بن سعد بن سليمان الشنيفي

سليمان بن عبدالكريم بن محمد الغصن
سليمان بن عمير بن محمد العمير

سليمان بن فهد بن سليمان العيسى
سليمان بن محمد بن سليمان الجماز
سليمان بن محمد بن صالح االحيدب

سمير  بولوباشيتش
سند بن حمود بن علي الربيعيه الشمري

سيف بن ماطر بن شالح  المورقي
شادي بن زايد بن سالمه الخضير الشراري

شايع بن عبدالمحسن بن صالح الشايع
ش�ويمي ب�ن عفي�ص ب�ن هدي�ان ال غي�ث 

القحطاني
شيخ محمد سوخت علي

صالح براهيم سنوسي
صالح بن إبراهيم بن محمد الثنيان
صالح بن حمد بن عبدالله الربيعان

صالح بن سالم بن أحمد ال مقبل الشهري
صالح بن سعد بن محمد المشاري

صالح بن سعيد علي ال رفيده القحطاني
صالح بن سليمان بن صالح العتيق

صالح بن سليمان بن عبدالله اللحيدان
صالح بن عبدالله بن سعود العيد

ضياء الحق سيف الدين
ضيف الله بن محمد بن علي اللحيدان

طارق بن صالح بن عبالن الحربي
طارق بن ناصر بن سالم القحطاني

طراد بن محمد بن مقبل المخلفي الحربي
طالل بن خالد بن مطلع الجابري الحربي

طالل بن محمد بن علي مسرحي
طالل بن مدوخ بن عبدالعالي الغبيوي العتيبي
عائض بن سعيد بن علي ال رفيده القحطاني

عاتي بن إبراهيم بن أحمد العزي
عادل بن محمد بن سفر الحلي الغامدي

عامر بن مفرح بن حامد ابوميال الشراري
عايد بن محمد بن مرزوق القسامي العتيبي

عب�د العزي�ز بن مع�زي بن مس�اهر اللقيحه 
الشراري

عبداألعلى محمد سعيد
عبداإلله بن راضي بن باتل الضوي العنزي

عبداإلله بن زياد بن محمد الفارس الجرباء
عبداإلله بن عبدالرحمن بن يوسف السويدان

عبداإلله بن محمد بن رافع ال رافع العمري
عبداإلل�ه بن مش�اري بن عبدالله آل مش�اري 

التميمي
عبدالرحم�ن ب�ن إبراهي�م ب�ن عبدالرحم�ن 

الخرعان
عبدالرحم�ن ب�ن أحم�د ب�ن عل�ي الس�موم 

الشراري
عبدالرحمن بن أحمد بن غرم الله الزهراني

عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الهديب
عبدالرحمن بن سعد بن حجيالن المرشدي

عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالكريم الرميح
عبدالرحمن بن سليمان بن محمد الباتلي

عبدالرحمن بن س�نيد بن س�ليم الشبيشيري 
المطيري

عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الماجد
عبدالرحمن بن صياح بن عيد الدوكه الشراري
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ناصر الهضيبي

عبدالرحم�ن بن عبدالله ب�ن مصلح ال محمد 
العمري

عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن اليحيى
عبدالرحمن بن علي بن عبدالله النمي

عبدالرحمن بن علي بن محمد خضران
عبدالرحمن بن عمري بن رزيق الصبحي

عبدالرحم�ن ب�ن عيضه بن بخيت الدهيس�ي  
المالكي

عبدالرحم�ن بن فهد ب�ن عبدالرحمن آل فالح 
العمري

عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم بن عجاج

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الشايقي
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن المزيني

عبدالرحمن بن محمد بن عثمان العبدالله
عبدالرحمن بن محمد بن منصور ال قاسم

عبدالرحم�ن بن مطل�ق بن محم�د الحمادي 
العتيبي

عيدالجني�دي  ب�ن  ب�ن مع�زي  عبدالرحم�ن 
الشمري

عبدالرحمن بن منصور بن محمد العمران
عبدالرحم�ن بن منير بن عايش الشبيش�يري 

المطيري
عبدالرحمن بن يحي بن مهدي يحي

عبدال�رزاق بن حامد بن س�عدون ب�ن االذيني 
السلمى

عبدالسالم بن محمد بن عبدالرحمن السهلي
عبدالعزيز بن إبراهيم بن سعد العتيق

عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الرشودي
عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الحوشان

عبدالعزي�ز ب�ن بخي�ت بن مظه�ر الضبعاني 
الشراري

عبدالعزي�ز بن س�عيد ب�ن عبدالل�ه الكودري 
القحطاني

عبدالعزيز بن سلمان بن محمد العليان
عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز القاسم

عبدالعزي�ز ب�ن صال�ح ب�ن ناج�م الش�ريف 
الزهراني

عبدالعزيز ب�ن عبدالرحمن بن مبارك الحبابي 
القحطاني

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيزالنشوان
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله السكيت
عبدالعزيز بن فهد بن عجالن العجالن

عبدالعزيز بن الفي بن عيد العلوي الحربي
عبدالعزيز بن محمد بن أحمد بن محسن

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن البابطين
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن غيث

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله المديهش
عبدالعزي�ز ب�ن محم�د ب�ن مطل�ق ال س�عد 

القحطاني
عبدالعزيز بن ناصر بن محمد البداح

عبدالعزيز بن يوسف بن منصور الخليوي
عبدالكريم بن محمد بن ناصر الهضيبي

عبدالعزي�ز  ب�ن  محم�د  ب�ن  عبداللطي�ف 
العبدالسالم

عبدالله  بن عبدالرحمن  بن ماضي الربيعان
عبدالل�ه ب�ن إبراهي�م ب�ن عبدالل�ه الجمي�ل 

التميمي
عبدالله بن أحمد بن عبدالله المزيني
عبدالله بن أحمد بن عبدالله المعيبد

عبدالله بن جابر بن علي سحاري
عبدالله بن جاسر بن بريك المنيعي

عبدالله بن حماد بن سعيد ال قير القحطاني
عبدالله بن حماد بن محمد آل عرفج

عبدالل�ه ب�ن حم�د ب�ن عبدالل�ه الصخاب�ره 
الدوسري

عبدالله بن حمد بن عبدالله الصغير
عبدالله بن حمود بن محمد المزيد

عبدالله بن خالد بن عبدالله آل عموش
عبدالله بن خالد بن محمد المحيميد

عبدالله بن زنعاف بن فواز آل وثيالن السهلى
عبدالله بن سالم بن مبارك آل مقطر
عبدالله بن سرور بن عبدالله غريب
عبدالله بن سعد بن محمد ال تويم

عبدالله بن سعيد بن مطلق الرفاعي الغامدي
عبدالله بن صالح بن علي الهمامي

عبدالله بن صالح بن محمد النفيعي العتيبي
عبدالل�ه بن عايض ب�ن عبدالرحمن الموركي 

البقمي
عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح القفاري

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالكريم الحصيني
عبدالله بن عبدالعزيز بن علي المزعل
عبدالله بن عبدالعزيز بن ناصر المناع

عبدالله بن علي بن عبدالله الحسين
عبدالله بن علي بن ناصر ال محسن العمري

عبدالله بن فهد بن حمدان أل فهاد
عبدالل�ه ب�ن لجع�ان ب�ن حم�ود الخنف�ري 

القحطاني
عبدالله بن محمد بن عبدالله الصفار

عبدالله بن محمد بن فهد التميم
عبدالل�ه ب�ن محم�د ب�ن مس�فر ال عاط�ف 

القحطاني
عبدالله بن مسلم بن عبدالله الناقول السبيعي
عبدالله بن مشفي بن زبار الرحماني البقمي

عبدالل�ه ب�ن مف�رح ب�ن فض�اء المجمع�ي 
السبيعي

عبدالل�ه ب�ن موس�ى ب�ن عبدالل�ه ال عتي�ق 
السبيعي

عبدالله بن يحيى بن عبدالله الحسيني
عبدالله بن يزيد بن مبارك الكعبي العمري

عبدالله بن يوسف بن علي همامي
عبدالمجي�د ب�ن فه�د ب�ن صالح المش�يطي 

العنزي
عبدالمجيد بن فهد بن مطر السمي  البقمي
عبدالمجيد بن محمد بن موسى العبدالسالم
عبدالمجيد بن ناصر بن عبدالرحمن القنعير

عبدالمحسن بن خالد بن إبراهيم البكيري
عبدالمحسن بن سلمان بن محمد الشريدي
عبدالمحسن بن صالح بن سليمان الحجي

عبدالمحس�ن ب�ن فهد ب�ن دليم�ان الظاهره 
الشراري

عبدالمحس�ن ب�ن ف�وزان ب�ن عبدالرحم�ن 
السليمان

عبدالمحس�ن ب�ن محم�د ب�ن عبدالمحس�ن 
البقعي

عبدالملك بن سليمان بن محمد الربيعان
عبدالملك بن علي بن راشد السعدون

عبدالملك بن محمد بن عبدالرحمن الحصان
عبداله�ادي ب�ن محم�د ب�ن عي�د الضبعاني 

الشراري
عبدالواحد بن أحمد بن على التركي الزهرانى

عش�ق ب�ن محم�د ب�ن راش�د ال س�ويدان 
القحطاني

عطالله بن جالب بن إبراهيم السبيعي العنزي
علي  زغالوف

علي بن إبراهيم بن زيد الدخنان السبيعي
علي بن إبراهيم بن محمد بن فرحان

علي بن أحمد بن سعد بن متعب
علي بن أحمد بن مصطفى خبراني

علي بن حمود بن فهد ال عليان
علي بن خالد بن علي العلوي الحربي

علي بن سليمان بن علي الناصر
علي بن عبدالرحمن بن عبدالله ال عبدالرحمن 

الشهري
علي بن عبدالرحمن بن علي المهوس

علي بن فالح بن محمد ال ابو صابر القحطاني
علي بن محمد بن عامر آل بجاد الهاللي

علي بن محمد بن علي بن عجالن
علي بن مساعد بن علي ال سليمه الغامدي

علي بن منصور بن علي الحريقي
عمار عبدالله عوض الكريم جابر

عمر بن أحمد بن عالي ال سليمه الغامدي
عمر بن توفيق بن محمد الدايل

عمر بن خميس بن علي  الخميس
عمر بن صغير بن صعب الشرهان الشمري

عمر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفهيد
عمر بن عبدالعزيز بن خالد الخالد
عمر بن عبدالله بن صالح الجوعي

عمر بن علي بن إبراهيم الفريح
عمر بن غوينم بن سلمان الحسني العنزي

عمر بن فرحان بن علي السبيعي العنزي
عمر بن لفى بن خلف الظواهرة الشراري

عمر بن محمد بن عبدالعزيز المهيلب
عيسى بن سلمان بن يحيى الفيفي

عيسى بن عبدالله بن محمد ال سفر االسمري
عيسى بن عيد بن سالم العازمي العتيبي

فاتيون  ماتراكو
فارس بن صالح بن عبدالله السنيدي
فارس بن عبدالله بن إبراهيم العقيلي

فالح بن جويعد بن فالح ال علياني القحطاني
فالح بن سعد بن ناجي الحقباني

ف�راج ب�ن محم�د ب�ن حم�دان ب�ن حوي�ل 
القحطاني

فرج بن حمود بن ناصرال معالء القحطاني
فريد بن مبارك بن عبدالله الهمامي

فهد بن بنيدر بن صالح العمري الحربي
فهد بن تركي بن راشد الدبيان
فهد بن خالد بن سعد الدخيني

فهد بن ظافر بن جديع ال فهاد
فهد بن عبدالعزيز بن محمد النغيمشي

فهد بن عبدالعزيز بن محمد اليميني العجمي
فهد بن علي بن حمد ظافري

فهد بن علي بن عويض المهلكي المطيري
فهد بن علي بن مفرح ال رقبه القحطاني

فهد بن فايز بن صالح الثقفي
فهد بن فرحان بن كلثم الحميداني القحطاني

فهد بن محمد بن حمد الزير
فهد بن محمد بن فهد التويجري

فهد بن محمد بن فهد الرميح
فهد بن محمد بن موسى أل رقيب التميمي

فهد بن ناصر بن سعد العرجاني
فواز بن سالم بن علي العضياني العتيبي
فواز بن عبدالله بن أحمد العمري الفيفي

فواز بن علي بن فواز البليدان  السبيعي
فيصل  بن علي بن عامر ال دعشوش االسمري

فيصل بن أحمد بن علي ال حسان  الربعي
فيصل بن بدر بن خلف الروقي العتيبي

فيصل بن حسن بن سعود آل معيض
فيصل بن حمد بن ثويني الحسني العنزي

فيصل بن حمد بن علي المبارك
فيصل بن محمد بن عبدالله ال روق القحطاني

كالدون ماتومادي اتش نعيم

كريشنيك  إبراهيماي
الفي بن ملفي بن محمد الحافي العتيبي

ماثياس ويليام هيندريك فان ديربول
ماجد بن سعود بن صنت العوفي الحربي
ماجد بن سعيد بن علي الرفاعي الغامدي

ماج�د ب�ن عبدالل�ه ب�ن  عبدالل�ه القش�يري 
الشهري

ماجد بن عبدالله بن علي كريري
ماجد بن متعب بن راشد العمري الحربي

مازن بن عثمان بن صديق معدي
مازن بن محمد بن عبدالرحمن الرشيد

ماض�ي ب�ن عبدالل�ه ب�ن حم�ود المجمع�ي 
السبيعي

مالك بن عبدالله بن محمدالطامي القحطاني
مبارك بن عبدالرحمن بن مبارك الدالل

مبارك بن ناصر بن مبارك الهمامي
مبروك بن حمود بن محمد العديني

متعب بن عبدالله بن البحر ال جمعان
متعب بن عبدالله بن حمد الحمالي

محسن بن عبدالله بن عبيد المخلفي الحربي
محمد  دياني

محمد إبراهيم علي
محمد اختر نثار أحمد

محمد بن إبراهيم بن محمد  الدهيمان
محمد بن إبراهيم بن مرضي المرضي

محمد بن أحمد بن علي ابو دريب
محمد بن أحمد بن مهدي صالح

محمد بن اسماعيل بن مرشود الرميح
محمد بن الحميدي بن معيوف العنزي

محمد بن حسن بن أحمد السلمي المالكي
محم�د بن حس�ين ب�ن ه�ادي ال بوس�كيته 

القحطاني
محمد بن حسين بن يحيى هندي

محمد بن حمد فالح ال فهاد
محمد بن خالد بن صالح الداوود
محمد بن خالد بن عيد الخديدي

محمد بن خزعل بن محمد العصيمي
الطرف�اوي  مب�ارك  ب�ن  رفي�ع  ب�ن  محم�د 

المسعودي
محمد بن رويس بن صالح الهمامي

محمد بن زيد بن إبراهيم آل طالب
محمد بن سعد بن سعيد الشهراني

محمد بن سعد بن عبدالله الكودري القحطاني
محمد بن سعيد بن مبارك الضبعاني الشراري

محمد بن سليمان بن حماد اللزام
محمد بن سليمان بن عبدالعزيز الزهير

محمد بن سليمان بن علي اللهيمي
محمد بن صالح بن عبدالله السنيدي

محم�د ب�ن ضي�ف الل�ه ب�ن عبث�ان الذعيت 
الشراري

محمد بن عايد بن عوض النصر الله الشراري
محمد بن عباد بن عابد العمري السفياني

محمد ب�ن عبدالرحم�ن بن عتي�ق العاصمي 
المالكي

محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز المجلي
محم�د ب�ن عبدالله ب�ن محمد بن حشيش�ه 

القحطاني
محمد بن عبيد بن حمد الربيع

محمد بن عبيد بن عياد الشاطري المطيري
محمد بن علي بن جبران السلماني الفيفي

محمد بن علي بن سليمان الثنيان
محمد بن فريح بن عبدالله االسلمي الشمري

محمد بن فهد بن علي العندس
محمد بن فهد بن محمد الجبرين

محمد بن فيصل محمد البويريد القحطاني
محمد بن قاسم بن أحمد اسودعريشي

محمد بن ماطر بن شالح المورقي
محمد بن مبارك بن عبدالله الرمثي الشهراني

محمد بن مبارك بن محمد الهمامي
محمد بن مبخوت بن عبدالله الهمامي

محمد بن متعب بن صامد العزامي الشراري
محمد بن مقعد بن محمد المرشدي العتيبي

محمد بن ناصر بن محمد العليط
محمد بن ناصر بن محمد بن قميش

محمد بن نواف بن حمدان المرشدي العتيبي
محمد سالم جونو خالد هودو

محمد سعيد حسن
محمد شيفان محمد

محمد على كوماال
محمد محمد علي

محمود بن خلف بن محمود العميري الشهري
مروان بن محمد بن عواد بن ظبيه البلوي

مساعد بن سعيد بن ثامر آل فاضل الحارثي
مستور بن بندر بن يحيى ال غريب القحطاني
مسفر بن عايض بن جودان  ال رشيد اليامي

مسفر بن ناشر بن مسفر الفهادي
مشاري بن إبراهيم بن ناصر المهنا

مشاري بن محمد بن راشد المشاري
مشعل بن أحمد بن عبدالله فقيه عطيف

مشعل بن غازى بن صالح القصيري الحربي

مصعب بن إبراهيم بن محمد السنيدي
معاذ بن صالح بن سليمان المفدى
معاذ بن عبدالكريم بن علي النمله

معاذ بن عمر بن محمد الغيث
معاذ بن فهد بن مبارك آل زعير

معاذ بن محمد بن عبدالله العجاجى
معجب بن عوض بن محمد آل درع القحطاني

ممدوح بن ناصر بن جالي المخلفي الحربي
منذر بن إبراهيم بن راشد آل زنان

منصور  تشاكي
منور بن قعيد بن مرسال القاسمي الظفيري
منيف بن خليف بن عبدالله الوبيري الشمري

مهنا بن حمد بن مهنا العويمر
مهند بن أحمد بن صالح الفوزان

مهند بن عبدالعزيز بن إبراهيم العليان
مهند بن علي بن عبدالله الحسين

نادر بن عبدالله بن محمد الزبن
ناصر بن سليمان بن علي الناصر

ناصر بن سليمان بن ناصر العويرضي
ناصر بن عبدالله بن ناصر الفريعني السبيعي
ناص�ر ب�ن عبدالل�ه ب�ن ناص�رآل محب�وب 

الدوسري
ناصر بن عبدالله بن هارون الحميداني

ناصر بن علي بن مساعد الهمامي
ناصر بن محمد بن ناصر ال شايع الدوسري

ناصر بن محمد بن ناصر الهويمل
نايف بن على بن إبراهيم السليمان

نايف بن عليان بن علوش الصميلي السبيعي
نايف بن عيسى بن غالب عنبري

نايف بن مسعود بن رميح الشبوي
ندا بن علي بن غزاي المخلفي

نواف بن صالح بن محمد المانع
ن�واف بن محم�د ب�ن عبدالله ابو ض�رس آل 

عثمان
هارون  ميجاوا

هاني بن فرحان بن ضميان الجعفري العنزي
هذال بن محمد بن رجيالن السبيعي العنزي

وائل بن عبدالله بن عثمان الشبانات
وليد بن إبراهيم بن علي آل طالب

ياسر بن إبراهيم بن أحمد هوساوي
ياسر بن عبدالرحمن بن ناصر الرسيمي

ياسر بن علي بن محمد العيسي
ياسر بن منيف بن صالح المرشدي العتيبي
ياسر بن نايف بن صنهات الدويجن العتيبي

ياسين طه حسن
يحي بن مطاعن بن محمد شيخين

يحيى بن حسين بن محمد بن ناصر الحازمي
يحيى بن علي بن الحسن النعمي عسيري

يعقوب  قاكو
يوسف  شفيع

يوسف بن عبدالعزيز بن يوسف السويد
يوسف بن عبدالله بن علي همامي

يوسف بن محمد بن علي العميد
يوسف بن منير بن حميد الصادري السلمي

طالب-انتساب
أحمد بن عوض بن حسين آل غرامه االسمري

بندر بن محمد ابن سعيد القحطاني
حسين بن عبدالله بن علي ال مهدي الغامدي

حمزه بن سعد بن عبدالله القاسم
حمود بن عبدالرحمن بن حمود السنيدي

خالد بن أحمد بن فيصل المطرود
خالد بن حسن بن جابر خسافي

زيد بن محمد بن زيد بن زعيبر
سعد بن ناصر بن عبدالله العبدالله الدوسري

سعود بن محمد بن سليمان الدريويش
س�لطان ب�ن مط�رب ب�ن هديس�ان العبدي 

الشمري
سليمان بن بكري بن علي الربعي

سياف بن رمضان بن عون السويلمي العنزي
عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السويلم

عبدالرحمن بن علي بن عبدالله العيدي
عبدالرحمن بن علي بن هليل الولدعلي العنزي
عبدالرحمن بن ناجي بن عبدالرحمن ال عتيق

عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز الغامدي
عبدالل�ه   ب�ن  عبدالرحم�ن  ب�ن  عبدالعزي�ز 

العبدالرزاق
عبدالعزيز بن مفرح بن عامر الصقري

عبدالله بن عون بن محمد القحافي الشهراني
ع�وض ب�ن مه�دي اب�ن ه�ادي آل س�لمان 

القحطاني
محمد بن جمعان بن عواض الزهيري الغامدي
محمد بن صمخ بن مرجي االشجعي العنزي

محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخلف
محمد بن عبيد بن مبروك الحلي الغامدي

محمد بن فهاد بن معجب ال عيسى الدوسري
مسلم بن فايز بن ناصر آل بوسباع الدوسري

هشام بن إبراهيم بن عبدالله بن جديد
يحي بن هادي بن مفرح ال مقرح القحطاني

الفصل الصيفي 
أحمد بن سالم بن منزل الضبعاني الشراري

أحمد بن سليمان بن مقحم المقحم
أحمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الزكري

أسعد بن محمد بن علي شراحيلي
إبراهيم بن عبدالرحمن بن سعد الحماد

إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله العمري
إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الشيبان

إبراهيم بن عبدالله بن محمد العريني
إبراهيم بن محمد بن عبدالله العيدي

أحمد بن سعد بن أحمد ابو عاطف
أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الغيث

أحمد بن محمد بن حسن النجعي
أحمد حسين أحمد يوسف

ارلي دي وازوف
ايوب  ماروف

بدر بن حماد بن عوده القرعاني الحويطي
تركي بن هادي بن فليح العلوي الحربي

ثامر بن علي بن مصلح السنيدي
ثامر بن محمد بن عبدالله الفيز

ثواب بن محمد بن ثواب المشعلي القحطاني
حاضر بن عبدالله بن مرزوق العوفي الحربي

حسن بن أحمد بن محمد طراد هزازي
حماد بن قطيش بن عوض الصقري العنزي

حمد بن عبدالله بن حمد المزروع
حمد بن ناصر بن شداد ال فطيح

حني�ان ب�ن عبدالل�ه ب�ن حني�ان ال رحمان 
القحطاني

خالد بن شرف بن مسفر الحسني الزهراني
خالد بن عويف بن فرج النفيعي العتيبي

ريان بن عبدالعزيز بن علي القبيسي
زياد بن أحمد بن محمد آل جمعان الغامدي

زياد بن عبدالله بن زياد الشيباني العتيبي
زيد بن محمد بن إبراهيم العريج
سالم بن حسين بن علي المالكي

سالم بن مسند بن سعد آل الجروا القحطاني
ال عاط�ف  ب�ن س�لطان  ب�ن ماج�د  س�عد 

القحطاني
سعد بن محمد بن سعد الهزاع

سعد بن مفلح بن خالد المنيعي
سعد فاضل بن سعيد الكعبي العمري

سعدون بن جابر بن أحمد السلمي المالكي
سعود بن مطلق بن مزيد السمي البقمي

سعيد بن محمد بن عبدالله ال ام علوي
سعيد بن هويدي بن سعيد المثقال الدوسري

س�لطان ب�ن ماج�د ب�ن س�لطان ال عاطف 
القحطاني

سليمان بن سعد بن سليمان العتيق
سليمان بن محمد بن سليمان العبيد النمله

الك�ودري  عبدالل�ه  ب�ن  محم�د  ب�ن  س�يف 
القحطاني

شبيب بن عبدالله بن صنهات العمار الدوسري
صقر بن علي بن محمد االثلي الشهري

طالل بن سعد بن محمدالنفيعي العتيبي
عايد بن عيد بن بشير العبيد

عب�د الل�ه ب�ن هدي�ان ب�ن راش�د ال حليوان 
الدوسري

عبداإلله بن عبدالله بن محمد السنان
عبدالرحمن ب�ن إبراهيم بن إبراهيم الحميدي 

التميمي
عبدالرحمن بن سليمان بن عقال العقال

عبدالرحمن بن عبدالله بن سليمان القرناس
عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن ال طالب

عبدالرحيم بن فهد بن عبدالله المقيرشه
عبدالرزاق أحمد عبدالعزيز العبدالعزيز

عبدالعزيز أوال ينكى محمد الثانى
عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم العبودي

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز العجالن
عبدالعزيز بن عبدالله بن غانم السدالن
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد العتيق

عبدالكريم بن عبدالرحمن بن حمد الخميس
عبداللطي�ف ب�ن ضي�ف  الل�ه ب�ن خش�يم 

الضبيطي المطيري
عبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز المليفي

عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الداود
عبدالله بن أحمد بن عبدالله المهوس
عبدالله بن جبران بن سلمان المالكي

عبدالله بن حامد بن مسيب الحليسي الشراري
عبدالله بن خالد بن محمد ال حسين التميمي

عبدالله بن رواف بن عجرم السبيعي العنزي
عبدالله بن سعيد بن عبدالله المليحي الشهري

عبدالله بن سليمان بن عبدالله السنيدي
عبدالله بن عبدالمحسن بن محمد المنيف

عبدالله بن عمر بن علي مسحلي
عبدالله بن محمد بن زيد الدكان

عبدالله بن محمد بن منيف المحلي السبيعي
عبدالله بن هديب بن معيض الشلوي

عبدالمجيد بن رفعان بن مس�فر ال الش�ريف 
القحطاني

عبدالمجيد بن ناصر بن سليمان الحسينان
محم�د  ب�ن  عبدالوه�اب  ب�ن  عبدالمل�ك 

العبدالوهاب
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ظاهراللح�اوي  ب�ن  خل�ف  ب�ن  عبدالواح�د 

الشراري
عثمان بن أحمد بن محمد آل أحمد الشمراني

علي بن متعب بن سليمان الطيار
علي بن محمد بن سلمان ال عجالن القريني
عمر بن  عبدالمجيد بن راشد العبود الداعج

عمر بن سليمان بن أحمد الوزان
عمر بن عبدالعزيز بن حمد الغراب
عوض بن يحي بن جابر حريصي

غالب بن حمد بن صالح ال مسفر الكربي
فهد بن عبدالعزيز بن محمد اباالخيل

فهد بن عبدالعزيز بن مرضي ال دليل الدوسري
فيصل بن عبدالله بن راشد الديداني
فيصل بن فهد بن عثمان الجنيدلي

فيصل بن مفرح بن فالح الشمالني العنزي
قاسم بن يحي بن يزيد غزواني

ماجد بن سعود بن محمد القحطاني
مازن بن عيد بن حويان السحيمي

مبارك بن ناصر بن محمد ال مسفر الكربي
متعب بن سلمان بن يحي شري

محمد بن حسين بن محمد آل قاسم
محمد بن خالد بن عبدالعزيز الجريوي

محمد بن صالح بن صالح بن واو العديني
محمد بن عبد الله بن محمد آل حماد

محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الراجحي
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الالحم

محمد بن ماجد بن رميزان الصميلي السبيعي
محمود أحمد شعيب إبراهيم آدم

مساعد بن حمود بن شباب العصيمي
مسفر بن محمد بن مقبل المضحي المطيري
مشعل بن ناصر بن حمدان السالمي الحربي
معاذ بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصبيحي

معاذ بن محمد بن علي الشالش
معاذ بن محمد بن ناصر العصيمي

معجب بن بداح بن محمد الكودري القحطاني
ملهى بن هاجد بن ملهي الفريعني السبيعي

مهند بن عبدالله بن خالد الخالد
ناصر بن خالد بن ناصر السويلم

هشام بن حمد بن سليمان العيسى
يوسف بن موسى بن عبده آل مناع العسيري

طالب-انتساب
إبراهيم بن أحمد بن علي المرشدي

أحمد بن عوض بن ربيدان المخلفي الحربي
أحمد عبدالله بن حمد الحسني العنزي

أحمد محمد صالح النجيدي
حسن بن محمد بن أحمد الحيدي الشهري

حضرم بن بطي بن سالم آل عمار الدوسري
حم�ود ب�ن عائ�ض ب�ن س�عد الفطحان�ي 

الشهراني
سعد بن إبراهيم بن سعد العتيق

سيف  االسالم بن عقيل بن فاضل العشيشان 
الشراري

عبدالرزاق بن حسين بن عزو الحسني العنزي
عبدالله بن ثنيان بن عبدالعزيز الثنيان
عبدالله بن فرحان بن سليمان الفيفي

عمر بن خالد بن محمد الدخيل
فايز بن دهش بن عوض السويدي الشمري

فيصل بن محمد بن عبدالعزيز العرفج
ماجد بن إبراهيم بن محمد العتيق

محمد بن خليفه بن شلوان الحسني العنزي
محمد بن عبدالرحمن بن علي العرجاني

مش�اري ب�ن محم�د ب�ن دلي�م ال عائ�ض 
القحطاني

منص�ور ب�ن محمد ب�ن عبدالل�ه ال حموض 
الشهراني

كلية اإلعالم واالتصال
قسم اإلذاعة والتلفزيون

أحمد بن نديم بن أحمد الصقير
إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الجراح

إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الدوسري
أحمد بن إبراهيم بن أحمد التركي

أحم�د بن عبدالمحس�ن بن ش�افي بن ملحم 
القحطاني

الوليد بن فؤاد بن عبدالعزيز بن شلهوب
ان�س ب�ن عبدالرحمن بن س�عود ال حس�ين 

الحقباني
حسن بن فهد بن محمد ال عيدان

حمود بن ضاوي بن محمد الدعجاني العتيبي
خالد بن محمد بن إبراهيم الحظر العسيري

راكان بن أحمد بن محمد صقير
زاهر بن على بن سلمان الحكمي الفيفي

سعود بن إبراهيم بن سعود الزير
صالح بن خالد بن صالح الغامدي

طالل بن مجمد بن عايد الخيال الشراري
عاي�ض ب�ن الحمي�دي ب�ن س�الم العضيل�ه 

المطيري
عبداإلله بن عبدالله بن خالد المعيقل

عبدالرحمن بن ظافر بن فايزآل جماح القرني

عبدالرحمن بن عبدالله بن صنيدح السليس
عبدالرحم�ن ب�ن مس�اعد ب�ن عبدالرحم�ن 

الحسين
عبدالعزي�ز بن عبدالل�ه بن محم�د الجمالين 

السبيعي
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الطريقي

عبدالعزيز بن محمد بن شائع النفيسه
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز عكيل
عبدالله بن صالح بن عبدالعزيز الغليقه
عبدالله بن عبدالعزيز بن سعيد سرحان

عبدالله بن محمد بن صالح المقيرن
عبدالله بن يوسف بن عبداللطيف الصانع

علي بن محمد بن علي النقيدان
عمير بن عوض بن عمير النفيعي العتيبي

فيصل بن إبراهيم بن مبارك الشريدي
قاسم بن عبده بن قاسم ابوطويل

ماني ركيزا هاشم
محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحسيني

محمد بن عبدالله بن محمد ابا الخيل
مش�عل ب�ن محم�د ب�ن مس�فر الخامس�ي 

القحطاني
منصور بن الحميدي بن عيد الشيباني العتيبي

نجل بن محمد بن فرج المسعري الدوسري
وليد بن محمد بن عبدالله الرميح
ياسر بن محمد بن يحيى الحربي

)قسم اإلعالن واالتصال التسويقي(
أحمد بن عبدالرزاق بن محمد الجشعم

اسامه بن حمود بن خليف الفدعاني العنزي
اسامه بن محمد بن عبدالله الناصر

المهدي محمد كابر الطالب األمين
بدر بن ناصر بن عبدالله الخرجي

بسام بن محمد بن عبدالعزيز العجالن
بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العنقري

حسام بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال عثمان
حس�ين ب�ن عات�ق ب�ن ش�يمي الضويف�ري 

المطيري
خالد بن حسين بن دليم السريعي القحطاني

خالد بن محمد بن سعد بن  مسلم
ريان بن بدر بن عثمان العثمان

ريان بن عبدالله بن راشد بن دوخي
سعيد بن سعد بن فرحان آل خلبان القحطاني

سلطان بن مزيد بن عبدالرحمن المزيد
عارف بن علي بن عبدالله ال عسوج االحمري

عبداإلله بن حمد بن محمد الهاجري
عبدالرحم�ن بن جمع�ان بن عل�ي الخزمري  

الزهراني
عبدالرحمن بن عامر بن صالح الذيب

عبدالرحم�ن ب�ن محم�د ب�ن خل�ف المزيني 
الحربي

عبدالرحم�ن  ب�ن  إبراهي�م  ب�ن  عبدالعزي�ز 
الحضيف

عبدالعزيز بن فهد بن غازي الشيباني
عبدالعزي�ز ب�ن محم�د ب�ن عبدال�ه الرش�يد 

التميمي
عبدالله بن إبراهيم بن عبدالعزيز المنصور

عبدالله بن عارف بن سليمان القاضي
عبدالله بن عبدالرحمن بن ماجد الحربي

عبدالله بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحواس
علي سعود بن عبدالله الصعيري المطيري

عماد بن علي بن سعد ال النهي الشهري
غازي بن ماجد بن غالب عيده العتيبي

فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله العمران
مازن بن عبدالعزيز بن محمد المحيميد
محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الربيعه

محمد بن جزاء بن غازي الدعجاني العتيبي
محمد بن خالد بن صالح الجبر

محمد بن رمضان بن عواد السبيعي  العنزي
مساعد بن عبدالرحمن بن صالح الشهري

مشاري بن سليمان بن محمد العقيل
مشعل بن بندر بن شلهوب الشلهوب

مهند بن صالح بن عبدالله العائد
ناصر بن ثويمر بن شعوى شاطري المطيري

هاني بن سالم بن سفر السمين البقمي
ياسر بن شبيب بن علوش بن حجنه العتيبي

ياس�ر بن عبدالعزيز ب�ن عبدالل�ه العضياني 
العتيبي

)قسم الصحافة والنشر اإللكتروني(
أحمد بن محمد بن ناصر الحمادي

بسام بن علي بن صالح الدخيل
جبير عبدالله االنصاري

سعود بن محمد بن عبدالله العزه السبيعي
سعود بن ناصر بن سعود المهيدب

عبداإلله بن عبدالله بن عجالن العجالن
عبدالرحم�ن ب�ن عبدالله ب�ن عبدالرحمن بن 

هليل
عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن الربيعه

عبدالعزيز بن خالد بن سعد البواردي
عبدالعزيز بن فهد بن ثفيل آل سعد القحطاني

عبدالعزيز بن منصور بن عبدالعزيز القاسم
عبدالمحس�ن  ب�ن  عل�ي  ب�ن  عبدالمحس�ن 

الوبيرالعجمي
عثمان محمود االنصاري

فيصل بن عياد بن صلبي العبادي العنزي
مشعل بن عبد المحميد بن علي السبعان

مصل�ح ب�ن عبدالل�ه ب�ن صال�ح ال حس�ني 
الشمراني

معتز بن حمد بن عبدالرحمن الدعيج
ن�واف بن صال�ح بن عبدالرحم�ن آل مضحي 

العمري
هشام بن عيسى بن محمد المعمر

)قسم العالقات العامة(
أحمد بن محمد بن عبدالعزيز ابابطين

أنس بن خالد بن عبدالله الجويعي
إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن  المسند

إبراهيم بن عبدالله بن محمد الرشيد
إبراهيم بن محمد بن صالح العويس

إبراهي�م ب�ن محم�د ب�ن مف�رح ال مح�ي 
القحطاني

أحمد بن  إبراهيم بن أحمد السعيد
أحمد بن صالح بن محنى ال حسين الشهري

أحمد بن مبارك بن حسن بن شعيب الدوسري
أحمد بن محمد بن حمود الموسى

أحمد بن محمد بن نجر الخنفري القحطاني
أحمد بن ملفي بن مرزوق النفيعي العتيبي

أحمد عبدالله طاهر
بدر بن عبدالرحمن بن إبراهيم الصغير

بسام بن سليمان بن إبراهيم القاسم
بندر بن سعد بن سلمي العضيله المطيري
بندر بن سعيد بن صنيتان النفيعي العتيبي

بندر بن محمد بن مبارك ال تركي القحطاني
ثامر بن فهد بن حمد القريني

ثنيان بن سحمي بن ثنيان الرويبي السبيعي
حاتم بن فهد بن محمد المرشدي العتيبي

حسام بن شاهر بن مشاري المهيدلي العتيبي
حمد بن عبد الله بن ظافر ال رشيد

حمد بن عبدالله بن إبراهيم الحديثي
حم�ود ب�ن مش�خص بن هم�الن القريش�ي 

السبيعي
خالد بن حمود بن همالن القريشي السبيعي

خالد بن سعد بن هليل الشاطري المطيري
خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الناصر

خالد بن عبدالله بن سالم آل عقيل
خالد بن عبدالله بن سالم الرحيمي المطيري

خالد بن عبدالله بن سعد الغفير الدوسري
خالد بن عبدالله بن صالح الحواس
خالد بن فيصل بن بنيدر بن عميره
خالد بن محمد بن عبدالله بن شار

خالد عبدالرحمن بن عبدالعزيز الملحم
دهمش بن عبدالعزيز بن محمد الدهمش

رائد بن سعود بن مزعل بن طواله
رائد بن محمد بن عبدالله الجاسر
راشد بن حامد بن راشد الحدبان

راكان بن حمد بن عبدالعزيز غانم
راكان بن عبدالله بن عبدالعزيز العمار

ريان بن راشد بن منصور ابوحمر الدوسري
ريان بن عبدالله بن محمد الجوهر

ساري بن علي بن خليوي المطيري
سالم بن منصور بن سالم المرزوقي البقمي

سعد بن إبراهيم بن عبدالعزيز القويز
سعد بن عبدالرحمن بن سعد التركي

سعد بن عبدالله بن سعد الرميح
سعد بن محمد بن سعد أبوتيلي

سعود بن  غريب بن سعود الشامري العجمي
سعود بن خالد بن هميل بن هميل

سعود بن سعيد بن محمد الرمثي الشهراني
س�عود ب�ن عبدالعزيز ب�ن عبدالل�ه الرحيلي 

الحربي
سعود بن فايز بن حمد العزه السبيعي

سعود بن محمد بن مفرح النفيعي
سلطان بن عبدالرحمن بن سعد الحصان

سلطان بن عبدالله بن صالح الشدادي الحربي
سلطان بن عبدالله بن محمد البكري الشهري

سلطان بن متعب بن سالمه الدشاش
سليمان بن ناصر بن سليمان الشريقي

سيف بن محمد بن علي الحسيني الزهراني
شافي بن فهد بن مطلق العاصمي القحطاني

صالح بن عمر بن إبراهيم العبداللطيف
صالح بن ماجد بن صالح الصانع

طارق بن صالح بن عبدالعزيز التركي
طالل بن حسين بن باني المقاطي العتيبي
طالل بن خالد بن محمد العضياني العتيبي

طالل بن ذايب بن ناصر المغيري العتيبي
طلق بن سعد بن فهد المقاطي العتيبي

عبد الرحمن بن ناصر بن يحي حسن الشريف
عبدالرحمن بن أسعد بن عبدالعزيز العامر

عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن المبارك
عبدالرحمن بن سلمان بن إبراهيم عنبرى

عبدالرحم�ن ب�ن عبدالل�ه ب�ن عبدالرحم�ن 
الجالجل

عبدالرحمن بن علي بن محمد المعيقل

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز المغامس
عبدالرحمن بن محمد بن فايز الشهري

عبدالرحم�ن ب�ن مش�بب ب�ن عل�ي ال دعياء 
األسمري

عبدالعزيز بن إبراهيم بن علي الطويان
عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز آل مسلم

عبدالعزيز بن خطاب بن عمر البلبيسي
عبدالعزيز بن رمزي بن محمد بن علي حسنين

عبدالعزيز بن زياد بن حمزه مدني
عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الجنيدل

عبدالعزي�ز ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزي�ز 
المفلح

عبدالعزيز بن عبدالله بن عويض الشهراني
عبدالعزيز بن علي بن غفر الدغفلي  البقمي

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله العثمان
عبدالعزيز بن مطلق مشرع النفيعي العتيبي
عبدالعزيز بن يحى بن عبدالرحمن الجديعي

عبدالكريم بن عطيان بن عطيه البالدي
عبدالل�ه ب�ن حاض�ر ب�ن س�مار الش�الحي 

المطيري
عبدالل�ه ب�ن راج�ح ب�ن فيح�ان المجمع�ي 

السبيعي
عبدالله بن سعد بن محمد بن فايز

عبدالله بن عصام بن عبدالله الرماح
عبدالله بن فهد بن رجاء عبدي الشمري

عبدالله بن فهد بن عبدالله البكيري
عبدالله بن متعب بن دبيان المخلفي الحربي

عبدالله بن محمد بن غازي الصفياني العتيبي
عبدالله بن محمد بن منصور الزغيبي

عبدالله بن مسفر بن فهد الفهيدي
عبدالله بن مطلق بن فالح البرازي المطيري

عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله بن عتيق
عبدالملك بن سلمان بن مسلم المسلم

عبداله�ادي ب�ن إبراهي�م ب�ن س�ليمان ب�ن 
عبدالواحد

عبيد بن عبدالله بن عبيد بني ثور السبيعي
علي بن سليمان بن علي الفرهود

علي بن محمد بن علي بن ضعيان
علي بن نواف بن على شما

عمر بن خالد بن عبدالله الروق
عمر بن عبدالله بن علي الشهري

عمر بن علي بن سمران الحسني العنزي
فارس بن غرم بن عبدالله الشهري

فارس بن محمد بن ناصر العيد
فهد بن حمد بن فهد الغميز

فهد بن راضي بن سالم الجحيشي الشمري
فهد بن سلمان بن صالح الناصر

فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل فريان
فهد بن مفرح بن علي ال ليلح الشهري
فواز بن عبدالرحمن بن صالح المفضي

فيصل بن أحمد بن عبدالهادي السيف
فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز المقرن
فيصل بن حمد بن محمد القحطاني

فيصل بن سليمان بن محمد المديهش
فيصل بن سيف بن سالم ال سيف

فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز الزامل
فيصل بن محمد بن أحمد القصير

ماجد بن حمس بن برك البتالء الحربي
ماجد بن الفي بن ساير الرشيدي

محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان االسمري
محمد بن جمعان بن مهدي الرويس البقمي

محمد بن خالد بن إبراهيم العبيد
محمد بن خالد بن سعد الطليحي
محمد بن زايد بن عيسى البناوي

محمد بن صالح بن مبارك المحارفي
محمد بن صالح بن محمد الطيار

محمد بن عبدالله بن بنيان القريشي السبيعي
محمد بن عمر بن مبارك الصويان الدوسري

محمد بن عوض بن سعد العمار الشهري
محمد بن ناصر بن محمد المناع

مساعد بن سلمان بن سليم الطويرقي
مساعد بن عبدالله بن مساعد السويلم

مشاري بن زيد بن مجدل الدعجاني
مشاري بن عبدالرحمن بن محمد التمامي

مشاري بن محمد بن عبدالله المرعول
مشعل بن عبدالله ابن فهد الحذيفي
مشعل بن عبدالله بن محمد ابالخيل

معاذ بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز األحمد
معت�ز بن مس�اعد ب�ن عبدالرحم�ن الدلبحي 

العتيبي
ممدوح بن نجر بن ذعار بن أبوخشيم الدلبحي

منصور بن عبدالرحمن بن منصور الجريس
منصور بن عبدالله بن منصور البحيري

منصور بن محمد بن منصور المقيطيب
مهند بن عارف بن عويض الرحيمي المطيري

ناصر بن إبراهيم بن ناصر الكثيري
ناصر بن سلطان بن ناصر البصري

ناصر بن صالح بن ناصر المرواني الحربي
نايف بن بندر بن غصاب  الشدادي الحارثي

نايف بن خالد بن جزاء المقاطي العتيبي

نايف بن شاهر بن عميش الشيباني العتيبي
نايف بن عبدالعزيز بن عبدالكريم الطواله

نايف بن عبدالله بن سعد الماضي
ناي�ف ب�ن عيس�ى ب�ن عبداله�ادي الحم�ر 

المطيري
نايف بن محمد بن عبدالله المنصور

نواف بن سليمان بن سعد التركي
نواف بن يحيي بن عوض ال يحيي القحطاني

وديع بن عوض بن سعد القحطاني
وليد بن عبدالله بن عايض الدلبحي العتيبي

يزيد بن محمد بن عمر العيد
يزيد بن يوسف بن عبدالعزيز الربيعان

الفصل الصيفي
قسم اإلذاعة والتلفزيون والفيلم

أحمد بن عادل بن عبدالعزيز الهذيلي
عبدالعزي�ز ب�ن عل�ي ب�ن عاي�ض ال متع�ب 

القحطاني
قسم اإلعالن واالتصال التسويقي

إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمحسن التويجري
قسم العالقات العامة

راشد بن حماد بن مطلق أبا الروس القريني
صال�ح ب�ن عبدالرحمن بن م�رزوق الفهيدي 

الحربي
عبدالله بن سالم بن مزرم ال مسعود الشمري
محمد بن ناصر بن محمد الجهظمي الشهري

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
)قسم إدارة األعمال(

ال صم�ان  أحم�د ب�ن عبدالل�ه ب�ن س�عيد 
القحطاني

أحمد بن ناصر بن علي المجوز
أحمد بن كريم بن سالمه الضوي العنزي

اسامه بن حماد بن حميد العوفي الحربي
إبراهيم بن عبددالرحمن بن  محمد المانع

إبراهيم بن مبارك بن سعد آل شريده
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الخميس

أحمد بن زيد بن حمود الحامد
أحمد بن عبدالعزيز بن محسن المحجوب

أحمد بن عبدالله بن حمد الوهيبي
أحمد بن ناصر بن محمد القعود

أحمد بن يوسف بن دايل الدايل
الوليد بن عبداللطيف بن راشد أل عبداللطيف

بدر بن فهد بن عبدالرحمن الشعيبى
بدر بن محمد بن مهيزع المهيزع

تركي بن سعد بن عبدالرحمن الباز
تركي بن سعيد بن علي ال عواض القرني

جابر بن أحمد بن يحي السحاري
حسام بن عمر بن الهويمل النمر المطيري

حسان يحي محمد صواب
حمد بن سعود بن حمد السياري

حمزه بن سعد سعيد الزهري الغامدي
خالد بن سليمان بن حمد الحرقان

خالد بن صالح بن عبدالرحمن الدسيماني
خالد بن عبدالرحمن بن سليمان المطوع

خالد بن عبدالله بن سعد القريميش
خالد بن عبدالله بن صالح العبدالقادر

خالد بن علي بن محمد الشمراني
خالد بن عمر بن محسن بن صويلح

خالد بن عيضه بن عوض الوهبي المالكي
خالد بن وليد بن صديق الحكمي

دليم بن صالح بن علي السريعي القحطاني
رائد بن عبدالله بن محمد الحربي

راكان بن تركي بن مبارك ال تركي القحطاني
راكان بن عبدالرزاق بن محمد الهاشم

رامي بن خالد بن حسين الرحماني البقمي
ريان بن محمد بن علي الصويلح

زياد بن محمد بن عوضه ال جمعه العمري
سامي بن زبن بن بجاد العتيبي

سعد بن منصور بن سعد بن رويجح
سعود بن إبراهيم بن عبدالله الرومي

سعود بن صالح بن مطلق الغربي
سعود بن نواف بن سعود القاسمي الظفيري

سعيد بن علي بن سعيد البشري القحطاني
سلطان بن سليمان بن سلطان السلطان

سلطان بن فهم بن هقاش الهميلي البقمي
سلطان بن محمد بن عوض العريض

سلمان بن شائز بن فرحان العنزي
سلمان بن علي عيضه الريس المالكي

سهيل بن عبدالله بن غانم السدالن
صالح بن إبراهيم بن محمد العبدالله

صالح بن أحمد بن صالح بانافع
صالح بن عبدالرحمن بن صالح الحناياء

صالح بن عبدالله بن صالح الباحوث
صالح بن محمد بن صالح الفليح

ضي�ف  الل�ه ب�ن ظاف�ر ب�ن عبدالل�ه الهيف 
الدوسري

ضي�ف الل�ه بن ط�الل ب�ن عبدالل�ه النفيعي 
العتيبي

طارق بن سعيد بن حمود العطاوي الشمري
طارق بن محمد بن راجح البقمي

طالب بن رويس بن صالح الهمامي
طالل بن جهز بن عايش الميزاني المطيري
عاصم بن علي بن صالح ال شريم الغامدي
عبداإلله بن أحمد بن علي الكناني الزهراني

عبدالرحمن بن توفيق بن عبدالرحمن المغربي
عبدالرحمن بن جابر بن ترابى الجابري

عبدالرحم�ن بن حماط بن دعس�ان الخمعلي 
العنزي

عبدالرحمن بن خالد بن عنبر العبدالله
عبدالرحمن بن سعيد بن سفر آل غنوم

عبدالرحمن بن صالح بن عبدالعزيز الصييفي
عبدالرحمن بن علي بن محمد القصير

عبدالرحمن بن فهد بن عبدالله الخريجي
عبدالعزيز بن جابر بن يزيد الثويعي الفيفى

عبدالعزيز بن حمد بن شقير الشقير
عبدالعزيز بن حمود بن عبدالعزيز السيف

عبدالعزي�ز ب�ن س�عد ب�ن س�عيد ال هدب�اء 
االحمري

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز العليان
عبدالعزي�ز ب�ن عبي�د ب�ن عبدالل�ه الحاقان 

الدوسري
عبدالعزيز بن علي بن عبدالعزيز السنيدي

عبدالعزيز بن فوزي بن عبدالعزيز السكيت
عبدالعزيز بن محمد بن صالح السلوم

عبدالكري�م ب�ن عم�ار ب�ن عل�ي الش�الحي 
المطيري

عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الجارالله
عبدالله بن إبراهيم بن أحمد العرفج

عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله المدوح
عبدالل�ه ب�ن إبراهي�م ب�ن محم�د البداري�ن 

الدوسري
عبدالله بن خالد بن عبدالله الجليل

عبدالله بن سعد بن مسفر القحطاني
عبدالله بن سليمان بن عبدالله أباالخيل
عبدالله بن سليمان بن عبدالله الحبس

عبدالله بن فهد بن عبدالعزيز العقيل
عبدالله بن محمد بن سعد اليابس

عبدالل�ه ب�ن مش�عان ب�ن محم�د المجامعه 
السبيعي

عبدالله بن ناصر بن عبدالله الناصر
عبدالله بن نايف بن صالح الرحيمي المطيري

عبدالله علي عبدالله الحاج
عبدالمجيد بن جابر بن راشد الرياحي الرويلي

عبدالمجيد بن خالد بن عبدالله البازعي
عبدالمجيد بن عثمان بن عبدالله السالمه

عبدالمجيد بن محمد بن ناصر المناع
عبدالمحسن بن سيف بن عبدالمحسن السيف

عبدالمحس�ن ب�ن عام�ر ب�ن عبدالمحس�ن 
السويلم

عبدالمحس�ن بن محمد بن مع�زي الدغيلبي 
العتيبي

عبدالمحس�ن بن مليحان بن خل�ف العمودي 
الشمري

عبدالملك بن سليمان بن جبرين المسهر
عبدالمل�ك ب�ن الفي ب�ن محمد الش�مروخي 

الشمري
عبدالملك بن مساعد بن سليمان الطيار

عثم�ان بن غ�رم الله بن دخيل الله الش�وقبي 
المالكي

علي بن أحمد بن علي البركات الشمري
علي بن سالم بن علي الخشرمي الشهري

علي بن صالح بن سعد اللحيدان
علي بن عبدالله بن علي بن عون

عمار صالح ابورشيد
عمر بن صالح بن عبدالله المطرودي

عمر بن علي بن محمد الضمري
عمر بن محمد بن أحمد حنتول

عمر بن مساعد بن عبدالعزيز السراء
فارس بن إبراهيم بن سعد السعيدان
فارس بن مسفر بن علي بن شبالن

فراس بن حمد بن عبدالله الراشد
فهد بن علي بن عمير العمير

فهد بن محمد بن إبراهيم الريس
فهد بن محمد بن صالح السيف

فهد بن محمد بن فهد الفهيد
فهد بن منصور بن فهد العبيد

فهد بن هائف بن جويعد المرشدي العتيبي
فيصل بن بدر بن فيصل العصيمي العتيبي

فيصل بن عبدالرحمن بن حسن الصغير
فيصل بن عبدالله بن محمد الجمعه
فيصل بن علي بن شويش الشويش

فيصل بن محمد بن أحمد نبراوي
فيص�ل ب�ن محم�د ب�ن غ�رم الله القش�يري 

الشهري
لؤي بن فواد بن صالح النهدي

محمد بن إبراهيم بن محمد السحيم
محمد بن إبراهيم بن محمد السيف

محمد بن إبراهيم بن محمد اللزام
محمد بن أحمد بن إبراهيم العثيمين

محمد بن تركي بن عبدالله العجالين الدوسري
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محمد بن خالد بن حمد اليحيى

محمد بن رافع بن ظافر البكري الشهري
محمد بن زاهر بن حمود البكري الشهري

محمد بن زيد بن محمد الرماني
محمد بن سالم بن مجول الزويمل

محمد بن سعيد بن علي ال هادي العمري
محمد محمد حمامه

محمد مسعد  عبدالله شرهان
محمد بن سعيد بن محمد ال بكر الدوسري

محمد بن سلمان بن محمد النشوان
محمد بن سليمان بن محمد العمري

محمد بن عبدالرحمن بن محمد الصقيهي
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحرقان
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعالن

محمد بن عبدالله بن إبراهيم السعد
محمد بن عبدالله بن راشد القبس

محمد بن عبدالله بن سليمان اليحيى
محمد بن علي بن محمد ال معيض القحطاني

محمد بن علي بن يحيى الخثيمي الشهري
محمد بن عمار بن محمد العمار

محمد بن مبارك بن محمد ال وحيد الدوسري
مراد سعد بن سفرالشهراني

مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبيب
مشاري بن علي بن سعيد الظالفيع القحطاني
مطلق بن عبدالله بن مروي الشبعان المطيري

معاذ بن عبدالله بن محمد آل ضرمان
ناصر بن عبدالله بن ناصر الصايغ الدوسري

نايف بن بليبص الحلو الفدعاني العنزي
نواف بن دخيل الله بن مسفر البدري البقمي

نواف بن عبدالله بن عبدالرحمن السلطان
نواف بن فهد بن جويرالله آل مالح

وائل بن عبدالله بن مليحان السبيعي العنزي
وليد بن عبدالحكيم بن ناصر المفوز
وليد بن عبدالله بن إبراهيم العبودي

وليد بن علي بن راشد الشبانات
وليد خالد خميس بن محفوظ

ياسر بن سعد بن محمد آل سلمان الدوسري
ياسر بن عبدالله بن محمد الصرامي

ياسر بن محمد بن ناصر الداود
يزيد بن أحمد بن محمد الوهيبي

)قسم االعمال المصرفية(
أنس بن خالد بن حسن البوري الحارثي

إبراهيم بن حمد بن إبراهيم الدبيخي
إبراهيم بن خالد بن عبدالله اليحي

أحمد بن سعد بن فهد بن سلمه
أحمد بن نواف بن حمود الجعفري المطيري

أحمد محمد أحمد الكحلوت
باسل بن شباب بن عتيق الترجمي السلمي

بدر بن نايف بن محمد الدعجاني العتيبي
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالجليل حماد

ترك�ي ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن 
سماعيل

ثابت بن عبدالعزيز بن صالح العريني
حسين بن عوض بن دليم ال زيدان القحطاني

حمد بن ناصر بن حمد التويجري
خالد بن حميد بن حمدان المهيد العنزي

خالد بن سليمان بن محمد الحميد
خالد بن صالح بن محمد الرشيد

خالد بن عبدالرحمن بن علي بن عوين
خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الحمدان

خالد بن علي بن طالل بن عجرش ابوثنين
خالد بن محمد بن ظافر البكري الشهري

دخيل الله بن محمد بن صائل الشلوي
رائد بن زاهي بن ناصر القرني

سالم محمد عبدالقادر باشراحيل
سامي بن صالح بن مبارك الرويجح

سعود بن سعد بن عبدالله النصار
س�عيد ب�ن عبدالله بن س�عد بن خراش�ي آل 

قضام
سليمان بن يوسف بن سليمان الفراج

صال�ح ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عبدالمحس�ن 
المطرودي

صالح بن عبدالله بن صالح الحميد القحطاني
صالح بن محمد بن صالح الحبيب

صال�ح ب�ن محم�د ب�ن عبدالعزي�ز البخ�ات 
الشهري

طارق بن أحمد بن حامد االبنوي الغامدي
عب�د العزيز ب�ن خالد ب�ن ضحي�ان الدغفلي 

البقمي
عبداإلله بن فهد بن إبراهيم المزروع

عبدالرحم�ن ب�ن عبدالكريم ب�ن عبدالرحمن 
الشائع

عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الفائز
عبدالرحمن بن عبدالله بن علي الحمدان

عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن عتيق
عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد ال الشيخ
عبدالعزيز بن عبدالله بن يوسف الصقير

عبدالعزيز بن محمد بن سعد المهناء
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن التويجري
عبدالعزيز بن محمد بن علي العمري الحربي

عبدالعزيز بن مفرح بن ناصر القرفي البقمي
عبدالله بن أحمد بن عبدالله العريفج
عبدالله بن صالح بن إبراهيم العيدي

عبدالل�ه ب�ن عايض ب�ن عياض�ه الغضوري 
العنزي

عبدالله بن عبدالرحمن بن فوزان القريشي
عبدالله بن عبدالعزيز بن سعد الحماد

عبدالله بن فهد بن عبدالله المنيع
عبدالل�ه ب�ن محم�د ب�ن عبدالل�ه الكويكبي 

الرويلي
عبدالله بن محمد بن علي الفيفي

عبدالله بن محمد بن منير الخليدي القثامي
عبدالله بن ناصر بن دخيل الغيث

عبدالله بن هاني بن عبدالرحمن البسام
عبدالمجيد بن إبراهيم بن عثمان البراك

عمر بن مقعد بن شعوان العوفي الحربي
عمرو بن محمد بن حمد الناصر

فراج بن ناصر بن سعد النبيطي السبيعي
فراس بن علي بن عبدالرحمن السحيباني
فهاد بن حمدان بن رضا الربيعيه الشمري

فهد بن خالد بن عبدالعزيز الشعيبي
فهد بن شامان بن هالل المشرافي المطيري

فهد بن محمد بن عبدالله ال سالم القرني
فهد بن محمد عبدالله ال عبدالله الشهري

فيصل بن خزام بن محمد ال الحيزاء الشهراني
فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالله المفوز

لؤي بن عبدالله بن صالح العواد
مؤيد بن سعد بن ناصر السعيد

مالك بن عوض بن فضل ال حسن  الشهري
مبارك بن حشان بن مبارك الشامري العجمي

مبارك بن فهد بن مبارك الهويشل
متعب ب�ن عبدالعزيز ب�ن عبدالرحم�ن العبد 

الكريم
متعب بن عبدالله بن مفلح آل مريد

محمد بن صالح بن إبراهيم القويفلي
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الزعاقي
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الوهيبي

محم�د ب�ن مس�اعد ب�ن عبدالل�ه المخ�زوم 
الغامدي

محمد بن مصطفى بن ذياب أبو زيد
محمد بن ناصر بن محمد القعود

محمد بن نبيل بن جمعان بن سعد
مشاري بن سعد بن ناصر الغنام

ناصر بن سعد بن ناصر الهزاع
نواف بن عبدالله بن سعيد ال هياس الغامدي

هشام بن صالح بن سليمان المشعل
وائل بن حامد بن مسلط السبيعي العنزي

ياسر بن محمد بن يحي والبي
يزيد بن طارق بن عبدالله الزامل
يزيد بن عبدالله بن حماد الباتع

يوسف بن عبدالعزيز بن إبراهيم الثنيان
)قسم االقتصاد(

أحمد بن السعيدي بن سعد الصقيران
إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الزيد

أحمد بن منصور بن سليمان الشقير
بدر بن زيد بن بجاد الدلبحي

تركي بن سلطان بن نويران الرحماني البقمي
تركي بن عصام بن علي آل الشيخ

حسن بن شريان بن محمد السوداء القباني
حسين بن محمد بن قاسم ابوطويل

خالد بن محمد بن حمدي الغنامي العتيبي
سامي بن محمد بن عمقي الفدعاني العنزي

سعود بن إبراهيم بن عبدالعزيز السماري
سلطان بن سعد بن عبدالله ال سالم القرني

سلطان بن محمد بن راكان المقاطي العتيبي
سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجبالي

سيف بن عايد بن مفرح السبيعي العنزي
صارم بن فارس بن زايد آل بريك

صالح بن عبدالعزيز بن محمد الغنام
صهيب بن أحمد بن عبدالمجيد ابومراد

عبداإلل�ه ب�ن حس�ين ب�ن س�عيد ال زي�دان 
القحطاني

عبداإلل�ه ب�ن مب�ارك ب�ن ظاف�ر ال عي�اش 
الشهراني

عبدالرحمن بن إبراهيم بن ناصر السعيد
عبدالرحمن بن حمد بن إبراهيم البكيرى

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله الغانم
عبدالرحمن بن عمر بن محمد العطيش

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحصيني
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسن

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن خنين
عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الشبلي

عبدالعزي�ز بن حماد بن حلي�س بن اباالروس 
القريني

عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز القاسم
عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالعزيز السليمان
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن االحيدب

عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الحقان
عبداللطيف ب�ن صالح الدين ب�ن عبداللطيف 

الغانم

عبدالله بن خالد بن عبدالله بن ناهض
عبدالله بن شائم بن سعدون العنزي

عبدالله بن ظافر بن علي ال هشلول الشهري
عبدالله بن علي بن  صالح السحيباني

عبدالل�ه ب�ن محم�د ب�ن جفي�ن الرحيم�ي 
المطيري

عبدالله بن محمد بن مطلق المطلق
عبدالملك بن سعود بن عبدالعزيز النداف

عطاالله بن محمد عطاالله الجديعي
عفاس بن سلمان بن عفاس الشمالي العتيبي

علي بن مشعل بن حاضر ال ثالب العلياني
عمر بن محمد بن هالل الدعجاني

فهد بن خالد بن نايف بن هباس الهباس
فهد بن محمد بن دويغر المحلفي السهلي
فيصل بن علي بن فهدال بوخف الشهراني

ماجد بن خالد بن سعد العمهوج
مبارك بن فهاد بن محمد ال عيفان القحطاني
محمد بن أحمد بن عبدالله الحسني الزهراني

محمد بن عبدالرحمن بن محمد المهيزع
محمد بن عبدالله بن محمد القرني

محمد بن فهد بن محمد الجليفي
محمد بن قبالن ناصرالشرافاء الدوسري

محمد بن مساعد بن علي ال جمعان الغامدي
محمد بن ناصر بن محمد الحسين

مشاري بن محمد بن سليمان اليوسف
مشعل بن عبدالله بن إبراهيم األعرج

معاذ بن محمد بن عياد النهير الشمري
ناصر بن حمد بن ناصر المناع

نواف بن عبدالله بن إبراهيم المالك
)قسم التمويل واالستثمار(

أحمد بن محمد بن عبدالمحسن العبدالكريم
إبراهيم بن اسماعيل بن إبراهيم الخضيري

إبراهيم بن خالد بن إبراهيم العواد
إبراهيم بن خالد بن إبراهيم النفيسه

إبراهيم بن سعود بن إبراهيم الدايل
إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم القدير

إبراهيم بن علي بن محمد الياسين
أحمد بن راشد بن محمد العقيلي الخالدي

أحمد بن سليمان بن محمد العبيدان
أحمد بن علي بن محمد الحبابي القحطاني
أحمد بن محمد بن أحمد ال شعله عسيري

انس بن أحمد بن عثمان المزيد
بدر بن دهش بن محمد الدهش

بدر بن عبدالرحمن بن محمد المهوس
بدر بن كريم بن تليعان السبيعي العنزي
تركي بن محمد بن عبدالعزيز آل الشيخ

تركي بن مساعد بن عبدالله السويلم
حامد بن سعيد بن حامد ال عائض الوادعي

حسام بن إبراهيم بن حماد العبيد
حس�ن ب�ن معي�ض ب�ن محم�د آل جمه�ور 

الزهراني
حمد بن عبدالرحمن بن حمد العقيلي

حمد بن عبدالله بن يحيى حيان
حمد بن علي بن حمد العمران

خالد بن زاهر بن سالم ال صيوي الشهري
خالد بن عثمان بن أحمد المزيد

رائد بن عبدالله بن علي السحيباني
ريان بن عبدالله بن سعيد ابوحسين

سعد بن خالد بن سعد العيد
سعد بن عبدالعزيز بن محمد الرشيد

سعد بن عبدالله بن سعد الشاهين
سعد بن عبدالله بن عبدالرحمن الخنين

سعود بن أحمد بن سعود العيسى
سعود بن سعد بن زيد بن حسين

سعود بن فيصل بن محمد الجربوع
سعود بن محمد بن سعد العماري

سلطان بن حمد بن مهدي آل رشيد
سلمان بن عبدالله بن مطلق القريني

سليمان بن خالد بن سليمان بن نفيسه
سليمان بن علي بن محمد ال سليمان

سليمان بن محمد بن عبداللطيف الصالح
سهيل بن محمد بن عبدالله الدويش

شبيب بن سليمان بن عبدالله الشبيبي النهدي
عاصم بن عبدالله بن عبدالعزيز الربع

عاصم بن منصور بن عبدالرحمن الحمدان
عبد االله بن عبد الله بن إبراهيم الراجحي

عبداإلله بن خالد بن موسى الصفيان
عبدالرحمن بن توفيق بن صادق الشولي

عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الهاجري
عبدالرحمن بن سعود بن علي الهويشان

عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الجربوع
عبدالرحم�ن ب�ن عبدالل�ه ب�ن عبدالرحم�ن 

البابطين
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الشايع

عبدالرحمن بن عمر بن محمد راجح
عبدالرحمن بن محمد بن حمد العيد

عبدالرحم�ن  ب�ن  محم�د  ب�ن  عبدالرحم�ن 
اباحسين

عبدالرحم�ن ب�ن محم�د ب�ن عبدالرحمن بن 
سرحان

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله عرار قيسي
عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله الشمالي

عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله بن صبيح
عبدالعزيز بن حمد بن سعد الزير

عبدالعزيز بن سعود بن عبد العزيز الهويدي
عبدالعزيز بن سعود بن فهد العقيل
عبدالعزيز بن سعود بن فهيد العبده

عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالعزيز الماضي
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد العبدالله

عبدالعزيز بن محمد بن صالح بن عجالن
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز السلطان

عبدالعزيز بن منصور بن إبراهيم بن خميس
عبدالله بن إبراهيم بن محمد العامود
عبدالله بن تركي بن محمد اللحيدان

عبدالله بن خالد بن عبدالرحمن الفدى
عبدالله بن زيد بن عبدالكريم الزيد

عبدالل�ه ب�ن س�عود ب�ن عبدالل�ه ال عمقان 
التميمي

عبدالله بن صالح بن عبدالله الحماد
عبدالله بن ضويحي بن عوض الحربي

عبدالله بن عبدالرحمن بن إبراهيم المزروع
عبدالله بن محمد بن حمود المرزوقي البقمي
عبدالله بن محمد بن عبدالله ال نجات الغامدي

عبدالله بن محمد بن عبدالله الرشودي
عبدالله بن مرشد بن عبدالله ال طالب

عبدالمجيد بن خالد بن علي بن قعيد
عبدالمجيد بن فهد بن محمد الحماد

عبدالمجيد بن محمد بن عبدالمحسن الحماد
عبدالمجيد محمد محمد ادريس

عبدالمحس�ن ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن منص�ور 
المنصور

عبدالمحس�ن ب�ن عقيل ب�ن مطر الس�بيعي 
العنزي

عبدالملك بن محمد بن سليمان العواد
عثمان بن إبراهيم بن أحمد التويجري

عزام بن صالح بن سليمان المحمود
علي بن إبراهيم بن محمد العايدي

علي بن عبدالعزيز بن علي السحيباني
علي بن عبدالله بن علي الربع

علي بن عبدالله بن عمر االصيقع
علي بن فهد بن علي الجارالله

عمر بن عبدالعزيز بن محمد التويجرى
عمر بن محمد بن راشد حميسان

عمر بن محمد بن عمرالراجح  العنقري
فهد بن سعد بن سعيد ال علي القحطاني

فهد بن عبدالرحمن بن فهد النعيم
فهد بن عبدالله بن صالح العويضه
فهد بن مساعد بن صالح المديميغ

فيصل بن برخيل بن عبدالرحمن البرخيل
فيصل بن محمد بن صالح الماضي

ماجد بن عبدالرحمن بن ماجد الربيعان
ماجد حكمت شوقي االرناووط

متعب بن سليمان بن حمد الجعيثن
محمد بن إبراهيم بن محمد بن عون
محمد بن أحمد بن إبراهيم العقيلي

محمد بن خالد بن محمد الفريح
محمد بن خالد بن محمد باسمح

محمد بن سعد بن محمد االحيدب
محمد بن شجاع عبيد القصيري الحربي

محم�د ب�ن صوي�ع ب�ن محم�د ال مق�رح 
القحطاني

محمد بن ظفر بن مسفر الشكري الدوسري
محمد بن عبد العزيز بن محمد الراجحي
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السلطان

محمد بن عبدالعزيز بن يحي الصقيه
محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الخطيب

محمد بن عبدالله بن محمد بن داحه
محمد بن علي بن إبراهيم التريباني
محمد بن علي بن محمد  الطحيني

محمد بن فهد بن عبدالعزيز الرشيد
محمد بن منصور بن حمد الباحوث

محمد زكريا فضل
محمد علي محمد

مش�اري ب�ن احس�ان ب�ن محمد البش�يري 
الزهراني

مشاري بن فارس بن أحمد الهاجري
مشعل بن عبدالرحمن بن فهد الرميح

مشعل بن عبدالعزيز بن سليمان المشعل
مشعل بن علي بن حمد الميمي

مصعب بن صالح بن عبدالعزيز الربع
معاذ بن صالح بن دخيل الدخيل

معاذ بن عبدالله بن عثمان العبدالله
معاذ بن عبدالمحسن بن محمد القريشي

معاذ بن هشام بن صالح الريس
معاذ بن يوسف بن صالح السلوم
معتز بن محمد بن مقبل العتيبي

مور تاال لو
ناصر بن سعود بن ناصر المبدل

ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر بن سند
ناصر بن عثمان بن محمد الدريهم

نايف بن سعدي بن برجس المقاطي العتيبي
نايف بن محمد بن إبراهيم المقحم
نواف بن صالح بن عبدالله الصالح

وليد بن عمربن عبدالله الماضي
يحي بن سالم بن سعيد درع

يزيد بن فهد بن عبدالرحمن المقبل
يوسف  كوناتي

يوسف بن عبدالرحمن بن حميد الشايع
)قسم المحاسبة(

أحمد بن دخيل الله بن محمد الخيبري
أحمد بن زراق بن ترحيب الحافي العتيبي
أحمد بن عواد بن سراي الفضيل الشمري

إبراهيم بن حمد بن إبراهيم السليمان
إبراهيم بن منصور بن محمد اباحسين

أحمد بن طارق بن أحمد بن سعيد
أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الكنهل

أحمد بن عواجي بن أحمد عطيف
اسامه بن صالح بن فهد بن سبيل

البراء بن عبدالعزيز بن محمد العمر
انس بن نفل بن مطلق الحارثي

باسل بن سليمان بن سمير الهجله المطيري
بدر بن طالل بن هديب العياد العتيبي

بدر بن عبدالعزيز بن سعود العسكر
بدر بن ناصر بن صالح الدلبحي

حسن بن أحمد بن عزيز المزابره العمري
حسن بن سعود بن محمد الطفيل الزهراني

حسن بن ناصر بن سعيد ال مسلمه
حمد بن إبراهيم بن حمد المغامس

حمد بن فهد بن حمد الفرعاوي العمري
حمود بن عواض بن حمود الشلوي الحارثي

خالد بن بندر بن عميد العوفي الحربي
خالد بن سعود بن صالح الفرهود

خالد بن عبدالرحمن بن إبراهيم المقحم
خالد بن عبدالله بن إبراهيم الدهمش

خالد بن محمد بن سعد العجالن
خالد بن محمد بن عبدالعزيز العسكر

خالد بن محمد بن نواف بن راجح البدراني
رائد بن محمد بن فالح الرزني الشمري

ريان بن محمد بن برغش بن مسلم
زياد بن عبدالله بن فهيد المزيد

سالم بن خالد بن سالم علكم
سالم بن منصور بن سالم الدبيب

سامى بن سلطان بن ثواب الصعيبي المطيري
سعد بن عبدالعزيز بن سعد التخيفي

س�لطان بن س�عيد ب�ن س�عد الش�ويحطي 
الحارثي

سلطان بن ظافر بن حنش العمور الدوسري
سلطان بن علي بن سليمان الصوينع
سلطان بن عوض بن عبدالله الغامدي

سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز المغامس
سلمان بن درهوم بن عايض الحارثي

سلمان بن غازي بن حميد القثامي العتيبي
سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان الدعاجين

سليمان بن عبدالمحسن بن عبدالله المقحم
سليمان بن علي بن عبدالله القفاري

سليمان بن محمد بن سليمان الجندل
صادق محمد ربيع حلمي شراب

صالح بن سعود بن صالح السعيد
صالح بن سعيد بن ثائر ال سليمان العمري

صالح بن عبدالعزيز بن صالح السحيباني
طارق بن حمود بن مستور المقاطي العتيبي

طالل بن عبدالعزيز بن سعود المقبل
طالل بن علي بن عامر االبكيره الشهري

عاصم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المهنا
عبادة عاصم عبدالله الخليلي

عبداإلله بن إبراهيم بن علي  البغدادي
عبداإلله بن أحمد بن ناصر الشاللي

عبداإلله بن سالم بن عوض الشاللي
عبداإلله بن عبدالله بن محمد العبرى
عبداإلله بن محمد بن إبراهيم اليحيى

عبداإلله بن محمد بن فريد قاضي
عبداإلله بن منصور بن صالح العليط

عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد العوله
عبدالرحمن بن سامي بن محمد بن جديد

عبدالرحمن بن سعد بن جبران الفهري
عبدالرحمن بن سيف بن عبدالمحسن السيف

عبدالرحمن بن صالح بن عبدالله الخراشي
عبدالرحم�ن ب�ن عايض بن مطل�ق الدغيلبي 

العتيبي
عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن عبدالكريم 

الخليفى
عبدالرحم�ن ب�ن عبدالل�ه ب�ن عبدالرحم�ن 

الكنعان
عبدالرحمن بن عبدالله بن علي النجيدي
عبدالرحمن بن محمد بن بجاد الدلبحي

عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن المبارك
عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الحسيني

عبدالعزي�ز ب�ن حمدان ب�ن صقر الس�بيعي 
العنزي

عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز السلطان

عبدالعزيز بن دخيل بن عبدالعزيز الدخيل
عبدالعزيز بن عبدالكريم بن سليمان الطويان

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز النوح
عبدالعزيز بن عقيل بن عبدالله العقيل
عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم الوابل

عبدالله  نجيب عبدالله الشيباني
عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الخرجي

عبدالله بن إبراهيم بن عثمان اليحيا
عبدالله بن إبراهيم بن فهد الغنام

عبدالله بن ايوب بن دايل الدايل
عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز الزعاقي

عبدالله بن خالد بن محمد الحرابي
ال  عبدالرحم�ن  ب�ن  س�امي  ب�ن  عبدالل�ه 

عبدالهادي
عبدالله بن سعد بن سعود آل نجيم

عبدالله بن سعد بن محمد آل عليوى القرني
عبدالله بن س�لطان ب�ن عبدالل�ه ال الديواني 

الشهري
عبدالله ب�ن عبدالرحمن بن س�الم  الدغماني 

الرويلي
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله المقيرن

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الصقير
عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد البليهد

عبدالله بن عبدالناصر بن محمد الخريف
عبدالله بن علي بن فالح الجبور السبيعي

عبدالله بن علي بن محمد الفرهود
عبدالله بن فهد بن عبدالله العبود السهلي

عبدالله بن مبارك بن محمد النفيعي العتيبي
عبدالله بن محمد بن حسن المبعوث

عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز السليمان
عبدالله بن محمد بن عبدالله الصالح
عبدالله بن محمد بن عبدالله العمار

عبدالل�ه بن محمد ب�ن عبدالهادي الوس�يدي 
الحربي

عبدالله بن ناحي بن متعب البشري الحربي
عبدالل�ه ب�ن ناص�ر ب�ن عبدالل�ه ال ف�ارس 

االحمري
عبدالمحسن بن عايض بن حسين الجحلي

عبدالملك بن إبراهيم بن فهد الزميع
عبدالملك بن عبدالله بن سليمان الصوينع

عبدالملك بن عوض بن بكري السميري
عبدالملك بن محمد بن عبدالعزيز المقبل

عبدالوهاب بن سعد بن سفر الغامدي
عثمان بن فايز بن عثمان الواصل

علي بن صالح بن عبدالرحمن المحمود
علي بن عبدالله بن علي ال معيض الرزقي

علي بن محمد بن علي المسيطير
عمر بن حجاج بن محمد الحجاج
عمر بن محمد بن محسن بابطين

عمر بن مقبل بن ناصر المقبل
فالح بن محمد بن فالح الشهراني

فراس بن عبدالعزيز بن علي الصويلح
فهد بن حسين بن عبدالله آل حسين الحقباني

فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله الدوسري
فهد بن عبدالرحمن بن محمد الحسيني

فهد بن عبدالعزيز بن محمد الرميح
فهد بن محمد بن مقعد العصيمي العتيبي

فهد بن نامي بن حمد النامي
فيصل بن سليمان بن عبدالله الخراشي

فيصل بن غنام بن عبدالله الغنام
فيصل بن فهد بن عبدالعزيز التويجري

قصي بن عبدالعزيز بن حمد ابوذيب
مؤيد بن جاسم بن محمدالسليس العتيبي

مؤيد بن سفر بن سويد ال بعيه الغامدي
مؤيد بن علي بن محمد العواد

ماجد بن فالح بن ماجد بن درعان
ماجد بن محمد بن سليمان العوني

مازن بن محمد بن عليان المخلفي الحربي
مالك بن خاتم بن شلبيط الدلبحي العتيبي
متعب بن عبد الرحمن بن عبدالله العيسى

محمد بن إبراهيم بن سعد بن عبيد
محمد بن أحمد بن جاسم الجدعان

محمد بن أحمد بن حسن آل عيدان الغامدي
محمد بن خالد بن محمد السعوي

محمد بن دهام بن عبدالمحسن الدهام
محمد بن سعد بن مسعود النفيعي العتيبي

محمد بن سعود بن عبدالعزيز العرفج
محمد بن سلطان بن يوسف الطويل العبيسي

محمد بن صالح بن عبدالعزيز الناصر
محمد بن عبدالعزيز بن حمد المبرز

محمد بن عبدالعزيز بن عبدالكريم الشائع
محمد بن عبدالعزيز بن محمد ابانمي
محمد بن عبدالله بن سليمان الدامغ

محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشهري
محم�د ب�ن عبدالل�ه ب�ن محم�د الخذام�ي 

الشهراني
محمد بن عبدالله بن محمد الماضي

محمد بن علي بن محمد السبيعي العنزي
محمد بن فهد بن عبدالله الحربي

محمد بن فيصل بن مارق الرحماني البقمي
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محمد بن ماجد بن صالح النصار
محمد بن منصور محمد الناصر

محمد بن ناصر بن محمد بن قعود
محمد بن نجيب بن براهيم المهوس

محمد بن نعمان بن أحمد البشر
محمد بن يوسف بن عبدالله اللهيب

مرعي بن محمد بن علي ال عقيلي الشهري
مشاري بن إبراهيم بن حمد الربيعه

مشاري بن سعد بن عثمان الباز
مشعل بن أحمد بن سعد الشويعر

مشعل بن زيد بن علي أبو حيد
مشهور بن عبدالله بن مشهور الغامدي

معاذ بن حمد بن صالح العواد
ممدوح بن سعيد بن  مرشد القميش المطيري

مهند بن حمد بن محمد الناصر
مهند بن عبدالحميد بن عبدالله الوابل

مهن�د ب�ن محمد ب�ن عبدالرحم�ن ال عثمان 
الغامدي

نادي بن عبدالرحمن بن محمدعلي مخلص
ناصر بن سليمان بن ناصر النويصر

ناصر بن عبدالله بن ناصر المقبل
نواف بن عبدالله بن علي العجالن

نواف بن محمد بن عبدالله القويفل القحطاني
هيثم بن فهد بن سليمان البكيري

وليد بن عبدالرحمن بن محمد الوكيل
ياسر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العمر

يزيد بن خالد بن عبدالله المسعود
يزيد بن خالد بن محمد المحيميد

يزيد بن داوود بن عبدالرحمن بن داوود
يزيد بن سعد بن محمد الشامري
يزيد بن فهد بن عبدالله الزومان

يوسف بن عبدالله بن محمد الخضير
أحمد فرج عبيد حازب

عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز المحاسن
فهد بن محمد بن عبدالله عسيري
محمد بن بهجت بن جمال المدني

محمود شبير أحمد
نايف بن عبدالرحمن بن فهد المانع

الفصل الصيفي
)قسم إدارة األعمال(

البراء علي يوسف حماده
إبراهيم بن صالح بن إبراهيم السالمه

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التويجري
إبراهيم بن محمد بن موسى آل عثمان

أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحميدان
اسامه بن ناصر بن عبدالعزيز العباد

انس بن غيثان بن سعيد ال مرضي العمري
ايمن بن عبدالله بن ناصر الخلف

عبدالرحم�ن  ب�ن  عبدالعزي�ز  ب�ن  ترك�ي 
السحيباني

تركي بن مطلق بن إبراهيم الزايد
خالد بن صالح بن خلف الرشيد

خالد بن محمد بن خالد البديني المطيري
زيد بن محمد بن زيد الناصر

سعد بن حسن بن سعد ال دبيس الشهراني
سعد بن عبدالحميد بن عبدالله البريكان
سعد بن عبدالرحمن بن سعود ال رشود

سعد بن فهد بن مسحل العضياني العتيبي
سلطان بن بدر بن محمد المسند

سلطان بن صالح بن إبراهيم الرويجح
س�لطان ب�ن عبدالل�ه ب�ن محمد الش�يباني 

العتيبي
شريف بن علي بن محمد مدوح هزازي

ظاف�ر ب�ن ضي�ف الل�ه ب�ن عبدالل�ه الهيف 
الدوسري

عبداإلله بن عبدالله بن صالح الحالفي
عبدالرحم�ن ب�ن عم�ر ب�ن س�عيد ال بلي�ف 

الدوسري
عبدالعزيز بن سعد بن سليمان السويلم

عبدالعزيز بن عادل بن أحمد العبيد
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبيد

عبدالعزيز بن عثمان بن زيد ابوحيمد
عبدالعزي�ز ب�ن عي�د ب�ن س�ريع الس�حيمي 

القحطاني
عبدالعزيز بن محمد بن سعيد قريشان

عبدالله بن صالح بن عبدالله الدخيل
عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن محمد المهناء

عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله العجالن
فارس بن عبدالله بن علي بن خليف الهويشان

فارس بن محمد بن مقعد العبري البقمي
فهد بن تركي بن محمد الفرهود
فهد بن عبدالله بن أحمد العليوي

ماجد بن صالح بن إبراهيم الحواس
محمد بن جمال بن محمدحكيم بخش

محمد بن صالح بن محمد بن حزيم
محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الدوسري

محمد بن علي بن سعيد آل زيدان
محمد بن ماجد بن عبدالعزيز التركي

محمد مرسى محمد  مرسى قناوي أحمد
مشعل بن حمد بن عبدالله الصالح

مهند بن حمد بن محمد الناجم
نايف بن غانم بن رشيد بن غانم

هاني بن أحمد بن عبدالله الطفيلي الزهراني
ياسر بن محمد بن عبدالله الطواله

يزيد بن ظافر بن عضوان ال مساكن األسمري
يوسف بن منصور بن صالح اليوسف

)قسم االعمال المصرفية(
أحمد بن إبراهيم بن عمر السالم

أحمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم المنديل
بدر بن سعد بن إبراهيم بن سليم
بدر بن مشعل بن صالح الثقفي

بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عكاش
خالد بن إبراهيم بن علي سراج االمير

خالد بن عبدالله بن صالح البريدي
خالد بن محمد بن عبيد العريمه الحربي

سامي بن صالح بن عبيد الصويغ
سعد بن نافل بن سالم بن حريول

عبداإلله بن أحمدفؤاد بن عبدالله موصلي
عبدالله بن فهد بن عبدالله السكيرين

عبدالله بن محمد بن عبدالله الفايز
عبدالله بن نبيل بن عبدالله الجامع

عبدالوهاب بن صالح بن عبدالعزيز التركي
عثمان بن عبدالعزيز بن عثمان المزروع

فهد بن عمر بن عبدالله الفنتوخ
فيصل بن غزاي بن سميرالشعيفاني الحربي
متعب بن ماجد بن مطلق الطنباوي السبيعي
محمد بن عبدالله بن سعد خراشي آل قضام

محمد بن عبدالله بن يحي الفضلي
معاذ بن خالد بن عبدالعزيز البجادي

معتصم بن متعب بن علي الصغير
نايف بن عبدالعزيز بن محمد اليوسف

)قسم االقتصاد(
إبراهيم بن خالد بن محمد السديري
انس بن محمد بن عبدالله بن خنين

اي�وب ب�ن دخي�ل الل�ه ب�ن جب�ار القعيان�ي 
المطيري

ريان بن خالد بن سالم النجاشي
سعود بن حمود بن غازي المرشدي العتيبي

عبدالعزي�ز ب�ن حس�ين ب�ن حس�ن العمري 
السفياني

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز العجيان
)قسم التمويل واالستثمار(

أحمد بن عبدالرحمن بن محمد اباعود
أسامه بن إبراهيم بن عبدالعزيز المقرن

إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم الربيعه
أحمد بن ناصر بن عبدالعزيز الفاخري

أحمد محمد شعبان السيد
المقداد بن إبراهيم بن عبدالله السعيد

تميم بن سعد بن عمر آل جغيمان التميمي
حماد بن عبدالله بن إبراهيم الحماد

راش�د بن عبداللطيف بن سليمان عبدالله بن 
دريهم

زياد خالد انور اسماعيل
سليمان بن عبدالله بن سليمان العطيوي

عبداإلله بن سعد بن عبدالله العجالن
عبداإلله بن محمد بن عبدالقادر العمران

عبدالرحم�ن ب�ن عج�الن ب�ن محم�د الحي�د 
الشهري

عبدالعزي�ز بن إبراهيم بن رس�الن الس�بيعي 
العنزي

عبدالعزيز بن خالد بن عبدالرحمن الجندل
عبدالعزيز بن محمد بن شايع الشايع

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله العقيل
عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن العزاز

عبدالله بن محمد بن عبدالله الدباس
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان العوده

عيسى بن عبدالرحمن بن عيسى بن غمالس
فارس بن محمد بن مطهر مجرشي

محمد بن راشد بن عبدالعزيز بن عتيق
معاذ بن إبراهيم بن  سعد الجلعود

نهار بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجبرين
نواف بن فهد بن عبدالله الباحوث

يزيد بن حمد بن عبدالله البراك
يزيد بن عبدالله بن براهيم الفوزان

يوسف بن عبدالرحمن بن علي العسعوس
)قسم المحاسبة(

أنس بن محمد بن عبدالعزيز الدريب
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم السدحان
إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن سيف

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السراء
أحمد بن محمد بن عبدالرحمن بن نومان

بدر بن محمد بن عيسى العومي
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله الحمدان

تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله المنصور
تركي بن محمد بن علي الجائزي عسيري

خالد بن زيد بن محمد التويم
خالد بن فاطم بن هليل المشرافي المطيري

زياد بن عبدالرحمن بن سليمان العلي

زياد بن علي بن سعد البيز
سعد بن أحمد بن علي آل السويد

سعد بن منصور بن حمد الباحوث
سلطان بن عبدالرحمن بن سعد ابوذيب

سلطان بن محمد بن فايز بن ريس
سلطان بن ناصر بن رشيد بن رشيد
سليمان بن صالح بن مدالله الحامد

سليمان بن عبدالله بن ناصر  بن عبيد
سيف بن عائد بن سعيد آل مقبول الغامدي
صخر بن حسن بن سعيد الحرازي الغامدي

طالل بن عبدالعزيز بن سعود بن دريب
عاصم بن محمد بن عبدالمحسن العصيمي

عبداإلله بن سامي بن موسى العشيوي
عبدالرحم�ن ب�ن س�لطان ب�ن عبدالرحم�ن 

المهوس
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن علي المنيف
عبدالسالم بن عبدالله بن يوسف المطلق

عبدالعزيز بن سعد بن محمد الدوسري
عبدالعزيز بن عبدالله بن عطا الله الفرهود

عبدالعزيز بن عمر بن عبدالله البراك
عبدالله بن سعود بن عبدالله آل حسن آل فواز

عبدالله بن سليمان بن محمد اليحيى
عبدالمحس�ن ب�ن نج�ر ب�ن ذعار ابوخش�يم 

الدلبحي
عبدالملك بن أحمد بن محمد المطوع

عبدالملك بن محمد بن عبدالعزيز  ال مرضي
عثمان بن عبدالعزيز بن عثمان بن سيف

علي بن صالح ابن عبدالرحمن السالمة
علي بن صالح بن عبدالله النقير

علي بن صالح بن علي الجمعان القحطاني
عمر بن سعود بن موسى الهديرس

غيث بن عائد بن سعيد آل مقبول الغامدي
فهد بن سعد بن عبدالعزيز الرومي

فهد بن عبدالرحمن بن صالح النمر
فيصل بن مبارك بن فيصل الفريخ

مامون محمد سعد الدين محمد سعد الدين
محمود نورالدين أحمد موسى

مش�اري ب�ن محمد بن حم�دان ب�ن جاهمه 
الغامدي

مشعل بن عبدالله بن محمد الباهلي
معاذ بن محمد بن حسن الصغير

ناصر بن محمد بن ناصر العصيمي
)مسار التسويق(

عبدالله بن إبراهيم بن محمد آل معدي
مصعب بن فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم

مسار الموارد البشرية
بندر بن خالد بن مشعل العميري

تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله الفهاد
خالد بن محمد بن علي بن دخيل
خالد بن محمد بن يحي النجيمي

س�لطان ب�ن محم�د ب�ن ضب�ان ال جلي�ل 
القحطاني

عب�د العزيز بن راض�ي بن كثيران الس�بيعي 
العنزي

عبدالحكيم بن محمد بن صعب الربيعان
عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله اليوسف

عبدالله بن أحمد بن عبدالعزيز الدخيل
عبدالله بن منصور عبدالله بن محارب
عبدالله بن ناصر بن عبدالكريم الحمد

عبدالله بن وليد بن عبدالله الجميعه
فهد بن سعود بن حمد العزه السبيعي

فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله الربيش
ماهر بن علي بن عبدالله السلطان
محمد بن أحمد بن صالح الجميعه

محمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن حزيم
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله العمر

محمد بن فهيد بن يوسف المنديل
ناصر بن هادي بن ناصر آل بوقادح القحطاني
نواف بن صالح بن محمد بني يزيد القحطاني

نواف بن عبدالرحمن بن محمد الفوزان
ياسر بن عبدالله بن مناحي المقاطي

يوسف بن علي بن سعيد آل سالم القحطاني
مسار نظم المعلومات اإلدارية

انس بن عبدالعزيز بن صالح ابا الخيل
عبدالعزيز بن عبدالله بن سليمان الطليحان

عبدالله بن سالم بن أحمد باطرفي
علي بن إبراهيم بن عبدالعزيز الشقيران

عمير بن مبارك بن عبدالله المريري الحارثي
فهد بن عبدالعزيز بن أحمد الحجي

مبارك بن حسن بن محمد السبيعي العنزي
وليد بن إبراهيم بن عبدالله العمار

يزي�د ب�ن عبدالل�ه ب�ن عاي�ض الحميدان�ي 
القحطاني

طالب-انتساب مطور
أحمد بن حمود بن عيسى الحبيب

أحمد بن عبدالله بن أحمد البريك
أحمد بن علي بن فهد المساعد

أحمد بن عيد بن علي المفرج
أحمد بن محمد بن علي المزيني

أحمد بن مرضي بن عواد المفضلي الشمري

أحمد بن يوسف بن أحمد الرشيدان
أحمد عمر رضا الحسين

أحمد مطران حميد ظافر
أديب بن صالح بن محمد العبيدالله

أسامه بن سعد بن عبدالله الصيدالني
أيمن بن سعيد بن سالم السناني الجهني

إبراهيم بن علي بن فهد القرعاوي
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحكمه

إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله الخلف
إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحسيكا

إبراهيم بن عبدالله بن علي الفوزان
إبراهيم بن عبدالله بن ناصر الماضي
إبراهيم بن علي بن محمد آل خراش

إبراهيم بن مصعود بن علي ال يعقوب
إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم عسيري

إبراهيم بن ناصر بن عبدالهادي العثمان
إبراهيم حميد أحمد يحيى

إبراهيم رشراش معيض عطاالله العنزي
إبراهيم علي محمد بابكر

أحمد  إبراهيم  قايد  القايد 
أحمد بن حوال بن عايض المهلكي المطيري

أحمد بن خالد بن محمد العايد
أحمد بن ذايد بن عيد االسلمي الشمري

أحمد بن راشد بن عبدالله السنيدي
أحمد بن سعد بن محمد ال بن علي الشمراني

أحمد بن سليمان بن سعد الحقيل
أحمد بن سليمان بن عبدالله الطليحان

أحمد بن صالح بن أحمد آل بن ناصر العلياني
أحمد بن عبدالله بن هادي فقيه مباركي

أحمد بن علي بن سعد ال دريهم  عسيري
أحمد بن عياده بن عاشق النماصي الشمري

أحمد بن فهد بن عثمان المطير
أحم�د ب�ن م�رزوق ب�ن بطح�ي الميمون�ي 

المطيري
أحمد حمود حاج أحمد الحمود
أحمد سلمان سالم بن سلمان

أحمد عمر جمعان بافارع
أحمد محمد أحمد جراح

أحمد محمود علي عبدالنبي
اكرم بن عبد الكريم بن محمد الالحم

الوليد بن محمد بن  مسفر ال عليان الغامدي
انس بن إبراهيم بن عثمان الفارس

انس حمود حاج أحمد حمود
ب�ادي ب�ن ضويح�ي ب�ن س�الم العيضيان�ي 

العتيبي
بالخير بن عبدالله بن بالخير الشهري
بخيت بن سليمان بن بخيت الشمري

بدر بن حمدان بن نماء السليمي
بدر بن سعود بن سميير السالمي العنزي

بدر بن سعود بن صالل الرخيمي المطيري
بدر بن فرحان  بن رشيد العجالني العنزي

بدر بن محسن بن رشيد العمري الحربي
بدر بن محمد بن عائض الجميلي الحربي
بدر بن نواف بن عقال الدرويش الحازمي

برغش بن س�لطان ب�ن برغش اب�ن جفيران 
السبيعي

بسام بن محمد بن عبدالرحمن بن عبيد
بندر بن ثاني بن محمد الدهمشي العنزي

بندر بن حسن بن إبراهيم العييناء
بندر بن خالد بن محمد الزبن

بندر بن سعد بن أحمد ال عذبه القحطاني
بندر بن ضاوي بن مسلي العبيدان الدعجاني

بندر بن فهد بن راشد السران
بندر بن محمد بن فهد بن حلوان

بهاء إبراهيم  عبد الرحمن  الجندي
تركي بن حميد بن عايد الرفاعي الجهني

تركي بن خالد بن مشاري الدعجاني
تركي بن سعود بن راشد جغيمان

تركي بن سلطان بن علي السحيباني
تركي بن صالح بن عبدالله الصانع

تركي بن عبدالرحمن بن  عبدالله الخرعان
تركي بن عبدالرحمن بن حمد بن عويس

تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله المبيريك
تركي بن عبدالعزيز بن يوسف المسعد

تركي بن عبدالله بن عجاج الرخيمي المطيري
تركي بن عثمان بن مطاعن القشيش

تركي بن عواد بن  محمود الفايدي الجهني
تركي بن محمد بن نامي الرفاعي

تركي بن محمدبن  صالح الشميمري
تركي بن نواف بن حمدان السعدي

ثامر بن خالد بن هالل الشيباني  العتيبي
ثامر بن سليملن بن عيد الماجد

جازم بن المنفي بن حدور الطنبوري الرويلي
جبر بن نايف بن ناوي التومي الشمري

جب�ران ب�ن يحي�ى ب�ن محم�د المفتاح�ي 
القحطاني

جزاء بن مشخص بن سمران العازمي العتيبي
جزاع بن الفي بن جزاع جزاع

جالل بن محسن بن جبان الشمالني العنزي
جمال بن مطرود بن رابط المرعضي الرويلي

جمعان بن عوده بن عمار بن عمار
جيالني علي سعيد الهويمل

حاكم بن نافل بن ضافي الغيثي الشمري
حبيب عايد قريبان الشمري

حت�روش ب�ن حس�ين ب�ن حس�ن اليحي�وي  
المالكي

حسام بن راشد بن عيضة العرابي الحارثي
حسام بن عمر بن عبدالله ابوعباه

حس�ن ب�ن حس�ين ب�ن حس�ن ال ش�فلوت 
القحطاني

حسن بن راضي بن عايد آل أبي سعد الشمري
حسن بن سليمان بن علي الخسافي الفيفي

حسن بن عبدالله بن صالح الحارثي
حسن بن علي بن أحمد حريصي

حسن بن علي بن محمد االسمري
حسن بن علي بن مسعود غزواني

حسن بن علي بن مطاعن قلعب
حسن بن موسى بن حسن علوان السلماني

حسن محمد مرعى عامر
حسين بن جبران بن حسين القحطاني

حسين بن علي بن مران الثابتي الشمري
حسين بن مرزوق بن متلع بن مريحه ال روق

حماد بن حمود بن عبد العزيز المليحان
حماد بن مقبل بن حسين البقعاوي

حمد بن أحمد بن حامد الزبيد
حمد بن حمدي بن محمد الشيباني

حمد بن راشد بن سعيد الكبرى
حمد بن محمد بن طريف السليطي الشمري
حمدان بن دلبك بن يخني الفعيقعي الرويلي

حمدان بن طريف بن راشد القعيقعي الرويلي
حمود بن بادي بن حبيب الشمروخي الشمري

حمود بن يحي بن أحمد بشيري
خالد  العوبثانى

خالد بن  عبدالله بن علي النقيدان
خالد بن أحمد بن  عبدالله المرشدي

خالد بن أحمد بن صليح الشيباني العماري
خالد بن الماص بن عبدالله رشيد

خالد بن جاسربن  سيف الحامد الهاجري
خالد بن خلف بن فالح السالمي الحربي

خالد بن رمضان بن فرحان الخمشي العنزي
خالد بن سعد بن عبدالله الحمالي القحطاني

خالد بن سعيد بن طلمس الرويس العتيبي
خالد بن ضاحي بن حمود الدرويش الحازمي

خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اللحيدان
خالد بن عبدالعزيز بن محمد التركي

خالد بن عبداللطيف بن محمد بوحليم
خالد بن عبدالله بن إبراهيم بن سالمه

خالد بن عبدالله بن محمد بن كليب
خالد بن عبدالله بن ناصر الجميعه

خالد بن عثمان بن حمود الدهام
خالد بن علي بن حجاج الثنيان

خالد بن علي بن رميح الحبالني العنزي
خالد بن فريح بن مطني النماصي الشمري

خالد بن فريحان بن خلف المسعودي الشمري
خالد بن فليح بن الطرقي الحبالن

خالد بن فهد بن علي الرباح
خالد بن محمد بن أحمد ال هاشم الصعب

خالد بن محمد بن إبراهيم العسيري
خالد بن محمد بن خالد الهجهوج القحطاني

خالد بن محمد بن عبدالرحمن بن خنفور
خالد بن محمد بن فهيد الحميدي
خالد بن محمد بن مقبل العدواني

خالد بن محمد رشاد بن سليمان الجاوي
خالد بن يحيى بن على شيخين

خالد عبد القادر زين
خالد غضبان خلف المبارك

خضير بن خليوى بن زاكي النماصي الشمري
خلف بن ذعار بن خليفة المعيد الشمري

خلف بن عبيد بن ناهس الرخيمي المطيري
خليفة بن دعيج بن خليفة السويدي

خلي�ل ب�ن محم�د ب�ن عبدالرحم�ن آل كامل 
القحطاني

خليل بن محمد بن فاران البشيري الزهراني
خميس بن عبدالله بن محمد الهزيم

خويلد بن نجيب بن نيتون السبيعي  العنزي
دباس بن عائد بن سفر الغبيوي العتيبي

دحام بن وسمي بن هايل الشمروخي الشمري
درع بن مانع بن أحمد ال شعالن القحطاني

ذياب بن سعود بن ذياب الضوي العنزي
ذياب بن محمد بن سعيد الجعيدي الغامدي

ذياب حمد ذياب الشمري
رائد بن أحمد بن علي الشريف

رائد بن عبدالله بن منيف المنيفي
رائ��د بن حسن بن قبيس االذيني السلمي

راشد بن عائض بن  زامل الزهيري الغامدي
راضي ب�ن الغضبان بن الجحي�ش الدغماني 

الرويلي
راكان بن عبدالرحيم بن عبدالله القرعاوي

الخنف�ري  عبدالل�ه  ب�ن  محم�د  ب�ن  راكان 
القحطاني

رعد بن مرزوق بن عبدالله الحديري العتيبي
ري�اض ب�ن عبدالخال�ق بن س�عيد اب�و عدله 

الغامدي
رياض بن عبدالواحد بن منصور الباسط الزيد

ريان بن علي بن عبدالرحمن العريفي
ريان بن قبالن بن علي القبالن

زياد بن بخيت بن بشير النهدي
زياد بن محمد بن إبراهيم النغيمش

زياد بن محمد بن عبدالرحمن الصقعبي
زيد ين محمد بن زيد الزيد

سالم بن حمود بن عبد العزيز المليحان
سالم بن صياح بن صايل األسلمي الشمري

سامي بن صقر بن يحيى آل محسن العمري
سامي بن عبدالرحمن بن يحى الفضلي
سامي بن عبدالعزيز بن محمد الدليمي

سامي بن عيد بن عمار الهجله المطيري
سامي بن محمد بن عبدالرحمن السماري

سامي بن محمد بن ناصر العبيد
سامي بن نايف بن عوض العمري الحربي

سامي محمد سلمان البلوي
سايل زاكي جادب الرويلي

سرحان بن صالح بن هالل الشدادي الحارثي
سطام بن عبدالعزيز بن مبارك االمل

سطام بن علي بن غثيث السبيعي العنزي
سطام بن فهد بن راشد السران

سطام بن فهد بن عبدالرحمن اليوسف
سعد بن جابر بن راشد الغرابي القحطاني

سعد بن جبران بن حالص ال فارع القحطاني
سعد بن عايض  بن طامي ال طامي الدوسري

سعد بن عبدالعزيز بن سليمان الهويشل
سعد بن عبدالله بن خلف المويهي المطيري

سعد بن عرهان  بن سعود حمدان
سعد بن علي بن شبيب المقاطي العتيبي

سعد بن فهد بن نغيمش الشمري
سعد بن محمد بن سعد بن دريس

سعد بن محمد بن نايف الحربي
سعد بن ناصر بن سعد القضيع الدوسري

سعد علي سعد القحطاني
سعد مطلق سالم اللحيدان

سعدون بن شويح بن نزال المديغم الكويكبي
سعود بن جماش بن بوشي الرمالي الشمري
سعود بن درباش بن علي الخزمري  الزهراني

سعود بن راشد بن سعد العكوز
سعود بن سعد بن عبدالرحمن الخميس

سعود بن عبدالله بن إبراهيم الرقيعي
سعود بن عبدالله بن سعد الضياف

سعود بن فهد بن منيف النطعى القحطاني
س�عود ب�ن محم�د ب�ن س�الم ال مس�عود 

القحطاني
س�عيد ب�ن أحم�د ب�ن عبدالعزي�ز ال س�عيد 

الغامدي
سعيد بن حسين بن محمد الفطيحي العجمي

سعيد بن صالح بن سعد القرني
سعيد بن عقيل بن محيسن الجنيدي الشمري

سعيد بن علي بن  سعيد آل سيل االحمري
سعيد بن علي بن أحمد ال فائز الغامدي

سعيد بن ناشي بن خلف الدوسري
سفر بن مشبب بن على البشري القحطاني

سلطان  محمود
سلطان بن جابر بن أحمد الفيفي

سلطان بن حمود بن خاتم العضياني العتيبي
سلطان بن سعود بن معدي العضياني العتيبي

عبدالعزي�ز  ب�ن  عبدالرحم�ن  ب�ن  س�لطان 
القرعاوي

س�لطان ب�ن عبدالله ب�ن  محم�د ال مضحي 
الدوسري

سلطان بن عبدالله بن علي آل سعيد العمري
سلطان بن علي بن عوض آل صيفي القرني

سلطان بن عيسى بن عبده الدفاري
سلطان بن فهد بن غازي المرشدي العتيبي

س�لطان ب�ن منص�ور بن راش�د ال س�فران 
القحطاني

س�لطان ب�ن منصور بن س�لطان الس�بيعي 
العنزي

سلطان عوض شحبه المطيري
سلمان بن إبراهيم بن محمد الحبيب

سلمان بن فهد بن براهيم الجميل
سلمان طالع مبروك المطيري

سليمان بن زيد بن علي ال مسلم التميمي
سليمان بن عائد بن سعيد آل مقبول الغامدي
سليمان بن عبدالرحمن بن منصور الجربوع

سليمان بن عبدالعزيز بن صالح الدبيخي
سليمان بن عبدالعزيز بن علي البواردي
سليمان بن عبدالله بن إبراهيم  البديوي

سليمان بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي
سليمان بن محمد بن عبدالله البصري
سليمان بن محمد بن عبدالله الجميعة
سليمان بن مساعد بن سليمان المطير

سيف محمد سيف الرجبي
شاكر بن غازي بن حمود الصبيحي الحربي
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صابر بن حسن بن إبراهيم مرعي

صالح بشير عائد الشمري
صالح بن حمود بن فهدالغدير

صالح بن خليفة بن صالح البقعاوي
صالح بن سالم بن محمد باحله

صالح بن سليمان بن إبراهيم المشوح
صالح بن عبدالعزيز بن محمد السويلم

صالح بن عبدالله بن صالح الخزيم
صالح بن عبدالله بن محمد العويرضي

صالح بن علي بن صالح السحيباني
صالح بن محارب بن نزال الرويلي
صالح بن محمد بن زيد المويسى

صب�ار ب�ن س�رحان ب�ن عش�وي النصي�ري 
الرويلي

صخر بن سعد بن عبدالرحمن المشوح
صدام بن حسين بن  محمد ابوداهش

صقر بن منوي بن عشوي المرعضي الرويلي
صالح بن صالح بن مصلح الحصيني اللحياني

صنه�ات ب�ن س�ماح ب�ن صنه�ات الدغيلبي 
العتيبي

صويلح راضي حماد الشراري
ضياء الرحمن نعمان فازع العقيل

ضيف الله بن خلف بن علي العمري الخالدي
طارق بن ضيف الله بن عزيز الثابتي المالكي

طارق بن عتيق بن وادي العجالني الحازمي
طارق بن علي بن ظافر آل جريش الغاامدي

طارق بن محمد بن عبدالرحمن الرباح
طارق بن مريزيق بن مرزوق المطرفي

طالل بن الجدعي بن زعل السالمي العنزي
طالل بن حسين بن حميس الفريحي الرويلي

طالل بن عباس بن عبدالله دهليس الحربي
ط�الل بن عبدالمحس�ن بن عبدالل�ه البدراني 

الحربي
طالل بن عبيد بن هالل النفيعي العتيبي

طالل بن علي بن محي ال غريس القحطاني
ظافر بن علي بن علي العازبي القحطاني

ظافر بن محمد بن عبدالله ال سالم الشهري
ظافي بن طلق بن ظافي ال روق القحطاني

عائض بن محماس بن سعود النفيعي العتيبي
عاب�د ب�ن رج�اء الله ب�ن عطيوي الحبيش�ي 

الجهني
عادل بن حمود بن معيتش العضيله المطيري

عادل بن سعود بن مشبب القحطاني
عادل بن عبدالله بن محمد المرشد

عادل بن عبدالمحسن بن حمد الضويان
عادل بن فهد بن عمر المعيقل

عادل بن مساعد بن محمد الهزاع
عادل بن منيف بن جديع العمري الحربي

عادل عبدالله سعيد الجعيدي
عارف بن عبدالله بن مبارك النجيفان الشمري

عاصم بن عمر بن سعود العيد
عاطف بن مزيد بن عمر االسلمي الشمري

عامر بن حسين بن عمر العمري
عامر غياث محمد عادل حمامية

عايد بن ذايد بن عيد األسلمي الشمري
عايد بن لطيف بن نزال الحسيني  الشمري

عايد بن هزاع بن عويد السبيعي العنزي
عايض بن حميد بن محمد البدراني الحربي

عايض بن منصور بن جرمان الحارثي
عبد الحميد حمد عطيه بريكه

عب�د الرحم�ن بن س�الم بن خازن الس�بيعي 
العنزي

عبد العزيز بن حمود بن  عبد العزيز المليحان
عبد العزيز بن شايع بن مطلب النفيسة

عبد العزيز بن مفلح بن عبد العزيز الغويري
عبد العزيز هليل الروغ الرويلي

عبد الله بن قابل بن عياط الفريجي الرويلي
عبداإلله بن عبدالله بن عواد مسلم العبسي

عبداإلله بن أحمد بن عبدالله بن داوود
عبداإلله بن حمود بن مفرح الحنيني الحربي
عبداإلله بن عبدالرحمن بن محمد العصفور

عبداإلله بن علي بن سعيد الزهراني
عبداإلله بن فهد بن سعد الرويبعه

عبداإلله بن كمال بن محمد محالوي
عبداإلله بن محمد بن حامد معوض

عبداإلله بن محمدبن  حمود الواكد
عبداإلله بن مزيد بن عمر األسلمي الشمري

عبداإلل�ه ب�ن معيض ب�ن عوي�ض الجفيني 
السلمي

عبدالحكيم بن بش�ير بن هريس�ان الجعفري 
العنزي

عبدالحكيم بن صالح بن عبدالحكيم بن دايل
عبدالدائم بن فرحان  بن عبدالدائم العنزي

عبدالرحمن أحمد عبدالحميد سيد
عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالله بن جروان

عبدالرحمن بن أحمد بن ذاكر آل ذاكر الغامدي
عبدالرحم�ن ب�ن حس�ين ب�ن محم�د راجح 

العجبي
عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الفيصل
عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن العقيل
عبدالرحمن بن س�عود بن عبدالله الس�ليمي 

الحربي
عبدالرحمن بن سالمه بن عقالء الواكد

عبدالرحمن بن سليمان بن جارالله النزهه
عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن البداح

عبدالرحم�ن ب�ن عايد ب�ن حاب�س النماصي 
الشمري

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم اللحيدان
عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزيز ب�ن عبدالرحمن 

السندي
عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن عبدالكريم 

العبيدي
عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد السياري

عبدالرحمن بن عبدالله بن صالح النفيسه
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الغانم
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز المتعب

عبدالرحمن بن علي بن عبدالعزيز الدحيم
عبدالرحمن بن علي بن عبدالله الزيد

عبدالرحم�ن ب�ن عل�ي ب�ن محمد ال ش�رف 
الشمراني

عبدالرحم�ن  ب�ن  فه�د  ب�ن  عبدالرحم�ن 
العبدالواحد

عبدالرحم�ن ب�ن محمد ب�ن ج�ازي النفيعي 
العتيبي

عبدالرحمن بن محمد بن رشيد الصالح
عبدالرحمن بن محمد بن سعيد ال سويد

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالحمن الفداء
عبدالرحم�ن  ب�ن  محم�د  ب�ن  عبدالرحم�ن 

الدهالوي
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الشايع

عبدالرحمن بن مخلد بن عبدالرحمن الحزيمي 
العتيبي

عبدالرحم�ن بن مش�رف بن هزاع ال مس�بل 
العمري

عبدالرحمن بن معاش�ي بن س�عيد السبيعي 
العنزي

عبدالرحم�ن ب�ن مفلح بن مغاثي االش�جعي 
العنزي

عبدالرحمن بن ناصر بن إبراهيم السعد
عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الخميس

عبدالرحمن خالد علي بويضاني
عبدالرحمن زبن فهيد القعيد

عبدالس�الم بن ناج�ي بن صلفيق الس�لماني 
الشمري

عبدالعال بن خضير بن فالح الحنيني الحربي
عبدالعزب�ز بن ط�ارف بن  ش�غير الكويكبي 

الرويلي
عبدالعزير بن محمد بن إبراهيم الصنات

عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالرحمن الشايع
عبدالعزيز بن أحمد بن ناصر األحمد

عبدالعزيز بن جمال بن محمد الجشعم
عبدالعزي�ز بن حس�ين بن عل�ي المصلوخي 

العنزي
عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز العجالن

عبدالعزيز بن خليف بن محمد الباني
عبدالعزيز بن سالم بن عمر المجادعه

عبدالعزيز بن سعد بن إبراهيم السويلم
عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الحميدي

عبدالعزيز بن سعيد بن أحمد سعيد
عبدالعزي�ز ب�ن صالح بن حس�ين الس�بيعي 

العنزي
عبدالعزي�ز ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزي�ز 

الصقعبي
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الغازي

عبدالعزيز بن عقال بن هليل المديغم الكويكبي
عبدالعزيز بن علي بن محمد الدويرج
عبدالعزيز بن علي بن محمد الغفيلي

عبدالعزيز بن فايز بن حمد الفايز
عبدالعزيز بن فيصل بن  صالح الردادي

عبدالعزي�ز ب�ن محمد ب�ن دغيم�ان العوفي 
الحربي

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله العنقري
عبدالعزي�ز ب�ن مضح�ي ب�ن رف�اع العلياني 

الشمري
عبدالعزي�ز ب�ن مع�ال ب�ن معي�ض اللويحق 

المطيري
عبدالعزيز بن يوسف بنة  عبدالله العمري

عبدالعزيز غضبان خلف المبارك
عبدالكري�م ب�ن ط�ارف بن ش�غير الكويكبي 

الرويلي
عبدالله  علي محمد ابو اللطيف

عبدالله بن  محمد بن يحي خواجي
عبدالله بن أحمد بن أحمد ثابت شوك

عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله العواجي
عبدالله بن إبراهيم بن  عبدالله الحمداني

عبدالله بن إبراهيم بن حمد العاصم
عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله آل عسكر

عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الزامل
عبدالله بن أحمد بن عبدالله الزكري

عبدالله بن أحمد بن محمد العبدالقادر
عبدالله بن بشر بن جارالله الحسيني الشمري

عبدالله بن جابر بن مداوي عسيري
عبدالل�ه بن جمعان بن عبدالمعطي العيش�ي 

السفياني
عبدالله بن حامد بن عواده الفايدي

عبدالل�ه ب�ن حس�ين ب�ن محم�د آل هويدي 
الدوسري

عبدالله بن حنيف بن مقبل الثوري السبيعي
عبدالله بن دحام بن سعود الهذال

عبدالله بن دخيل بن عبدالله الحميدان
عبدالله بن راشد بن عبدالله الهوامله

عبدالل�ه ب�ن راش�د ب�ن عبدالل�ه الودعان�ي 
الدوسري

عبدالله بن رشيد بن عبدالعزيز المساعد
عبدالله بن سالم ابن سويد آل خفير الغامدي

عبدالله بن سالم بن جابر الثويعي الفيفي
عبدالل�ه ب�ن س�عد ب�ن عائ�ض ال عاط�ف 

القحطاني
عبدالله بن سعد بن عثمان بن جميعه

عبدالله بن سعيد بن فضي الذيابي الرشيدي
عبدالله بن سعيد بن محمد ابوعوه

عبدالله بن سليمان بن حميدان الحميدان
عبدالله بن سليمان بن فهد الدخيل

عبدالله بن سليمان بن محمد الوهيبي
عبدالله بن صالح بن عبدالله بن شامان

عبدالله بن صالح بن عثمان الحقيل
عبدالله بن صالح بن ناصر العليان

عبدالله بن عائد بن معيلي العلوي الحربي
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفارس

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الحميد
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله العويس

عبدالله بن عبدالعزيز بن إبراهيم الخريف
عبدالله بن عبدالعزيز بن أحمد الزويد

عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي التركي
عبدالله بن عبدالعزيزبن  محمد آل علي
عبدالله بن علي بن  مكين عقبي شوك

عبدالله بن علي بن أحمد الخنفر الخالدي
عبدالله بن علي بن راشد الشليل

عبدالله بن علي بن عبدالله الغانم
عبدالله بن علي بن قاسم ال كامل االحمري
عبدالله بن علي بن مسلم الميهوبي البلوي

عبدالله بن علي بن يحيى عياشي
عبدالله بن عوض بن علي آل مهدي القحطاني

عبدالله بن فاطم بن ماطر العوني المطيري
عبدالله بن فايز بن علي العميري الشهري

عبدالله بن فهد بن عبدالله المهيني
عبدالله بن فهد بن محمد بن سميح

عبدالله بن فيحان بن مشرف الكتفاء الشمري
عبدالله بن ماجد بن سعدي العصيمي

عبدالله بن مبارك بن سعيدال شايع الشهراني
عبدالله بن مبارك بن فهاد آل فاران

عبدالله بن مبارك بن مسعود الكريمي العمري
عبدالله بن محمد بن إبراهيم الصنات

عبدالل�ه ب�ن محمد ب�ن عبدالل�ه ال الصعدي 
الشهري

عبدالل�ه بن محم�د ب�ن عبدالله ال س�عدون 
الدوسري

عبدالله بن محمد بن عبدالله الدبيخي
عبدالله بن محمد بن عبدالله الشيحة

عبدالله بن محمد بن عبدالله محمد كعكي
عبدالله بن محمد بن مساوى جابر مدخلي
عبدالله بن مزيد بن  عمر االسلمي الشمري

عبدالله بن مسلم بن سليم الحبيشي الجهني
عبدالل�ه ب�ن معي�وف ب�ن ضام�ى الفريجي 

الرويلي
عبدالله بن ناصر بن رشود بن رشود ال موسى

عبدالله بن ناصر بن محمد حميد
عبدالله بن يحيى بن حسين عبدلي

عبدالله شوعي أحمد هادي
عبدالله محمد حسن سعد

عبدالمجي�د ب�ن حمود ب�ن ماض�ي الدلبحي 
العتيبي

عبدالمجي�د ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزيز 
الشايع

عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن علي الحيدري
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن محمد بن  المنيع

عبدالمجيد بن عبدالله بن  سالم الفرج
عبدالمجي�د ب�ن مطل�ق ب�ن غال�ب النفيعي 

العتيبي
عبدالمجي�د ب�ن وندى ب�ن حامد الدهمش�ي 

العنزي
عبدالمحسن بن أحمد بن ناصر الثابت

عبدالمحسن بن رشيد بن إبراهيم بن همالن
عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن صالح الفدا

عبدالمحس�ن ب�ن عبدالل�ه بن حمير الس�ابر 
الدوسري

عبدالمحس�ن ب�ن عبدالل�ه بن عبدالمحس�ن 
العيبان

عبدالمحسن بن عبدالله بن عبيد العجيري

عبدالمحسن بن محمد بن أحمد الفارس
عبدالمحسن محمد على حتروش

عبدالملك بن عبدالعزيز بن محمد العمر
عبدالملك بن مفرح بن  نهار الضوي العنزي

عبدالمنع�م ب�ن فري�ح ب�ن من�وخ الوبي�ري 
الشمري

عبداله�ادي بن س�عود ب�ن فري�ح القصيري 
الحربي

عبدالوهاب بن علي بن يحيى التمني
عبدالوهاب بن ناصر بن سعيد ال حميد

عبده بن سليمان بن جابر ودعاني
عبده بن علي بن  أحمد عواجي

عبده بن مفرح بن علي شعواني
عبيد بن حمود بن عبيد المرعضي الرويلي

عبي�د بن س�ليمان ب�ن س�بهان الس�عدوني 
المطيرى

عبيد بن عابد بن عبيد المهلكي المطيري
عبيد بن كتاب بن حمد الرمالي الشمري

عبيد بن نزال بن رجاء الحسيني الشمري
عثمان بن عبدالله بن عثمان الصامل

عدل بن صنات بن عدل المرشدي العتيبي
عصام بن عبدالله بن عبدالهادي ال فرحان

عصام بن فهيد بن سعد العرابي
عطي�وي ب�ن س�عدي بن عاي�د الش�مروخي 

الشمري
عقاب بن قاعد بن صنت الغبيوي العتيبي

عالء منصور حسين حبيب
علي  سعد نداء الرويلي

علي بن جاسم بن حسن العقيلي
علي بن حسن بن علي العماري

علي بن حمد بن علي الدخيل
علي بن حمدان بن علي نزهان

علي بن سفر بن علي الشاطري المطيري
علي بن سليمان بن علي ال الزهري عسيري

علي بن صاحب بن علي ال مرعي العمري
علي بن صالح بن نصيب الحريري الزهراني

علي بن طامي بن علي ال حمدان العيسي
علي بن عامر بن علي المنبهي الشهراني
علي بن عبدالله بن خلف ظويلي الشمري

عل�ي ب�ن عبدالمحس�ن ب�ن دغش االس�لمي 
الشمري

علي بن عواد بن سالم البراهيم
علي بن عودة بن هليل العمري الخالدي

علي بن عوده بن علي البقعاوي
علي بن عوده بن علي المالي الشمري

علي بن مبارك بن محمد الهجاج الدوسري
علي بن محمد بن أحمد حكمي

علي بن محمد بن ادباس المسفر
علي بن محمد بن السيد القرني العماري

علي بن محمد بن علي شراحيلي
علي بن محمد بن هادي  ال سلمان القحطاني

علي بن موسى بن  يحيى مشرقي
علي بن هادي بن عبدالله ربيدي

علي بن يحيى بن صيبان ال هادي الحرابي
علي سعد محمد االحيدب

عمار عبدالرحمن عوض العرجان
عمر بن رزيق بن عايض الثبيتي
عمر بن سالم بن عمر العسكري

عمر بن سلمي بن عيد الذيابي العتيبي
عمر بن عبد العزيز بن خالد بن جامع

عمر بن عبد الله بن رزيق الحسني السفياني
عمر بن عبدالرحمن بن براهيم الشبرمي

عمر بن عبدالعزيز بن إبراهيم العجالن
عمر بن فالح بن نافع الوهبي الحربي

عمر بن محمد بن نايف المريخان  الحربي
عمر رياض محمد الجيرودي

عوض ابن سعيد ابن علي آل وتاج القحطاني
عوض بن سليمان بن سناد النماصي الشمري

عوض بن شطيط بن عيد الحميد الشراري
عياش بن قاسم بن محمد الحقوي

عيد بن علي بن عبدالله آل بريك الدوسري
عيسى بن اسعد بن سعيد الخسافي الفيفي

عيس�ى بن الحميدي ب�ن ضيف الل�ه العلوي 
الحربي

عيسى بن محمد بن حمود ال حمد صميلي
عيسى بن هليل بن شتيوي العجالني الحازمي

عيسي بن محمد بن هادي بخيت
غازي فرحان فياض الشالقي

غافل بن تركي بن عبكلي السنجاري الشمري
غنام بن عبدالله بن مدالله الحمود

فارس بن صالح بن علي المنيف
فارس بن عاشق بن نمر الرخيص

ف�ارس بن ع�واض بن ضي�ف الل�ه العطاوي 
العتيبي

فارس بن مسفر بن سعد ال مبارك الغامدي
فاي�ز ب�ن إبراهي�م ب�ن م�رزوق ال ابوزمي�م 

الدوسري
فايز بن مفلح بن حسن الدغماني الرويلي

فتحي سالم عبود  بالطيف
فرج بن غانم بن محمد االسلمي الشمري

فرحان بن جايز بن عشوي المرعضي الرويلي
فليح راضي حماد الشراري

فهاد بن محمد بن عبدالله ال نادر الدوسري
فهاد بن محمد بن فهاد آل شارع الدوسري
فهد بن الطرقي بن حلوان السبيعي العنزي

فهد بن جزاء بن  جازي النفيعي العتيبي
فهد بن حسين بن جباري

فهد بن سعد بن بخيت العجاجي
فهد بن شاهر بن  خلف الخمعلي

فهد بن عبدالرحمن بن حمد ال دعيلج
فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله العمار

فهد بن عبدالكريم بن حمود الظاهر اللهيبي
فهد بن عبدالله بن  صالح النافع

فهد بن عبدالله بن سعيد الغباش الزهراني
فهد بن عبده بن حاتم حمادي فرنتي

فهد بن عواض بن بتال البديري
فهد بن فرحان بن فهد ال فرحان الدوسري

فهد بن فالح بن سالم الجعفري الشمري
فهد بن مانع بن هليمه السبيعي العنزي

فهد بن مبارك بن محمد الدوسري
فهد بن محماس بن عبدالله الجلعود

فهد بن محمد بن عبدالعزيز الجبر
فهد بن محمد بن عبدالله الشومر

فهد بن محمد بن مسعود السريعي
فهد بن مدني بن شاذلي سحله

فهد بن مسفر بن فهد  العزمه الدوسري
فهد بن مصلح بن صالح الصليعي اللحياني

فهد بن مطلق بن حامد السرحاني البلوي
فهد بن مفضي بن مهيدي العماوي الحازمي

فهد بن مقعد بن معدي العضياني العتيبي
فه�د ب�ن ناه�س ب�ن عبداله�ادي الهمزاني 

الشمري
فهد بن هايف بن غميض بن عميرة المغيري

فهد بن يحي بن حمود القبل الشهري
فهد حمود خليوي العبد الفادر التميمي

فهد خشان وقيص الشمري
فهيد بن محمد بن عبدالواحد القاسم

فواز بن زبن بن االسود األسلمي الشمري
فواز بن سعود بن سعد العنزان

ف�واز بن عبدالمحس�ن بن دهيس الس�ميري 
العتيبي

فواز بن علي بن محمد ال جعري الغامدي
فواز بن مرضي بن مفرح علوي الشمري

فوزان بن طليحان بن هليل البناقي
فوزي بن مشعل بن محمد آل جمعه العمري

فياض بن عشوي بن فياض الرسالني العنزي
فيحان بن صاهود بن غازي المرشدي العتيبي
فيصل بن بندر بن يحيى  ال غريب القحطاني

فيص�ل ب�ن رش�راش ب�ن معيض الس�بيعي 
العنزي

فيصل بن عبدالعزيز بن علي الدحيم
فيصل بن عبدالله بن عبدالوهاب المتيعب

فيصل بن عبدالله بن علي السبيعي العنزي
فيصل بن فالح بن رخاء الطريخم الفالح

فيصل بن فهد بن ضيف الله  المقاطي العتيبي
فيصل بن فهد بن عبدالعزيز بن بريك

فيصل بن محمد بن صالح الغامدي الغامدي
فيصل بن محمد بن عبدالله البكر

فيصل بن محمد بن عبدالله الراشد
فيصل بن محمد بن عبدالله الماجد

فيصل بن ملهي بن عايد الدغماني الرويلي
فيصل محمد  موسى

كامل بن حبيب بن عايض الشاطري المطيري
كايد بن تركي بن كايد العضياني العتيبي
كمال بن يحيى بن أحمد العمري الفيفي

الحق بن شائع بن محمد المرزاقه
مأمون بن عقيل بن حمد العسكر

مؤيد بن إبراهيم بن محمد المعيوف
ماجد بن حمد بن عبدالله الكبد

ماجد بن حمدان بن مقبول الهريويل الشراري
ماجد بن رابح بن هدي النفيعي
ماجد بن سعود بن رشد الجميد

ماجد بن شرف بن عطيه المعافى المالكي
ماجد بن صالح بن زايد العلوي الحربي

ماجد بن صالح بن عوض الفريدي الحربي
ماجد بن عبدالرحمن بن عتيق الغيثي

ماجد بن علي بن هادي الفقيهي
ماجد بن لباس بن خنصر المفضلي الشمري
ماجد بن مانع بن منيع الشبيشري المطيري

ماجد بن محمد بن كميخ الكبيرى
ماجد بن مرجي بن رجاء المخلفي الحربي

ماجد بن منير بن فاهد المورقي العتيبي
ماجد بن يحيى بن جابر الخسافي الفيفي

مازن بن عبدالعزيز بن محمد الداود
مازن بن محمد بن محمود  برناوي

مالك ماجد عرعور
مبارك بن حسن بن مبارك مفلح القحطاني

مبارك بن خميس بن مبارك ال محيش
مبارك بن صالح بن مفلح الودعاني الدوسري

مبارك بن عبدالرازق بن مبارك السعدون

مبارك بن عمر بن مبارك النفيعي العتيبي
مبارك بن عوض بن مبارك الحمادي العتيبي

متروك بن ماضي بن عمار النماصي الشمري
متعب بن عمار بن سعد بن عمار

متعب بن عوض بن سالم المخالفه الحارثي
متعب بن هادي بن إبراهيم الرفيدي

مجدي بن أحمد بن أحمد حزيمي
مجمال بن عوض بن حبيب السليس العتيبي

محس�ن ب�ن عرن�ان ب�ن محس�ن المخاريم 
الدوسري

محمد   عطوه
محمد بن إبراهيم بن عبدالله المسند

محمد بن إبراهيم بن محمد ال بريك الدوسري
محمد بن أحمد بن حسن القرشي الزهراني

محمد بن أحمد بن سالم شعراوي
محمد بن أحمد بن عمر بايعقوب العمودي

محمد بن بخيت بن مبارك الصدعان
محمد بن حمد بن عبدالرحمن الحسون

محمد بن حمد بن محمد الحميدي
محمد بن حمدان بن نهار الخمعلي العنزي
محمد بن حمود بن طليل السميري العنزي
محمد بن حميد بن سالمه البناقي الصلبي

محمد بن خالد بن  قيصوم المفضلي الشمري
محمد بن خالد بن محمد ال قسقس الغامدي
محمد بن خشمان بن ذعار البدراني الحربي

محمد بن راشد بن شمران القشيري الشهري
محمد بن راكان بن عايد االسلمي الشمري

محمد بن رجاء بن ضيف الله النفيعي العتيبي
محمد بن سروري بن أحمد الهبيري عسيري

محمد بن سعد بن جابر الجابر
محمد بن سعد بن عائض الحصني المطيري

محمد بن سعد بن عبدالرحمن العقيل
محمد بن سعد بن نزال الحنيني

محمد بن سعود بن حسن العبدالوهاب
محمد بن سعود بن عبدالله الشومر

محمد بن سعيد بن حمد الشدقاء آل فطيح
محم�د ب�ن س�عيد ب�ن س�عيد الدحروج�ي 

الشهراني
محمد بن سعيد بن محمد ال رزاح القرني

محمد بن سالمه بن خضر الرواضين العطوي
محمد بن سلمان بن هادي الحكمي الفيفي

محمد بن صالح بن عبدالرحمن الراشد
محمد بن صقران بن مطلق العصيمي العتيبي

محمد بن صمان بن علي ال عايض
محم�د بن ضيف الل�ه بن عبدالل�ه بني أحمد 

المالكي
محمد بن ظافر بن عبدالله السراري الشهراني

محمد بن عائض بن درع القحطاني
محم�د ب�ن عبدالعزيز ب�ن محم�د الصعيري 

الزهراني
محمد بن عبدالعزيز بن محمد العمر

محمد بن عبدالعزيز بن محمد اليحياء
محمد بن عبداللطيف بن محمد المحمود

محم�د ب�ن عبدالل�ه ب�ن إبراهي�م آل محمود 
الدوسري

محمد بن عبدالله بن صالح المحيميد
محم�د ب�ن عبدالل�ه ب�ن عج�اج الرخيم�ي 

المطيري
محمد بن عبدالله بن محمد إبراهيم عباس

محمد بن عبدالله بن محمد الجالسي
محمد بن عبدالله بن محمد الجربوع

محمد بن عبدالله بن محمد العمار
محمد بن عبدالله بن محمد النملة
محمد بن عبدالله بن محمد دراج

محمد بن عبدالهادي بن  عبدالغني التويجري 
السهلي

محمد بن علي بن حامد ال سليله العامري
محمد بن علي بن راشد آل مشاري

محمد بن علي بن صالح البريك
محمد بن علي بن صالح اللحيدان
محمد بن علي بن صالح المسعود

محمد بن علي بن عبد الله القنيصي
محمد بن علي بن محمد جردي

محمد بن علي بن محمد دريبي مجرشي
محمد بن علي بن محمد عبدالله

محمد بن علي بن مساعد باحاذق
محمد بن علي بن مطر الشدادي الحارثي

محمد بن علي بن مهدي العرجي القحطاني
محمد بن عياط بن دغيم الفدعاني العنزي

محمد بن غازي بن محمد السحيمان العتيبي
محمد بن فهد بن سعود العسكر

محمد بن مزيد بن سرحان البقمي
محمد بن مسفر بن عبدالله الزعبي

محمد بن مصعود بن حمد دراج
محمد بن مطرب بن عقيل الحسيني الشمري

محمد بن مقبل  بن خويلد الفريجي الرويلي
محمد بن منصور بن دريميح الجعيد

محمد بن منصور بن عبيد العمور الدوسري
ال عاط�ف  عاي�ض  ب�ن  مني�ر  ب�ن  محم�د 

القحطاني
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محمد بن ناصر بن عبدالله ال عرار عسيري

محمد بن ناصر بن محمد الغنام
محمد بن يحي بن محمد نجمي

محمد بن يحيى بن علي ال نبت القحطاني
محمد خالد محمد الهذيل

محمد خلف عوض  العنزي
محمد سمير االفندي

محمد شحاته أحمد عبدالرحيم حسن
محمد عبد العزيز علي حيمور
محمد عثمان محمد العمودي
محمد عالء رياض سعيد تقي
محمد مسند مشرف الشمري

محمد مهاب غزوان عبدالحليم
محمود بن عبدالرحمن بن محمود المحمود
مدالله بن عايد بن سليمان العيش العازمي

مذه�ان ب�ن مه�وس ب�ن مذه�ان الش�القي 
الشمري

م�رزوق اب�ن نوي�ش اب�ن س�عود الش�يباني 
العتيبي

مرزوق بن عبدالله بن جلوي العمور الدوسري
مرزوق بن محمد بن مرزوق الفهيدي الحربي

مريع بن عبدالله بن علي شيخان عسيري
مساعد بن أحمد بن علي طعساس الحارثي

مساعد بن شويح بن نزال المديغم الكويكبي
مساعد بن عبدالله بن سعد القديري

مس�فر ب�ن عبدالل�ه ب�ن محم�د ال ح�ركان 
الشمراني

مشاري بن محمد بن سكيت السكيت
مشاري بن محمد بن مرزوق العتيبي

مشرف بن عودة بن عايد الخليل الشمري
مشعل بن حسن بن سالم الفهر القحطاني
مشعل بن حمد بن معيوف الغيثي الشمري

مشعل بن سعد بن مشعل العتيبي
مشعل بن صالح بن حماد العيد

مشعل بن عبدالعزيز بن عبدالله التويم
مشعل بن عبدالعزيز بن عبدالله العبره

مشعل بن عبدالله بن محمد الحجاج
مشعل بن مجلي بن عواد الروقي العتيبي

مشعل بن ناصر بن براهيم الناصر
مشعل بن نايف بن ناوي التومي الشمري

مشعل ناصر حمد مرقاب الفهيد الهاجري
مطر بن سعود بن مرزوق المرشدي العتيبي

مطلق بن سعود بن سالم البقعاوي
مطل�ق ب�ن عبيدالل�ه ب�ن نام�ي الش�الحي 

المطيري
مطلق بن على بن مويس المويهي المطيري

معاذ بن فهد بن حمد اليحي
معاذ عبدالوهاب علي قائد

معطي بن أحمد بن معطي ال عظي المعلوي
معي�ض ب�ن محم�د ب�ن  إبراهي�م الره�وي 

عسييري
معيض بن مفرح بن علي ال شكر القحطاني

مقبول  سليم دليمان الشراري
ممدوح بن إبراهيم بن يوسف اليوسف

ممدوح بن سعد بن محمد الفضل
ممدوح بن عوده بن  بنيان الشمالني العنزي

منار عبدالقادر محمد حمدون
منصور بن سعد بن عيفان االسلمي الشمري

منص�ور ب�ن س�عود ب�ن صال�ح ال س�فران 
العجمي

منصور بن سند بن صخيل الشالقي الشمري
منصور بن مسلم بن سليمان العلوني

مهدي بن رجاء بن معتق الرويضي الرشيدي
مهدي بن سالم بن سويد العرجاني
مهذل بن هزاع بن ناصر القحطاني

مهند بن حسين بن عايد العواد
مهند بن حمد بن محمد القويعي

مهند بن خالد بن عبدالعزيز البجادي
مهند بن عبد الرحمن بن سيف السيف

مهند بن علي بن محمد بن علي 
مهند بن ماجد بن عايض الرشيدي

مهند ديب عارف بكر
موسى بن علي بن معيض ال يوسف القرني

موس�ى ب�ن هديب�ان ب�ن من�ور و هيدان�ي 
الرشيدي

موفق بن فالح بن سليمان العواجي العنزي
ناجح بن عبد الله بن  خلف النماصي الشمرى

ن�ادر ب�ن مب�ارك ب�ن صعيق�ب الش�طيطي 
المطيري

ناصر بن خلف بن فالح السالمي الحربي
ناصر بن سلطان بن فهاد القريشي السبيعي

ناصر بن عبدالله بن سعد بن سعيد
ناصر بن عبدالله بن سعيد اللويمي الدوسري

ناصر بن عبدالله بن عبدالرحمن الدكان
ناصر بن علي بن زيد العيباني المطيري

ناصر بن محميد بن ناصر الحبيشي العجمي
ناصر بن مشبب ان زارب ال زينة القحطاني

ناصر بن مهناء بن هايل  الشمروخي الشمري
نافع بن اسعد بن سريسح الحسني العنزي
نافع بن عقل بن نافع الضويفري المطيري

نايف بن إبراهيم بن محمد العايدي
نايف بن بطاح بن فالح الصنعوني المطيري

نايف بن جازي بن فدعوس الربع الشمري
نايف بن حمود بن علي الذويبي الحربي

نايف بن سرحان بن عشوي النصيري الرويلي
نايف بن سفر بن عائض الشدادي الحارثي

نايف بن سليمان بن عابد البلعاسي
نايف بن طارش بن عقيل الحسيني الشمري

ناي�ف ب�ن عبدالرحمن بن عيس�ى العيس�ى 
الشمري

نايف بن عبدالعزيز بن صالح الدويش
نايف بن عبدالله بن عبدالعزيز النويصر

نايف بن عبدالله بن عطيه المرعضي الرويلي
نايف بن علي بن مهل العروي الجهني
نايف بن فالح بن نافع الوهبي الحربي

نايف بن مبارك بن محمد الهجاج الدوسري
نايف بن محمد بن عيسى العيسى

نايف بن مقعد بن معدي العضياني العتيبي
نايف بن ملفي بن بخيت الحليسي الشراري
نايف بن منوخ بن مطلق السويدي الشمري

نايف بن مهدي بن مقعد الراجحي البقمي
نمر بن فارس بن عبدالله المرشدي العتيبي

نواف بن سعود بن صياح السمراني
نواف بن شداد بن فايز السالمي الحربي

نواف بن علي بن رزين الشبيشري المطيري
نواف بن فايز بن جحيش الدغماني الرويلي

هادي مبارك هادي نصيب
هاشم أحمد محمد العباسي

هاني بن راشد بن سعود الهديب
هاني بن محمد بن امين بن جميل طيب

وائل بن رمضان بن عصري السبيعي العنزي
وائل بن عبدالله بن علي العبدلي الفيفي

وائل بن محمد بن أحمد صالح
وسام حسن أحمد سيد عمر

وليد اديب عثمان صالح
وليد بن حمد بن راشد القميزي
وليد بن خالد بن فهد القسومي

وليد بن عبدالله بن سليمان البقعاوي
وليد بن عبدالله بن صالح أباحسين

وليد بن عبدالله بن علي ال شغيب الشهري
وليد بن محمد بن إبراهيم بوسلمان

وليد بن يحيى بن أحمد الخزمري الزهراني
وليد سعود منسي الزارع

ياسر بن حمزه بن موسي الشاللي الخيبري
ياسر بن حمود بن  جازي النفيعي العتيبي
ياسر بن عبدالرحمن بن عبدالله الخريجي

ياسر بن عبدالله بن على ال  اسماعيل
ياسر بن محمد بن خلف القريشي الزهراني

ياسر علي السيد
ياسين علي االحمر

يحي بن الحسين بن يحي مصبح
يحي بن حسن بن يحي المشايخ القرني

يحي بن زارب بن يحي البشري  القحطاني
يحي بن سليمان بن يحي غريبي غزواني

يحي بن محمد بن مصطفى كرتان
يزيد بن سالم بن عبدالعزيز المحيميد

يزيد بن عبدالله بن علي المهوس
يوسف بن سويلم بن ثعلوق السعدي
يوسف بن صالح بن  يوسف اليوسف

يوسف بن محمد بن مسعود الوابصي البلوي
يوسف سالم طالب الطاهري

)قسم االقتصاد(
أحمد بن مشاري بن جابرالمسعودي الريثي

إبراهي�م ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عل�ي العمري 
الحربي

أحمد بن محمد بن منصور الزامل
امام عمر محمد امام

بدر بن محمد بن برجس العلوي الحربي
بدر بن محمد بن سعد األحيدب

بندر بن عبدالله بن حمد بن جامع
تركي بن موسى بن أحمد آل صقر الربعي

حسين بن محمد بن حسين الهديب
حمد بن عبدالله بن حمد الحميدي

زبن بن غازي بن شجعان النفيعي العتيبي
سالم بن فارس بن سالم ال درويش الغامدي

سالم بن مروان بن معيض الرشده القرني
سعود بن شايش بن سعيد الجعفري العنزي
سلطان بن سالم بن عتيق المهيدلي العتيبي

سلطان بن محمد بن عبدالله اليحيا
سمير بن محمد بن عبدالله شريه القحطاني

صالح عزيز حواس حميد
طارق بن عبدالعزيز بن محمد المجاهد

عادل بن جاسر بن علي الجاسر
عادل بن محمد بن عبدالعزيز اليحياء

عارف بن فرحان بن عواد الحمالي القحطاني
عامر بن أحمد بن هيازع ال غشام البارقي

عاي�ض ب�ن س�عيد ب�ن عاي�ض ال عرف�ج 
الشهراني

عبدالرحم�ن ب�ن ع�وض ب�ن دلي�ل العون�ي 
المطيري

عبدالرحم�ن ب�ن محم�د ب�ن غ�رم ال ك�دم 
القحطاني

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخطيب
عبدالله بن خضر بن أحمد العمري الزهراني

عبدالله بن فرج بن حمد الحبيشي الجهني
عيسى  حسن  عبدالله  عبده

غصاب بن مبرد بن حميران السبيعي العنزي
فهد بن عيد بن معارك الرمالي  الشمري

فهد بن غازي بن يحي البشري
فواز بن حمدان بن سلطان العلوي الحربي

محمد بن شريف بن سلمان المشنوي الفيفي
محمد بن صالح بن علي القديحي

محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الدويش
محمد بن عبدالمحسن بن إبراهيم بن سعيد

محمد بن ماهر بن عدنان اللحام
محمد ب�ن مطي�ران بن مرش�ود الش�اطري 

المطيري
مشعل بن عواد بن خنيفس الخليفي  العنزي

مفرح بن محمد بن علي آل مناع الربتي
منصور بن دهيمان بن صالح الدهيمان

مهند بن عبدالله بن ناجي ال مبارك
موسى بن متعب بن نايف الضباطي المطيري

ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الفايز
هاجد بن محمد بن سعد الشخصي الحارثي

هاني بن محمد بن عبدالله الغزي
يونس بن إبراهيم بن عبدالله التويجري

 كلية الشريعة
أبوبكر شعبان روكوموا

أحمد بن حسن بن إبراهيم آل دريس
أحمد بن خلف بن صغير الميموني الشمري

أحمد بن سعد بن محمد الموسى
أحمد بن صالح بن عامر آل عثمان الشهري

أحمد بن عبدالله بن محمد الراشد
أحمد بن فهيد الحق السليمي الحربي

أسامه بن سمير بن سليم السليمي الحربي
أنس بن خلف بن ناصر الحقباني

أنس بن عبدالعزيز بن محمد العمار
أنس بن عبدالله بن محمد العثمان

أنس بن محمد بن إبراهيم آل مهناء الدوسري
أيمن بن عبدالواحد بن محمد عتين

إبراهيم بن أحمد بن أحمد عاتي
إبراهيم بن حامد بن إبراهيم الحامد
إبراهيم بن خالد بن محمد أباالخيل

إبراهيم بن دخيل بن محمد العجالن
إبراهيم بن سعد بن عبدالعزيز العريفى

إبراهيم بن سعود بن محمد الحبر
إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم العجاجي

إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم الجريوى
إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحديثي

إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله المبدل
إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الحميدي

إبراهيم بن فهد بن سعد المديهش
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المقبل

إبراهيم بن محمد بن براهيم النمر
إبراهيم بن محمد بن صالح الرخيمي

إبراهيم بن مقرن بن زامل الزامل
إبراهيم بن منصور بن إبراهيم الرماح

إبراهيم مرغوب عبدالغفور ثابت
ابوبكر بن جمعان بن سالم باحشوان

أحمد اسماعيل أحمد رحمه شاه
أحمد بن  أيوب بن ناصر القرين

أحمد بن إبراهيم بن أحمد العامر
أحمد بن ادريس بن محمد الدريس

أحمد بن خالد بن سليمان الطريقي
أحمد بن خالد بن عبدالعزيز التركي

أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق
أحمد بن صالح بن غانم الحريري العنزي

أحم�د ب�ن عبدالرحمن ب�ن حامد الحنيش�ي 
الحارثي

أحمد بن فهد بن ناصر اليوسف
أحمد بن الحق بن أحمد آل عبدالعزيز عسيري

أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ال اب�و طايره 
االسمري

أحمد بن محمد بن أحمد الخنين
أحمد بن محمد بن مصطفى شمس

أحمد بن معيض بن علي العمراني القرني
أحمد بن هادي بن أحمد جساس

أحمد بن يحي بن فايع عسيري
أحمد حافظ سراج الدين

أحمد هادي باه
اسامه بن عبدالله بن محمد الوهيبي

اسماعيل محمد كروما
الفا عبدالله جالو

المنذر بن ناصر بن عبدالرحمن آل حمود
الوليد بن إبراهيم بن عثمان اليحيا

الولي�د ب�ن محم�د ب�ن إبراهي�م الدماعي�ن 
الدوسري

انس بن إبراهيم بن عبدالله الغيث
اوس بن أحمد بن ناصر السحيباني

ايمن بن ناصر بن عبدالرحمن الجديع
ايمن عبدالرؤوف محمد قاسم

ايوب بن سليمان بن راشد الرومي
بدر بن محمد بن ناصر ابانمي

بسام بن عبدالله بن عبده حكمي
بسام بن علي بن صالح الالفي

بالل  دعواج
بالل بن جمال بن محمدحكيم بخش

بندر بن أحمد بن علي الربيعان
بندر بن علي بن محمد الظبيه عسيري

بندر بن فرحان بن مدفع السبيعي العنزي
بيهقي عبدالباقي محمد

تركي بن زهير بن خلف الهاجري
تركي بن سعد بن عبدالعزيز السراء

تركي بن صالح بن محمد الحيدر
تركي بن فهد بن إبراهيم الخمشي

تركي بن مرضي بن حسن ال صواب الغامدي
تميم بن سليمان بن عجالن العجالن

تميم بن محمد بن إبراهيم الحكمه
ثام�ر ب�ن عبدالرحمن ب�ن محمد بن�ي أحمد 

المالكي
ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان قرون

جبرين بن سليمان بن جبرين الجبرين
جريج عبدالعزيز لنتوا اثنين

جليل زيناتو لين
جميل الرحمن عبدالمجيد علي منصر

حامد بن عوض بن سعد القرني
حسام بن عبده بن حسن فقيهي
حسن بن حمد بن حسن الحماد

حسن بن سعود بن علي آل حسن
حسن بن عبدالمجيد بن حسن الصائغ

حسن بن مسفر بن علي المالكي
حسين بن محمد بن حسين حميدي

حكيم بن خالد بن محمد ال ناصر الغامدي
حمد بن خالد بن محمد القاسم

حمد بن عبدالعزيز بن حمد الحزيمي
حمد بن عمر بن محمد العيد

حمد بن فهد بن حمد السياري
حمد بن فهد بن حمد الطريس

حمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج
خالد بن إبراهيم بن موسى الموسى

خالد بن أحمد بن عبدالعزيز الزامل
خالد بن سليمان بن إبراهيم اللحيدان

خالد بن صالح بن عبدالعزيز الحقباني
خالد بن عبدالله بن بنين الذيابي

خالد بن عبدالله بن محمد العمري الزهراني
خالد بن علي بن فهد الجاسر

خالد بن ناصر بن قبالن الدعجاني العتيبي
خالد بن ناصر بن محمد ال روق القحطاني

خالد محمد عبدالله المناعي
خالد بن مبارك بن مفلح آل زعير

دريب بن سعييد بن سعيد البطني الشمراني
دمير  أحمدوف

ديكو أمصطفى يوسف ديكو عيسى
رائد بن صالح بن علي الحبي العامري

رائد بن فهد بن ناصر اليوسف
رائد بن محمد بن عبدالعزيز الثاقب

راكان بن بندر بن فالح المورقي العتيبي
راكان بن محمد بن إبراهيم القاسم

رمزي بن جبران بن محمد عالمي
روسالن  ستاروف

ريان بن صالح بن عبدالله الراجحي
زياد بن أحمد بن سليمان البريدي

زياد بن صالح بن عبدالرحمن الجنيدل
زياد بن طارق بن حسن العموش

زياد بن عبدالعزيز بن محمد العميريني
زيد بن عبدالحميد بن زيد القشعم

سالم بن محمد بن سالم آل حمد الشهراني
سامر  زولوفي

س�امي ب�ن صال�ح ب�ن معي�ض الحس�يني 
الشهري

سحمان بن مقعد بن عائد الجنيبي االكلبي
سعد بن أحمد بن مبارك المبارك

سعد بن عبدالرحمن بن سعد الدخيني
سعد بن عبدالعزيز بن سعد الوهبي
سعد بن عبدالله بن سعد بن مطرب

سعد بن عبدالله بن محمد الناصر
سعد بن محمد بن عبدالله البريك

سعد بن محمد بن عبدالله الزعاقي
سعد بن منصور بن سعد العامر

سعد بن مهدي بن هادي آل سلمان القحطاني
سعود بن أحمد بن محمد ال حريش عسيري

سعود بن خلف بن براهيم العريفي
سعود بن عبدالعزيز بن سعد الشعيبي

سعود بن غانم بن فهد العريدي
سعود بن محمد بن سعود النفيعي العتيبي

سعود بن مهنا بن محمد المهنا
س�عيد ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن س�عيد الفهم�ي 

الزهراني
سلطان بن جزاء بن متعب الوسيدي الحربي

سلطان بن سلمان بن جبران سحاري
سلطان بن شارع بن راشد المرزوقي البقمي

سلطان بن عبدالله بن رشود بن خريف
سلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن العاصم

س�لطان بن عثمان بن دخيل الل�ه العضياني 
العتيبي

سلمان بن عبدالرحمن بن صالح الباحوث
سلمان بن عبدالرحمن بن عبدالله المهناء

سلمان بن عبدالعزيز بن فهد الهويمل
سلمان بن محمد بن عبدالرحمن بن سحمان

سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان بن نوفل
سليمان بن عبدالله بن حمزه الوهيبي

سليمان بن عبدالله بن سليمان السلوم
شجاع بن مران بن ناصر القوده الدوسرى
صالح بن إبراهيم بن شار القرني الرزقي

صالح بن إبراهيم بن عبدالله اللحيدان
صالح بن أحمد بن شنان الكناني الزهراني

صالح بن بدر بن صالح الجويان
صالح بن حمد بن صالح السنيدي
صالح بن خالد بن صالح العويس
صالح بن سعد بن صالح المقبل

صالح بن عبدالله بن صالح اللحيدان
صالح بن فهد بن صالح الفوزان

صالح بن محمد بن سلطان الشالط العتيبي
صالح بن محمد بن صالح الحصيني
صالح بن محمد بن عبدالله الراجحي

صالح بن مصلح بن سفر الشدادي الحارثي
صالح بن ناصر بن صالح الصنات

صطام بن علي بن فالح الصعيري المطيري
صفوان بن صالح بن إبراهيم الشهيلي

طارق بن محمد بن إبراهيم التركي
طارق بن منير بن مليح الهجله المطيري

عادل بن أحمد بن صالح القحطاني
عاصم بن إبراهيم بن عبدالله العوض

عاصم بن محمد بن أحمد العمار
عاصم بن محمد بن صالح المحيميد

عاصم عادل فاغال
عامر بن علي بن يوسف العمر

عب�د الرحمن ب�ن عيد ب�ن س�لمان البحيري 
المسعودي

عبد الله بن سعد بن علي بن زومه الغامدي
عبداال له بن معيوف بن فنخ الخمعلي العنزي

عبداإلله بن سليمان بن عبدالعزيز المعجل
عبداإلله بن صالح بن عبدالرحمن العرينان

عبداإلله بن صالح بن على الوابل
عبداإلله بن صالح بن مقبل العصيمي

عبداإلله بن محمد بن عبدالعزيز العجالن
عبداإلله بن محمد بن ناصر علي جلي

عبدالباري بن محمد بن علي صلوي حمدي
عبدالحكيم  عبدالغني

عبدالحكيم بن  عبدالله بن علي القبيسي
عبدالحكيم بن إبراهيم بن عبدالله العريفي

عبدالحكيم بن عبدالله بن عبدالرحمن اليحيى
عبدالحكيم بن محمد بن إبراهيم الهويمل
عبدالحكيم بن مهناء بن صالح السنيدي

عبدالحميد أبو بكر علي االنصاري
عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالعزيز المعجل

عبدالرحمن بن براهيم بن محمد العامر
عبدالرحم�ن ب�ن خلف ب�ن رحي�ل الغضوري 

العنزي
عبدالرحمن بن سعد بن عبدالعزيز الهويدي

عبدالرحمن بن سعد بن يوسف العمار
عبدالرحمن بن سليمان بن إبراهيم النفيسه

عبدالعزي�ز  ب�ن  س�ليمان  ب�ن  عبدالرحم�ن 
المطرودي

عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله الميمان
عبدالرحمن بن شبيب بن عبدالرحمن المطلق

عبدالرحمن بن صالح بن تركي التركي
ب�ن عبدالرحم�ن  ب�ن عاي�ض  عبدالرحم�ن 

الشدادي الحارثي
عبدالرحمن بن عبدالسالم بن شفق الرشيد

عبدالرحمن بن عبدالسالم بن صالح الجارالله
عبدالرحم�ن ب�ن عبدالل�ه ب�ن عبدالرحم�ن 

الخرعان
عبدالرحم�ن ب�ن عبدالل�ه ب�ن عبدالرحم�ن 

الخطيب
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الراشد
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز البديوي

عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الزبن
عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد المنصور

عبدالرحمن بن علي بن ناصر بن هديان
عبدالرحم�ن ب�ن فالح ب�ن غ�ازي الميموني 

المطيري
عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن الشعيفي

عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الغليسي
عبدالرحمن بن محمد بن حسن بن جدوع

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الحمدي
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن المبارك

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله القاضي
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالمحسن الحميد

عبدالرحمن بن محمد بن علي الزميع
عبدالرحمن بن محمد بن ناصر الخريجي

عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن جالل
عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز الحيدر

عبدالرحمن طارق محمد سعيد
عبدالرحمن عادل اسماعيل سالم

عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز االنصاري
عبدالرحمن عيسى غوكوني

عبدالرحيم رفيع رافي
عبدالسالم بن حمد بن عبدالرحمن الشبرمي
عبدالسالم بن سعد بن عبدالرحمن بن قاسم

عبدالس�الم بن عبدالهادي بن مفرح ال مفرح 
العمري

عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الخليفه
عبدالعزيز بن راشد بن محمد الحبردي العتيبي
عبدالعزيز بن سعد بن زيد آل عبدالله التميمي

عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز العواد
عبدالعزيز بن سعد بن عبدالله الحسين

عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الفراج
عبدالعزيز بن صالح بن أحمد العسكر

عبدالعزيز بن صالح بن غانم الدماعين
عبدالعزيز بن صالح بن محمد الدخيل
عبدالعزيز بن صالح بن محمد العمرو

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن إبراهيم الجنيدل
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الدخيني

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سليمان المفدى
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر الحصين

عبدالعزيز بن عبدالله بن صالح السويد
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابانمي

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ال عبدالله 
التميمي

عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الزايد
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الش�مروخي 

الشمري
عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالعزيز أبانمي

عبدالعزيز بن علي بن عبدالله النمي
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز القميزي

عبدالعزيز بن مبارك بن فهاد آل فاران
فهدالعاطف�ي  ب�ن  مب�ارك  ب�ن  عبدالعزي�ز 

القحطاني
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اباالخيل

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز التويجري
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الحسينان

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العويد
عبدالعزيز بن محمد بن موسى العصيمي

عبدالعزي�ز ب�ن مش�بب ب�ن عبدالل�ه ال عمر 
االحمري

عبدالعزيز بن ناصر بن إبراهيم العبودي
عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز بن منيع

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ال عثمان التميمي
عبدالعزيز وصل الله بن عواض الجعيد

عبدالعزيز يوسف علي محمد حسن الذوادي
عبدالفتاح أوالليكن يوسف

عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم الخطيب
عبدالكريم بن تالل بن إبراهيم الفعيم

عبدالكريم بن خالد بن عبدالكريم الالحم
عبدالكريم بن عبدالعزيز بن محمد التويجرى

عبدالكريم بن محمد بن صالح الزغيبي
عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالله ابوزيد

عبدالله  جوب
عبدالله بن إبراهيم بن علي التويجري
عبدالله بن إبراهيم بن عيسى خرمي

عبدالله بن إبراهيم بن محمد آل مهناء
عبدالله بن أحمد بن علي الحواس

عبدالله بن أحمد بن محمد العبودي
عبدالله بن أحمد بن محمد المنيعي

عبدالله بن بدر بن عبدالله السنيد
عبدالله بن جاسر بن محمد المهيدب
عبدالله بن حسن بن عبدالله السبعي

عبدالله بن حسين بن عبدالله بن داوود
عبدالله بن خالد بن إبراهيم الرومي

عبدالله بن خالد بن عبدالله المطرودي
عبدالله بن خليفه بن صالح الحصان

عبدالل�ه ب�ن ذي�ب ب�ن محم�د الحميدان�ي 
القحطاني

عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز القاسم
عبدالله بن سعيد بن حسن بن محمد آل وذيح

عبدالله بن سليمان بن سالم المنصور
عبدالله بن سيف بن سعيد آل راقع القحطاني

عبدالله بن صالح بن سعود العميره
عبدالله بن صالح بن شجعان النفيعي العتيبي

عبدالله بن صالح بن عبدالله الحماد
عبدالله بن صالح بن عبدالله العمر

عبدالله بن طارق بن سليمان المالك
عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح اليحيى

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الباحوث
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الصيخان
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله المخضوب
عبدالله بن عبدالعزيز بن سليمان المطرودي
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عبدالله بن عبدالعزيز بن صالح الكنهل

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الخريف
عبدالله ب�ن عبدالعزي�ز بن م�رزوق الرفاعي 

الجهني
عبدالل�ه ب�ن عبدالعزيز بن مس�فرال س�رور 

الوادعي
عبدالله بن علي بن إبراهيم المطلق

عبدالله بن علي بن حمد المنيع
عبدالله بن علي بن عبدالله الخضيري

عبدالله بن علي بن عبدالله الغانم الغامدي
عبدالله بن علي بن محمد الصانع
عبدالله بن عماد بن حمد العسكر

عبدالل�ه ب�ن ع�وض ب�ن س�عيد الحمي�دي 
القحطاني

عبدالله بن فهد بن عبدالله العليوي
عبدالله بن فيصل بن علي باخريبه

عبدالله بن مبارك بن محمد الزايد
عبدالله بن محسن بن موسى الخرمي

عبدالله بن محمد بن راشد البوعلي
عبدالله بن محمد بن سالم الحياني القحطاني

عبدالله بن محمد بن سريع السريع
عبدالله بن محمد بن سليمان العبيدان

عبدالله بن محمد بن صالح الشعيل
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز القاسم

عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن أحمد
عبدالله بن محمد بن عبدالله الدوسري

عبدالله بن محمد بن عبدالله الفريح
عبدالله بن محمد بن عجب الشكره

عبدالله بن محمد بن علي التركي الزهراني
عبدالل�ه بن مس�لط ب�ن محماس القريش�ي 

السبيعي
عبدالله بن منصور بن عبدالله الموسى

عبدالله بن نائف بن صالح السالمي الحربي
عبدالله سعيد محمد باوزير

عبدالمجي�د ب�ن خلف بن س�عد ب�ن عصمان 
العريفي

عبدالمجي�د ب�ن س�الم ب�ن دبي�ان العجي�ان 
الشراري

عبدالمجيد بن سعود بن راشد آل معدي
عبدالمجيد ب�ن عائض بن دغ�ش ال جحيش 

القحطاني
عبدالمجيد بن عبدالله بن عبدالعزيز الشعالن

عبدالمجي�د ب�ن علي�ان ب�ن س�عد الصعيبي 
المطيري

عبدالمجيد بن محمد بن عقاب الدلبحي
عبدالمحسن بن سعود بن حضرم الشهراني

عبدالمحسن بن سليمان بن محمد الخلف
عبدالمحس�ن ب�ن عم�ار ب�ن فه�د آل وقيان 

الدوسري
عبدالمحسن بن محمد بن علي مقري كعبي

عبدالمصور تاش محمد
عبدالملك بن حسن بن سعد الزومان

عبدالملك بن خالد بن محمد السياري
عبدالملك بن زيد بن عبدالله الشبانات

عبدالملك بن عبدالرحمن بن عبدالله بن دبل
عبدالملك بن عبدالله بن عبدالعزيز الزيد

عبداله�ادي بن عق�ال بن جمعان الش�الحي 
المطيري

عبدالواحد بن محمد بن يحي حكمي
عبدالوهاب بن إبراهيم بن عبدالعزيز آل رقيب 

التميمي
عبدالوهاب بن سعود بن عبدالوهاب ابابطين

عبدالوه�اب ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن معط�ش 
المعمري الحربي

عثمان  موسى
عثمان بن حمد بن عثمان العبدالله

عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الجاسر
عثمان بن محمد بن أحمد الزامل

عصام بن عبد الفتاح بن علي فتاح الحازمي
علي بن حمود بن صالح النجيدي
علي بن حمود بن علي الروضان

علي بن حنين بن حسين ودعاني
علي بن صالح بن علي العقالء

علي بن صالح بن علي الكاسبي
علي بن عايض بن محسن الحبابي القحطاني

علي بن عبدالله بن علي آل حاسن الخثعمي
علي بن محمد بن راشد ال مسيعد

علي بن معنز بن عبدالله الفزعي الشمراني
عمر إبراهيم بن علي الخرفشي الخالدي

عمر بن إبراهيم بن محمد بن هزاع
عمر بن باتل بن شطي السويلمي العنزي

عمر بن حمد بن محمد الشثري
عمر بن خالد بن محمد السليمان

عمر بن سامي بن عبدالله الشويمي
عمر بن سعود بن عبدالله  ال فواز التميمي

عمر بن سليمان بن عبدالرحمن الربيعه
عم�ر ب�ن عاي�ض ب�ن س�عيد ال بو س�نينه 

الشهراني
عمر بن عبدالعزيز بن حسن بن عكرش

عمر بن عبدالعزيز بن علي الفوزان

عمر بن عبدالعزيز بن محمد الغفيص
عمر بن عبدالله بن عبدالعزيز المهيدب

عمر بن علي بن عبدالله الصياح
عمر بن عماد بن عبدالرحمن الصغير

عمر بن فهد بن عثمان الباز
عمر بن محمد بن سليمان السعيد
عمر بن محمد بن صالح السماري

عمر محمد حسن نصر الدين
عمران فضل كريم شاكر

عوض بن زبار بن عوض القسامي العتيبي
عوض بن عبدالله بن صالح حبيب

عيسي اكانبي عبدالوكيل تهامي
غازي بن ماجد بن ضحيان المقاطي

غيث بن عطالله بن حسن الدرباس
فارس بن عبدالرحمن بن عبدالكريم بن عيبان

فارس بن عبدالله بن صالح الالحم
فارس بن ناصر بن محمد الماجد

فايز بن سيف بن فايز الهرش البيشي
فرحان بن شويش بن سليم الفدعاني العنزي

فرحان بن عيادة بن خلف الشمري
فهد بن سعد بن محمد بن حجي
فهد بن سعود بن عبدالله الفليج

فهد بن عبدالرحمن بن فهد المروتي
فهد بن علي بن سليمان الصوينع

فهد بن عواد بن عبدالله المعتق
فهد بن مجول بن عيادة الدهمشي العنزي

فهد بن محمد بن إبراهيم المرشد
فهد بن محمد بن سليمان العمر

فواز بن كاتب بن فهد جعفري العنزي
فيصل بن صالح بن محمد ال يحي العمري

فيصل بن عبدالله بن فهد العبدالله
فيصل بن علي بن محمد سودي حدادي

فيصل بن محمد بن عبدالله العريفي
قايد بن مبارك بن محمد عبدربه البريكي

قبالن بن سالم بن مسعود العرجاني
كنان  تشريمي

لويفي بن مسلم بن لويفي العزامي الشراري
ما  مو

ماجد بن بداي بن حسن الحافي العتيبي
ماجد بن خالد بن فهد الحميد

ماجد بن مرشد بن االفنس الهزيمي
مالك بن عادل بن عبدالعزيز المطوع

مبارك بن عبدالله بن محمد الزايد
مبارك بن محمد بن مبارك آل عاتي

مبارك بن محمد بن مبارك ال عجران الدوسري
محمد  والري

محمد بن إبراهيم بن  محمد السعود
محمد بن إبراهيم بن راشد الزنان

محمد بن إبراهيم بن صالح الخضيري
محمد بن إبراهيم بن محمد الجنيدل

محمد بن إبراهيم بن محمد القنام
محمد بن أحمد بن محمد سليمان مشرقي

محمد بن النشمي بن نوار الشلوي
محمد بن ثاري بن محمد الماجد

محمد بن حسن بن محمد الحصان
محمد بن حمود بن فهد القاسمي الظفيرى

محمد بن خالد بن محمد ابوهاشم
محمد بن خالد بن محمد ال حسين التميمي

محمد بن خالد بن محمد الدلقان
محمد بن سعد بن عبدالله الغيث

محمد بن سعد بن عبدالله المقحم
محمد بن سعود بن محمد السهلي
محمد بن سليمان بن أحمد الملحم

محمد بن سليمان بن محمد السدالن
محمد بن صالح بن غانم الحريري العنزي

محمد بن صالح بن محمد اباالخيل
محمد بن عاصم بن عبدالله العمران

محمد بن عبدالرحمن بن  عبدالله الغديان
محمد ب�ن عبدالرحم�ن بن حامد الحنيش�ي 

الحارثي
محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغنيم

محمد بن عبدالرحمن بن محمد التويم
محمد بن عبدالرحمن بن محمد المهوس

محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن خريف
محمد بن عبدالرزاق بن صالح العمري

محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السند
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الغنام

محمد بن عبدالعزيز بن علي المزعل
محمد بن عبداللطيف بن محمد ال الشيخ

محمد بن عبدالله بن سليمان الجماز
محمد بن عبدالله بن عبدالمحسن الزامل

محمد بن عبدالله بن علي الحرارشه الدوسري
محم�د ب�ن عبدالله ب�ن عوضه ال الس�عدية 

االسمري
محمد بن عبدالله بن فهد آل بن حمد
محمد بن عبدالله بن محمد الخرجي

محمد بن عبدالله بن محمد الراشد
محمد بن عبدالله بن محمد الشبرمي

الطام�ي  محم�د  ب�ن  عبدالل�ه  ب�ن  محم�د 

القحطاني
محمد بن عبدالله بن محمد المحمد العمري

محمد بن عبدالله بن نابت  الحقباني
محمد بن عبدالله بن ناصر الصبيحي

محمد بن عبدالله بن ناصر الفريح
محمد بن عبدالمحسن بن عبيدالله المقذلي

محمد بن علي بن جبران فقيهي
محمد بن علي بن محمد االصقه

محمد بن علي بن محمد السند
محمد بن علي بن محمد بن قعيضب

محمد بن عواض بن محمد الدعجاني  العتيبي
محمد بن عيد بن عوض المشيطي العنزي

محم�د ب�ن فال�ح ب�ن محم�اس القريش�ي 
السبيعي

محمد بن فريح بن محمد العبدالمنعم
محمد بن فالح بن ذرف العمري الحربي

محمد بن فهاد بن محمد المخاريم الدوسري
محمد بن فهد بن عبدالرحمن الدخيل

محمد بن فهد بن عبدالله ال زيد الدوسري
محمد بن فهيد بن محمد آل رشود السبيعي
محمد بن قاسم بن سليمان الداثري الفيفي

محمد بن ماجد بن عبدالله البرغش
محمد بن مبارك بن راجح الربعي

محمد بن محسن بن محمد آل مانع القرني
آل حاف�ظ  محم�د ب�ن مف�رح ب�ن صال�ح 

القحطاني
محمد بن منصور بن راشد الهويمل

محمد بن منصور بن محمد الرفاعي
محمد بن موسى بن عبدالله ال سعيد الحربي

محمد بن ناصر بن عبدالله المقرن
محمد بن ناصر بن محمد الهويش
محمد بن يوسف بن عبدالله الزامل

محمد حازم إبراهيم تعلب
محمد درباله عبدالحميد درباله

محمد رباني حمادو
محمد شكيل شمس الضحى

محمد فطري محمد نور
محمد لياقت عرفان علي

محمد محمود يوسف محمود الخلف
محمد ناصر معكام بيجاش العجمى

محمد نقيب جان
محمد نور اشرف بن يحيى

محمود قارى عبدالعلي
محي�ل ب�ن عبدالرحيم ب�ن محي�ل النصيري 

الرويلي
مساعد بن عبدالكريم بن محمد الحميدي

مشاري بن ضيف بن دلي السبيعي العنزي
مشاري بن محمد بن فهد العبدالله

مشاري بن محمد بن مطر الشعيفاني الحربي
مش�عل ب�ن صام�د ب�ن غضي�ان النصرالله 

الشراري
مشعل بن عبدالله بن علي التويجري

مشعل بن علي بن قعيد السبيعي العنزي
مصباح الحق محمد هاشم

مصطفى  ديابي
مصطفى إبراهيم محمد

مصعب بن عبدالله بن منصور الجربوع
مصع�ب بن مبط�ي بن حبيب الل�ه  الحفيني 

السلمي
مصعب بن محمد بن إبراهيم المجلي

مضر بن أحمد بن إبراهيم العقيلي
مطر بن فاهد بن فهيد السويدي السبيعي

معاذ بن إبراهيم بن زيد ال تويم
معاذ بن إبراهيم بن عبدالعزيز البشر
معاذ بن إبراهيم بن عبدالله العجالن

معاذ بن حمود بن محمد االسلمي الشمري
معاذ بن سعد بن صالح الطويل

معاذ بن عبدالله بن سليمان العميريني
معاذ بن عبدالله بن موسى العمار

معاذ بن محمد بن حمد العيدي
معتز بن محمد بن سفران البشر

مفل�ح ب�ن عبدالله ب�ن مفلح ب�ن طميش ال 
حامد

مقدام بن صالح بن محمد الحيدر
منذر بن صالح بن عبدالله الحمدان

منص�ور ب�ن محم�د ب�ن فرحان الدهمش�ي 
العنزي

مهند بن سليمان بن محمد السيف
مهند بن عبدالله بن عيسى المزيني

مهند بن عيسى بن سليمان العيسى
موحدزاكي  اسماعيل

نادر بن عبدالعزيز بن يحيى الضرغام
ناصر بن إبراهيم بن ناصر أبودجين

ناصر بن سعد بن عبدالكريم الشواى
ناصر بن عبدالله بن ناصر الفارس

ناصر بن علي بن عبدالمحسن العيسى
ناصر بن محمد بن حمود الخنفري القحطاني

نايف بن عبود بن عبيد الغبيوي
نايف بن فهد بن عبدالله الفهد

نصر  محمد

نواف بن عمر بن سعود الراجح
هادي بن عائض بن ه�ادي ال علي بن مطلق 

آل رشيد
هذال بن حزام بن محمد الجبيري

هشام بن مزروع بن عبدالله المزروع
همام بن إبراهيم بن عبدالرحمن اليحيى

وائل بن محمد ابن أحمد الحساب الغامدي
وسام بن عبدالعزيز بن علي العجالن

وسمي بن سالم بن سالمه النماصي الشمري
وسيم  أختر

وليد بن خالد بن مقعد الصعيبي المطيري
وليد بن ذايب بن ذياب الضبيطي المطيرى

وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشبيب
وليد بن علي بن صالح ضيف الله العمري

ياسر بن أحمد بن دخيل الله الوحيشي البلوي
ياسر بن عبدالرحمن بن سليمان  العبره

ياسر بن عبدالرحمن بن علي العريني
ياسر بن عبدالعزيز بن ناصر التريكي

ياسر بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن العوين
ياسر بن عبدالمحسن بن محمد التويجري

ياسر بن عيد بن حميد الظاهري
يحي بن علي بن يحي العرفجي

يحيى بن أحمد بن مشني السويدي الزهراني
يحيى بن محمد بن حمد الماجد

يزيد بن أحمد بن عبدالله النصيان
يزيد بن خالد بن محمد الخويطر

يزيد بن سعود بن عبدالعزيز ابوقيان
يزيد بن سليمان بن عثمان السعيد
يزيد بن عاصم بن عبدالله العمران

يزيد بن عتيق بن سعيد الحسني الزهراني
يزيد بن محمد بن عبدالله الزامل

يعقوب  سنوقو
يوسف بن خالد بن تركي الضويحي

يوس�ف بن عبدالل�ه بن عبدالرحم�ن الغديان 
التميمي

يوسف بن محمد بن عبدالله الشالش
الفصل الصيفي

أحمد بن ثامر بن أحمد ال يوسف االحمري
أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الحسن

أنس بن مرضي بن محمد الحبشان
أيمن بن سعود بن عبدالكريم الدرويش

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الزاحم
إبراهيم بن صالح بن إبراهيم العريني

أحمد بن جابر بن محمد الربعي عسيري
أحمد بن سليمان بن راشد الطيار

أحمد بن عبدالعزيز بن راشد بن كليب
أحمد بن عبدالله بن ناصر السحيباني
أحمد محمد محي الدين يحيى علوي

المثنى بن أحمد بن عبدالرحمن المزيعل
بدر بن عفاس بن مطرف ال درع

تركي بن جزاء بن محمد النفيعي العتيبي
حس�ين ب�ن ابرهي�م بن حس�ين ال حس�ين 

التميمي
حمد بن سامر بن حمد الجمعه
حمد بن سعد بن عبدالله البريك

حمد بن سعود بن عبدالله الدبالن
رائد بن صالح بن مسفر آل سفران العجمي

رائد بن مسلم بن عبد الوهاب المالكي
رشيد بن محمد بن حسن العسيري

سالم بن أحمد بن سليمان المضيان
سالم حماد حمد الفداغى الشمرى
سامي بن مبارك بن محمد عطيه

سعد بن مسعود بن فارس ال برمان
سعيد بن يحي بن سعيد الحسيني الشهري

سعيد مودي محمد
سلطان بن نائف بن مرزوق العضيله المطيري

سليمان بن عاصم بن عبدالله العمران
صالح بن فالح بن عايد الخمعلي العنزي
عاصم بن عبدالله بن عبدالعزيز السنيدي
عبداإلله بن عبدالعزيز بن محمد البريدي

عبداإلله بن عبدالله بن عبدالعزيز العسكر
عبدالحكيم بن عبدالرحمن بن سفران ال بشر

عبدالحكيم بن عبدالله بن عبدالعزيز القميش 
الهويمل

عبدالرحم�ن ب�ن أحمد ب�ن عبدالل�ه العمري 
الزهراني

عبدالرحمن بن حس�ن بن محس�ن ال حس�ن 
القرني

عبدالرحمن بن حماد بن عبدالرحمن العمر
عبدالرحمن بن دباس بن محمد الدباسي

عبدالصمد زيرقل خوشدل محمد أكبر
عبدالعزي�ز ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزي�ز 

الصييفي
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الشبانات

عبدالعزيز بن محمد بن أحمد الفراج
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز المطوع

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله اليحيى
عبدالله بن حسن بن سعد الزومان

عبدالله بن حمود بن محمد العصيمي
عبدالله بن سليمان بن عبدالعزيز المطرودي

عبدالله بن صالح بن علي العواد
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ربيعه

عبدالله بن عبدالعزيز بن مقرن الزامل
عبدالله بن محمد بن عبدالله المحارب

عبدالله بن محمد بن عبدالله بن كنعان
عبدالله بن مساعد بن عبدالله بن فالج

عبدالله سيد حبيب الله خواجة
عبدالله بن منصور بن سعد المغيري العتيبي

عثمان محمد سعيد الكثيري
عدنان بن حمود بن عبيد العصيمي العتيبي

عصام بن مبارك بن عمر الضرغام
علي بن بجاد بن صقر المرشدي العتيبي
علي بن رضا بن جهيم الشمالني ألعنزي

علي بن محمد بن علي الحمد
علي حسن بلغيث

عمر بن عوض بن عتيق المالكي
عوض بن مانع بن عوض االكرمي الشهري
فارس بن عبدالرحمن بن سلمان الهويريني

فهد بن خالد بن محمد الغماس
فهد بن علي بن عبدالرحمن الحماد

مب�ارك ب�ن فيص�ل ب�ن مب�ارك ال بخيت�ان 
الدوسري

محسن بن علي بن محمد العزي
محمد االمين صواري

محمد بن إبراهيم بن حمود الفوزان
محمد بن أحمد بن سليمان الحجيري

محمد بن رجاء بن محمد ال ظافر
محمد بن سعد بن محمد ال شعشوع القرني

محمد بن عبداإلله بن محمد المضحي
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الربع

محمد بن عبدالله ب�ن عبدالرحمن ال دحمان 
الشهري

محمد بن عبدالله بن محمد بركات
محمد بن علي بن إبراهيم القصير

محمد حمدون سليمان محمد حمدون
محمد يحى أحمد العطاب

محمدو بيلو سليمانو
مريع بن عائض بن سعيد حسان

مشعل بن حمد بن مشعل الدويرج
معاذ بن عبدالرحمن بن عبدالله النقير

معاذ بن نوح بن ناصر القرين
مع�اذ ب�ن عبدالرحمن ب�ن عبدالل�ه الفهمي 

الزهراني
منذر بن سالم بن صالح المطوع

منصور بن علي بن مغرم القبيسي عسيري
نايف بن مانع بن ناصر السبيعي

هشام بن يوسف بن محمد التويم
هيثم بن إبراهيم بن عبدالرحمن اليحيى
يوسف بن عايض بن عون الشبيشيري

يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف المسعود
يوسف بن علي بن يوسف العمر

طالب-انتساب
تركى بن محمد بن سعد الجمعه

طالب-انتساب
خالد راشد بن سليمان الصييفي

عبدالعزيز فراج علي الثابتي الشهري
عبدالله بن س�الم بن صالح ال محمد بن ليث 

الصيعري
عبدالله محمد بن عبدالعزيز الناصر

فهد بن قاعد بن محمد المسعودي العتيبي
محمد بن مهلهل بن محمد ال معوض عسيري

طالب-انتساب مطور
أحمد بن تركي بن حمدان الضويحي

أحمد بن حسن بن محمد ال المطري عسيري
أحمد بن حمود بن محمد بن جيالن مجرشي

أحمد بن خميس بن بدوي الهدابي
أحمد بن راجح بن ناصر الراجح

أحمد بن علي بن إبراهيم آل مقطع عسيري
أحمد بن محمد بن صالح الحسين

أحمد بن محمد بن عبدالله آل خضر الغامدي
أحمد بن محمد بن عبدالله البريدي

أحمد بن موسى بن سعيد آل حافظ الغثيمي
أحمد جمعه خلفان بلهول
أحمد كمال محمد الوزيري

أمجد اسماعيل رمان
أمجد بن عبدالمحسن بن عثمان العوله

أنس بن عمر بن عبدالله المرشد
إرحام الإيغي الهارنديسي الهارنديسي

إياد عبدالكريم عبدالرحمن حسن سالمة
إبراهيم بن ثريان بن حامد الجابري العمري

إبراهيم بن زيد بن إبراهيم المجلي
إبراهيم بن سعيد بن مقبل الجمعان

إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخضير
إبراهيم بن عبدالله بن محمد آل جابر

إبراهيم بن عبيد بن مبارك ال جناح الدوسري
إبراهيم بن فالح بن مطلق العطري

إبراهي�م ب�ن ه�الل ب�ن عوي�ض الس�ليفي 
المقاطي

إبراهيم بن يوسف بن عبدالرحمن المزيني

إبراهيم بن يوسف بن غانم اليوسف
أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الحميضي

أحمد بن الحسين بن محمد القعاني البارقي
أحمد بن امعقيلي بن سليمان الحكمي الفيفي

أحمد بن بلغيث بن عوض ال عيشي عسيري
أحمد بن حسين بن جابر خبراني

أحمد بن رويشد بن مناور عبدي الشمري
أحمد بن سعد بن محمد الثعلبي االحمري

أحمد بن شائع بن عالي القرني
أحمد بن صالح بن مخرب الساعدي المالكي

أحم�د بن عبدالرحمن بن أحم�د ال ابو طايره 
االسمري

أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله المزيعل
أحمد بن عبدالعزيز بن صالح الدخيل

أحمد بن عبدالكريم بن إبراهيم السلوم
أحمد بن عبدالله بن ثامر األحمري
أحمد بن عبدالله بن فهد الشويعي

أحمد بن عبدالله بن محمد ال جهاش
أحمد بن علي بن محمد الغنام

أحمد بن عوض الله بن أحمد الهميعي السلمي
أحمد بن غازي بن جرادان االسود الزهراني

أحمد بن محمد بن دخيل القشعمي
أحمد بن موسى بن علي غزاوني

أحمد بن نواف بن تركي المضياني العنزي
أحمد محمد بن أحمد حمد

الحسن بن علي بن محمد ال المشعبه عسيري
السيد عبد التواب محمد ماضى

الوليد بن ماجد بن سعد بن مهناء
امين بن إبراهيم بن محمد الصائغ

امين بن صالح بن حسن الصغير
انور بن يوسف بن عبدالله الحمدان
ايمن عبدالله بن عبدالعزيز الشثري

باسل كمال علي طاحون
باسم بن علي بن راشد الوائلي

بجاد بن قاعد بن زيد العضياني العتيبي
بخيت بن عبدالله بن ناصر آل بخيت الدوسري

بدر بن بندر بن سحمي السور
بدر بن سعود بن البشري الشمالني العنزي

بدر بن صالح بن محمد الفجحان
بدر بن غالب بن عيد البديري المطيري

بشير بن حمود بن بشير السكيبي
بشير بن سعد بن رويشد الخياري الرشيدي

بن عبداإلله بن إبراهيم بن محمد الرسيني
بندر بن سالم بن علي األسلمي الشمري

بندر بن علي بن محمد البديوي
تركي بن أحمد بن عبدالعزيزالشميمري

تركي بن عبد العزيز بن أحمد المبرد
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله الهديان

تركي بن عويض بن عيد الغويري الحربي
تركي بن محمد بن أحمد عسيري

تركي بن مطر بن علي الحنيني الحربي
ثعلي بن عبدالله بن فواز العصيمي

جابر بن أحمد بن جابر الحربي  العبدلي
جابر بن عبدالله بن حسن عسيري

جاس�ر ب�ن محم�د ب�ن س�الم الحميدان�ي 
القحطاني

جمعه بن عياده بن سالم البناقي
حامد بن حنيف بن حياد الذيابي العتيبي

حامد بن عبيد بن هوصان الحزيمي العتيبي
حامد بن محمد بن  حمدان األحمدي

ح�زام ب�ن عبدالل�ه بن مس�عود الش�طيطي 
المطيري

حسام بن عبدالله بن حسن الكعبي العمري
حسن بن أحمد بن محمد ال راشد الشهري

حسن بن سلمان بن أسعد الغنوي الغزواني
حسن بن عامر بن علي آل زاهر الشهري

حسن بن علي بن حسن االيداء العنزي
حسن بن عيسى بن عوض الحيكان

حسن بن فرحان بن قاسم الدفري الفيفي
حسن بن محمد بن إبراهيم طوهري

حسن بن موسى بن عايض ال جابر عسيري
حسنون منيف منيفة بيا سيه بيا سيه

حسين بن جبران بن موسى قضابي
حسين بن سالم بن ناصر آل عثمان الدوسري

حسين بن علي بن محسن العطاس
حسين بن فالح بن محمد الصفار
حسين بن موسى بن يحيى ميان
حسين بن يحي بن محمد كريري

حكيم بن محمد بن صالح ابا الخيل
حماد بن حمود بن حماد الخميس

حماد بن غدير بن صخري التومي الشمري
حمد بن صالح بن علي القعطه الكربي
حمد بن عبدالله بن إبراهيم بن سلمان

حم�د ب�ن عبداله�ادي ب�ن محم�د الودعاني 
الدوسري

حمدان بن سالم بن حمدان الروقي
حمدان بن سعود بن سعيد الديري الحربي

حم�دان ب�ن س�عيد ب�ن محم�د آل دروي�ش 
الغامدي

حمزة فتحي محمد رطروط
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حمود بن جبيان بن عايض الطنبوري

حمود بن غدير بن صخري التومي  الشمري
الس�حيمي  حم�ود ب�ن محم�د ب�ن حم�ود 

القحطاني
حميد بن رافد بن مقبول القالدي الرشيدي

حميد بن صايل بن ملفي العريفي الظفيري
حميد بن عتيق بن حميد العقيلي الهذلي

حيدر بن عالالله بن هادي صرخي
خالد إبراهيم بن عثمان السناني

خالد بن الحيلي بن هزاع ال حزيم الدوسري
خالد بن حشر بن باتع العضياني  العتيبي

خالد بن دحمان بن علي آل حسان الشهري
خالد بن رميح بن محمد الرميح
خالد بن صالح بن أحمد الريمي

خالد بن ضافي بن محمد ال محمد
خالد بن عبدالرحمن بن راشد العنبر

خالد بن عبدالرحمن بن محمد المليفي
خالد بن عبدالعزيز بن صالح النقيدان

خالد بن عبدالكريم بن محمد الصالح العمر
خالد بن عبدالله بن محمد النتيفي

خالد بن عبدالوهاب بن علي البريدي
خالد بن عدهان بن منذر المسعودي الشمري

خالد بن علي بن سبيت الطويرش
خالد بن عمر بن محمد حسن العباس

خالد بن فهد بن أحمد الرشيد
خالد بن مبارك بن فرحان الزغيبي
خالد بن محمد بن إبراهيم الحقيل

خالد بن محمد بن إبراهيم الطريفي
خالد بن محمد بن هباس الشدادي الحارثي

خالد بن مقبل بن حمود الخضيري
خالد بن مهنا بن عبدالعزيز المهناء
خالد بن يوسف بن إبراهيم المزيني

خالد زيد أحمد محمد
خالد صالح حمد محمد

خالد علي عمر بارميم
خلف بن فهد بن مرداس الزقروطي الشمري

خلف بن محمد بن رشيد الجمعه
خليل أشعري نور الدين موتو موتو

خليل بن إبراهيم بن عبدالله االخرشي
خليل بن إبراهيم بن محمد شراحيلي

داثان بن كليب بن داثان العلوي
دخيل بن إبراهيم بن دخيل الحواس

درويش بن عبدالمحس�ن بن غيث المحاسره 
المهداوي

دعيج بن مسعود بن عبدالله شري القحطاني
دهيش بن محمد بن حمد العوفي الحربي
ذاكر بن عبدالله بن ذاكر ال ذاكر الغامدي

ذيب بن مسلى بن ضبان ال عمشاء القحطاني
رائد بن عبدالله بن صالح اليحيا

رائد بن عبدالله بن موسى الضبيبان
راشد بن صالح بن راشد الشالش

راشد بن محمد بن علي ابوليله المري
راشد بن مفلح بن عبيد الغرابي الحربي

رام�ي ب�ن عبداله�ادي بن م�رزوق العيش�ي 
السفياني

رحمت عباس نحراوي نحراوي
رياض بن طائر بن عبدالله بن رحمه االحمري

زامل بن علي بن زامل شاهر الشهراني
زايد بن نجر ابن عبدالله العصيمي العتيبي
زهير بن سعد بن علي ال حمدان الغامدي

زيد ابن محمد ابن عبدالله دباش القحطاني
ساري بن مسعد بن صخري الميهوبي البلوي

سالم بن حمد بن سالم الجربوعي المري
سالم بن سعيد بن سعد آل سلوم القرني

سالم بن عبدالله بن سالم عبد الواحد
سالم بن فرج بن منصور آل محيميد الدوسري

سالم بن محمد بن سالم الليلحي الشهري
سالم بن محمد بن عيضه الثبيتي

سالم بن هذال بن سالم آل صادر الدوسري
سامي بن إبراهيم بن سليمان الجطيلي

سامي بن حمود بن غرمان الجبيري الشهري
ساير بن واصل بن حنس العضيله المطيري
سعد ابن جراد لبن خميس العبدلي الغامدي

سعد بن إبراهيم بن محمد اللهيب
سعد بن جارالله بن عشق العاطفي القحطاني
سعد بن عوض بن حسين ال مسلم الشمراني

سعد بن فهد بن سعد بن بديع
سعد بن محمد بن علي آل عامرعسيري

سعد بن وحيد بن فالح آل وحيد  الدوسري
سعود بن حواس بن هليل الصقري العنزي
سعود بن خلف بن درباس الوهبي الحربي
سعود بن زعل بن محمد آل نادر الدوسري

سعود بن سعد بن وحير آل مسعود الحارثي
سعود بن عبدالعزيز بن محمد الحداد

سعود بن عبدالله بن سالم البديع
سعود بن مطرد بن نزال الفريج الرويلي

سعود بن منير بن عبدالله  الل صادر الدوسري
سعيد بن أحمد بن صالح ال سعدي الغامدي

سعيد بن سعد بن سعيد ال مسيفره الهاجري
سعيد بن عائض بن عون الشهراني

س�عيد ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن عل�ي آل مطي�ر 
الشهراني

سعيد بن عبدالله بن محمد آل مداوي االسمري
سعيد بن علي بن محمد الشهراني

سعيد بن فهد بن محمد آل نسيم القحطاني
سعيد بن محمد بن سعيد الجندبي الزهراني

سعيد بن محمد بن ضيف الله الخاتم الزهراني
سعيد بن محمد بن عبدالله البغاشي الشهراني

سعيد بن مسعود بن يزيد العبدلي الفيفي
سعيد بن مسفر بن سفير آل عليان الخثعمي

سعيد بن مسفر بن محمد ال فاضل
سعيد بن منير بن عنزي الجنيبي األكلبي

سلطان بن زيد بن حمد المنصور
سلطان بن سلمان بن منير القثامي العتيبي

سلطان بن سليمان بن عبدالعزيز الفوزان
سلطان بن عبدالرحمن بن عبدالله التويجري

س�لطان ب�ن عبدالل�ه ب�ن س�عود الخضري 
العطوي

سلطان بن عبدالله بن علي المسعد
سلطان بن عريفج بن محمد العريفج

سلطان بن علي بن عثمان البراك
سلطان بن عويض بن سليم المزيني

سلطان بن محمد بن جبريل السفياني
سلطان بن محمد بن حمد العنقري

س�لطان ب�ن محم�د ب�ن غري�س الس�همي 
الشمراني

سلطان بن محمد بن فائز الواسم
سلطان بن مطر بن ملفي العوفي الحربي

سلطان بن مطلع بن عيد المهلكي المطيري
سلطان بن يوسف بن محمد المطلق

سلمان بن سعود بن حمد اليحيى
سلمان بن صقير بن معوض العمري الحربي

سليمان بن إبراهيم بن سليمان الجمل
سليمان بن إبراهيم بن سليمان العجاجي

سليمان بن جبران بن شعتور حريصي
سليمان بن عبدالله بن محمد المسعود

سليمان بن محمد بن علي الجبالي
سمي محمد سليمان العزب

سمير حسن  علي بن حيد
سهيل بن علي بن صالح الجربوع

سيف بن فهاد بن محمد ال منيع الدوسري
شايع بن فرحان بن راكان الخمشي العنزي

شايع بن محمد بن شايع القحطاني
شجاع بن عبدالله بن شجاع الطوال الدوسري

شعبان بن عبدالله بن عبدالرحمن محمد
ش�ويرب بن ناصر ب�ن ش�ويرب الصخيبري 

الدوسري
شيحان بن مليح بن شيحان التومي الشمري

صالح أحمد صالح السناني
صالح بن إبراهيم بن صالح الجوعي

صالح بن سعد ابن علي بن هادي  القحطاني
صالح بن سعد بن عبدالرحمن الخثالن
صالح بن عبدالعزيز بن محمد الحامد

صالح بن عبدالعزيز بن محمد اللحيدان
صالح بن عبدالله بن محمد المانع الغامدى
صالح بن عبدالواحد بن أحمد سالم النهدي

صالح بن علي بن صالح البناء المري
صالح بن فهد بن حسين الحميان الشمري

صالح بن محمد بن مسفر الكرافيت الدوسري
صالح بن محمد بن منصور العمران

صقر بن محمد بن صقر محزم الدوسري
صنت بن غازي بن علي الجميلي  الحربي

ضي�ف الل�ه ب�ن محم�د بن فه�د الحرارش�ه 
الدوسري

طارق بن عايش بن علي المسلم
طارق بن هويج بن ظافر ال هران القحطاني

طالع بن مداوي بن طالع التليدي
طراد بن مشبب بن عبدالله االحمري

طالل بن عواد بن عيد الحبيشي الجهني
عائ�ض ب�ن س�عيد ب�ن عائ�ض الحتارش�ه 

الشهراني
عائض بن شافي بن قينان الرجباني الدوسري

عائ�ض ب�ن محم�د ب�ن مس�يب ال خضي�ر 
العرياني

عادل بن حمد بن نهاض النفيعي
عادل بن عبدالله بن محمد زهوان األسمري

عادل بن عبيدالله بن مقبل المحمدي
عادل بن معمس بن شامان مهيمزي الرشيدي

عاط�ف ب�ن مطيع ب�ن مدخل ب�ن دخيل ربه 
الصاعدي

عالي بن هندي بن شنان آل بجاد الغامدي
عايد بن هرفيل بن جرجب المضياني العنزي

عايد بن هليل بن خالد السبيعي العنزي
عايش بن مريع بن مساعد المقاطي

عاي�ض ب�ن عبدالل�ه ب�ن محن�ش المصعبي 
الشمراني

عبد االله بن هالل بن جروح الرميحي العنزي
عب�د الرحمن ب�ن س�ليمان بن عب�د الرحمن 

الثنيان
عبد العزيز بن إبراهيم بن يحي عيافي حكمي

عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز السلمان
عب�د العزي�ز ب�ن عل�ي ب�ن محم�د الفهم�ي 

الزهراني
عب�د العزيز ب�ن ناصر بن صليب�ي المرعظي 

الرويلي
عبد العزيز رضوان محمد محمد

عبد الفتاح عبد الكريم دحالن دحالن
عبد الله بن جرادي بن يحي مراوي
عبد الله بن حمزة بن علي العيسى

عب�د الله بن مس�فر ب�ن عبد الل�ه ال طلحان 
القحطاني

عبد المحسن بن عايض بن  سعيد آل عزيز
عبد الودود أحمد حسن الشميري

عبدالحكيم بن عبدالرحمن بن صالح السكيتي
عبدالرحمن أحمد بن عبدالرحمن المهنا

عبدالرحمن بن أحمد بن فريح الفريح
عبدالرحم�ن ب�ن جايد ب�ن محم�د ال عرفج 

الدوسري
عبدالرحم�ن ب�ن حنب�وج بن حم�د المغيري 

العتيبي
عبدالرحمن بن سالم بن محمد الشهري

عبدالرحم�ن بن س�عد ب�ن عل�ي المضايفي 
العدواني

عبدالرحم�ن ب�ن عائض بن عل�وش الجالدي 
الرشيدي

عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزيز ب�ن عبدالرحمن 
العيدان

عبدالرحمن بن عبدالله بن سليمان الجميعه
عبدالرحمن بن عثمان بن سعد العثمان

عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم الزاحم
عبدالرحمن بن محمد بن صالح الروضان
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله العثمان
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن زامل

عبدالرحم�ن ب�ن مش�وط ب�ن عبدالرحم�ن 
الدوسري

عبدالرحم�ن ب�ن مناحي ب�ن ه�زاع ال حزيم 
الدوسري

عبدالرحمن بن ناصر بن محمد األحمد
عبدالسالم بن عبدالله بن ناصر الشبانات

عبدالسالم بن نداء بن  عياد النهري الشمري
عبدالسالم بن يحى بن حمد اليحيا

عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز العثيم
عبدالعزيز بن حسن بن أحمد قريش الزهراني

عبدالعزيز بن حمود بن عبدالله الشثري
عبدالعزيز بن سعد بن ناصرالعبالن

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي القفاري
عبدالعزي�ز ب�ن عبدالل�ه ب�ن ع�وض الغيثي 

الشمري
عبدالعزيز بن علي ابن س�عيد بن ال بوعاطف 

القحطاني
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الحركان

عبدالعزي�ز ب�ن محم�د ب�ن حس�ين الفهري 
القحطاني

عبدالعزيز بن محمد بن سعود اللهيب
عبدالعزي�ز ب�ن نايف ب�ن مون�س المرعضي 

الرويلي
عبدالقوي بن علي بن عبدالله المشيقح

عبدالكريم بن إبراهيم بن محمد العقل
عبدالكريم بن محمدشريف بن محمد هاشم

عبدالله بن  علي بن عبدالله ال حجراف
عبدالله بن أحمد فؤاد بن عبدالله موصلي

عبدالله بن اسمير بن عبدالله البدراني الحربي
عبدالله بن الخالف أحمد نجمي

عبدالله بن جزاء بن إبراهيم الوسيدي الحربي
عبدالله بن جزاء بن شقير العضياني العتيبي

عبدالل�ه ب�ن جعيث�ن بن مب�ارك ب�ن عميان 
العجمي

عبدالله بن حسن بن عبدالله ال دغمان القرني
عبدالله بن حسن بن يحيى الخسافي الفيفي

عبدالله بن حسن يحي الخالدي
عبدالله بن حسين بن محمد عاطفي الهزازي

عبدالله بن حمد بن عبدالله البطاح
عبدالله بن خالد بن عمر الوعيل

عبدالله بن سالم بن عبدالرحمن المهوس
عبدالله بن سعد بن خلف الجعفري العنزي

عبدالله بن سعد بن راقع ال دلبوح القحطاني
عبدالله بن سعد بن عبدالله العمري الزهراني

عبدالل�ه ب�ن س�عيد ب�ن إبراهي�م ال جن�اح 
الدوسري

عبدالل�ه ب�ن س�عيد ب�ن حس�ين ال فرح�ان  
العمري

عبدالله بن سلمان بن جبران الودعاني
عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن الحصيني
عبدالله بن صالح بن عبدالله البشري الحربي

عبدالله بن صالح بن عبدالله الفوزان
عبدالله بن صالح بن علي العامر

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله العمودي
عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد العبيدان

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المحيميد
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المهنا

عبدالله بن عبدالعزيز بن علي الزير
عبدالل�ه ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن محم�د الطوال 

الدوسري
عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله السلوم

عبدالله بن عبدالله بن كسال بن محمد
عبدالله بن علي بن مسفر آل حسن الشمراني

عبدالله بن غمضان بن علي جلي
عبدالله بن فهيد بن سالم الهمزاني الشمري

عبدالله بن محمد بن إبراهيم الموسى
عبدالله بن محمد بن حمود القريشي السبيعي

عبدالله بن محمد بن صالح المحسن
عبدالله بن محمد بن عبدالله آل عطيه العمري
عبدالله بن محمد بن عبدالله ال ناصر القرني

عبدالله بن محمد بن عبدالله التويجري
عبدالله بن محمد بن عبدالله العامر

عبدالله بن محمد بن فايز القحمي الشهراني
عبدالل�ه ب�ن محم�د ب�ن مف�رج آل ه�دران 

الدوسري
عبدالله بن محمد بن ناصر الوزرة

عبدالل�ه بن مس�امح ب�ن عبدالله المش�علي 
القحطاني

عبدالله بن مشبب بن علي آل ثابت القحطاني
عبدالله بن مطاعن بن شامي شيبه
عبدالله بن منير بن عايض العتيبي

عبدالله بن هدل بن طويرق الربيعيه الشمري
عبدالله بن يحيى بن حسين جذمي

عبدالله سليمان عبدالرحمن السنيدي
عبدالله علي عبدالله القحطاني

عبدالمجيد ب�ن حطيبان بن س�ويلم الفايدي 
الجهني

عبدالمجيد بن عبدالله بن عبدالرحمن الدخيل
عبدالمجيد بن عبدالله بن محمد العثمان

عبدالمجي�د ب�ن فه�د ب�ن وني�س الكويكبي 
الختامي

عبدالمحس�ن ب�ن الحرير بن محمد ال ش�ليل 
القحطاني

عبدالمحسن بن عبدالله بن محمد العمر
عبدالمحس�ن ب�ن علي ب�ن ع�وض الراجحي 

الحربي
عبدالملك بن صالح بن عبدالرحمن االطرم

عبدالملك بن محمد بن عبدالرحمن العساكر
عتيق بن سليمان بن عبدالله العتيق
عدنان بن أحمد بن محمود الصبحي

عصام بن عبدالله بن عبدالرحمن الحسينان
عقل بن محمد  بن عبدالله العقل
عقيل بن أحمد بن محمد شبيلي
علي بن أحمد بن جابر ال عيسى

علي بن أحمد بن علي عجيبي
علي بن بن مفرح بن محمد آل عواض
علي بن حسن بن اسماعيل عبدالفتاح

علي بن حماد بن عبدالله الحماد
علي بن راشد بن محمد آل دروش الشهري

علي بن سعد بن محمد آل غدران القرني
علي بن سعد بن مصحب ال الشميله العمري

علي بن سعيد بن معيض ال عمران القرني
علي بن صالح بن عبدالله الالفي
علي بن صالح بن علي السديري

علي بن عبدالعزيز بن علي بن دوخي
علي بن عبدالله بن حسن عسيري

علي بن عبدالله بن غيثان ال جرسان القرني
علي بن عبدالهادي بن علي كيال

علي بن عبده بن محمد عكور
علي بن عطية بن شامي القصري الشيخي

علي بن قاسم بن يزيد غزواني
علي بن محمد بن أحمد بوهميل

علي بن محمد يحي حكمي
علي بن نائف بن مهنا السبيعي العنزي

علي بن يحي بن علي حفظي مقري
علي بن يحي بن علي هلماني شراحيلي
عماد بن عبدالرحمن بن عبدالله الباش

عماد بن عبدالعزيز بن سعد الفالح
عمر بن أحمد بن عمر آل إبراهيم

عمر بن إبراهيم بن عثمان الفارس
عمر بن عبدالكريم بن عمر الخطيب

عمر بن عطيت الله بن حامد المرواني
عمر بن علي بن إبراهيم الهويمل

عمر حسن هادي الخميسي
عمر راجي علي العوده

عمر عبدالعزيز محمد هالل
عوض بن علي بن عزيز ال راشد الشهري

عوض بن مرزوق بن سعد الغوازي
عيد بن عبدالله بن عيد الرحيمي المطيري

غاليه سوارسا إيمين رشادي رشادي
غرامة بن يحيى بن غرامة البكري الشهري

فؤاد أحمدي شمس�وري محمد جعفر محمد 
جعفر

فالح بن حمد بن ناصر الزعيري الدوسري
فالح بن محمد بن فالح البياع الدوسري

فاهد بن حسن بن عبدالله آل مسيب
فايز بن حسن بن فايز ال سليمان  القرني

فايز بن محيالن بن عضاب الضوي العنزي
فتح الرحمن حميدي نووي نووي

فتح الرحمن موجيمان نهروي نهروي
فراج بن عبدالله بن غضين الحرجي الدوسري

فراس بن خالد بن إبراهيم الجريوي
فرج بن مريحاض بن البخيت تمان  المنهالي

فرح�ان ب�ن مب�ارك ب�ن إبراهي�م الش�كره 
الدوسري

فرحان بن مناور بن ثروي الوبيري الشمري
فضلي أفريان شاه لقمان هادي آريما آريما

فالح بن شعيان بن سعود العصيمي العتيبي
فالح بن محسن بن محمد ال مسفر الفهادي

فهد بن أحمد بن حسن آل طالع عسيري
فهد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الخريف

فهد بن حزام بن عبيريد الملوح السبيعي
فهد بن حمد بن الفي القايدي
فهد بن حمد بن محمد الكبير

فهد بن راشد بن سعود آل حفيظ
فهد بن سعد بن مسعد الفارضي المطيري

فهد بن سعود بن محمد الحربي
فهد بن سعود بن مدخل الهجله المطيري
فهد بن ضيدان بن عليان الفريدي الحربي

فهد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن المطوع
فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله الطاسان

فهد بن عبدالعزيز بن دهام الدهام
فه�د ب�ن عبدالعزيز ب�ن ضويحي المرش�دي 

العتيبي
فهد بن عبدالعزيزبن سمير الدرعان

فه�د ب�ن عبدالواح�د بن االس�مر القاس�مي 
الظفيري

فهد بن علي بن عايض الثبيتي
فهد بن محمد بن أحمد الملحم

فهد بن محمد بن سليمان السعوي
فهد بن مزيد بن  غازي الحربي

فهد بن مسعود بن سعيد العفاسي المطيري
فهد بن مسفر بن مبارك الشكره الدوسري

فه�د ب�ن مش�بب ب�ن شعش�وع ال خفي�ر 
الشمراني

فهد بن نائف بن سعود العبيوي المطيري
فهد بن ناصر بن حمود الهدالء الدوسري

فهد بن ناصر بن عبدالله البنيان
فهد بن ناصر بن موصل المالكي

فهيد بن مسفر بن جنبان الودعاني الدوسري
فواز بن متعب بن حمد الوبيري الشمري

فواز بن معبر بن صديق حكمي
فوزي بن مفضي بن مشل الغيثي الشمري

فيح�ان ب�ن ع�وض ب�ن حم�دان الش�الحي 
المطيري

فيصل بن حمود بن سماح المخلفي الحربي
فيصل بن عبدالله بن صالح العيدان

فيصل علوش جيعيثن  الجذع العتيبي
ماجد بن عبدالكريم بن صالح الطويان

ماجد بن عبدالله بن حسين جوي كعبي
ماجد بن عبدالله بن مطلق العطاوي العتيبي

ماجد بن علي بن محمد آل غرامه
ماج�د ب�ن محمد ب�ن عبدالعزيز ب�ن حويس 

الخالدي
ماجد بن مسلط بن ماجد الحميداني

ماجد بن يحيى بن فالح الشوقبي المالكي
مالك بن أحمد بن محمد نجمي

مبارك بن حمد بن علي ال سويدان
مبارك هادي ويراتنو نويو نويو نويو

متعب بن سعد بن صالح العماري الدوسري
متعب بن عبدالله بن شباب الرقاص العتيبي

مجدي بن أحمد بن صالح العمودي
محمد  عبداإلله غانم مجاهد

محمد السيد عوض السيد
محمد بن أحمد بن سليمان المضيان

محمد بن إبراهيم بن سليمان الجمعه
محمد بن إبراهيم بن محمد السويد

محمد بن إبراهيم بن محمد جعفري
محمد بن أحمد بن عطيه األحمدي الزهراني

محمد بن أحمد بن علي السوادي الغامدي
محمد بن بريك بن عواد العقيبي

محمد بن جابر بن محمد هاجري جذمي
محمد بن جابر بن مسعود الثويعي الفيفي

محمد بن جبران بن محمد آل كناد القحطاني
محمد بن حسين بن علي الفطيس

محمد بن حمود بن سعيد البجادي الشهراني
محمد بن راشد بن محمد العثمان
محمد بن سعيد بن محمد الجهني

محمد بن شينان بن خاتم الخنفري القحطاني
محمد بن صالح بن سليمان الرومي

محمد بن صفوق بن محمد السلمان العنزي
محمد بن عادي بن علي السعدي الشهري

محمد بن عايض بن الحميدي العصيمي
محمد بن عبد المحسن بن  محمد الضويان

محم�د ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عاي�د الرحيمي 
المطيري

محمد بن عبدالرحمن بن محمد ال سهل

محمد بن عبدالرحمن بن محمد العياف
محمد بن عبدالرحمن بن مخلف القويعان

محم�د ب�ن عبدالعزيز ب�ن دعس�ان الركابي 
العنزي

محم�د ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن رج�اء الحصني 
الحربي

محمد بن عبدالعزيز بن محمد العمار
محمد بن عبدالله بن حسن العبدلي الفيفي

محم�د ب�ن عبدالل�ه ب�ن س�عيد آل ال�رواس 
القحطاني

محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجعن

محمد بن عبدالله بن محمد المحادبه القرني
محمد بن عبيد بن مبارك العصيمي العتيبي

محمد بن عسير بن محمد العلي الشهري
محم�د ب�ن عطاالل�ه ب�ن صوي�ان العضيله 

المطيري
محمد بن علوش بن هزاع الغرافين الدوسري

محمد بن علي بن سليمان المزيني
محمد بن علي بن عالن الطالليع الشهري

محمد بن عوده بن معوض العرادي البلوي
محمد بن عياد بن عواده العالطي

محمد بن عيسى بن حسن الوائلي عسيري
محمد بن فالح بن هيف الفهري القحطاني
محمد بن فهيد بن هزاع القريشي  السبيعي
محمد بن مرضي عبدالله البيضاني الحربي

محمد بن معتق بن سعيد آل ظاهر
محمد بن ملفي بن عيسى الوداعين الدوسري

محمد بن موسى بن خليل السحبه الزبيدي
محمد بن هادي بن فهاد ال منيع الدوسري

محمد بن ياسر بن محمد السالم
محمد بن يحى بن محمد فاخري حقوي

محمد بن يحي بن سليمان الحريصي
محمد سالم باعمران

محمد صالح سالم بانعيم
محمد صالح مناور حسن علي

محمد عباس عبدالمعبود شير مالك
محمد عبدالله بن إبراهيم الدبيان

محمود بن عبد الرازق بن محمد البرشومي
محمود حمدي عودة

محيا بن خالد بن جزاء القسامي العتيبي
مرعي بن عايض بن فايز ال مجدوع القرني

مروان بن ناصر بن سليمان العمران
مساعد بن حمدان بن حماد البيضاني الحربي
مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العليوي

مساعد بن عبدالمحس�ن بن جهيمان العلوي 
الحربي

مسروحين سهل مصطفى مصطفى
مسفر بن بادي بن مسفر الخنفري القحطاني

مس�فر ب�ن س�عيد ب�ن  مس�فر آل صلفي�ح 
االحمري

مسفر بن محمد بن فريج الشكري الدوسري
مسيعد بن علي بن عبدالرحمن المسيعد
مشاري بن سلطان بن  عبدالله بن عبيد

مشعل بن طميش بن جدوع  السبيعي العنزي
مشعل بن علي بن سعد ال دشان القحطاني

مش�عل ب�ن عوض�ه ب�ن غص�اب  ال ف�رزان 
العلياني

مص�ري ب�ن محم�د ب�ن عبدالل�ه ال مصري 
الدوسري

مطح�س ب�ن وضح�ان بن حم�ود ال راش�د 
الدوسري

معاذ بن إبراهيم بن سليمان العمر
معاذ بن إبراهيم بن عبدالله التويجري

معاذ بن خالد بن موسى الصفيان
معاذ بن محمد بن راشد القعود

معاذ بن محمد بن صالح الدوالي العمري
معاذ بن محمد بن عبدالرحمن العجالن

معجب بن محمد بن سعد الغيثي الدوسري
معروف بدرالدين ذوالحليم ماد خليل ماد خليل

معي�ض ب�ن س�عود ب�ن معي�ض الميموني 
المطيري

معي�ض ب�ن عبدالل�ه ب�ن مذك�ر البش�يري 
الزهراني

مفلح بن حنبوج بن غانم البدراني الحربي
مقبل بن حمد بن شعير الغيداني الحربي

مقح�م ب�ن ناص�ر ب�ن مقح�م المحيمي�دي 
السهلي

مقرن بن مدوخ بن دليم الغبيوي العتيبي
ممدوح بن سفر بن عايد الحليفي

ممدوح بن محمد بن حمود ال حمد صميلي
مناح�ي ب�ن مع�دي ب�ن محم�د المس�ردي 

القحطاني
مناع بن عبدالرحمن بن مناع االسمري
منصور بن عبدالله بن محمد الشعيبي

منصور بن فهد بن سعد الدوس
منص�ور بن من�وي بن عبدالرزاق الدهمش�ي 

العنزي
منصور بن يوسف بن عبد الرحمن الزريق

منصور محمد علي إبراهيم
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منير بن صنهات بن عبيد الرويس

منيف أحمد نايف علي
موسى بن عبدالقادر بن محمد الهوساوي

موسى بن محمد بن علي عكور حمدي
نائف بن علي بن محمد ال جليد القحطاني

ناج�ي ب�ن ش�ايع اب�ن محم�د آل س�لمان 
القحطاني

ناصر بن محمدبن   حسين العصيمي العتيبي
ناوي بن بشيت بن هزيم الدهمشي العنزي

نايف بن أحمد بن عبدالعزيز المالء
نايف بن جفين بن منور األحمدي الحربي

نايف بن سعيد بن علي  األكلبي البيشي
نايف بن عبدالعزيز بن محمدالربيق الخالدي

نايف بن فهيد بن محمد الفريدي
نايف بن محمد بن متعب العصيمي العتيبي

ناي�ف ب�ن ملفي ب�ن عب�د الس�الم الوحداني 
العنزي

ناي�ف ب�ن نج�ر ب�ن عبدالعال�ي الش�طيطي 
المطيري

نايف مبارك سالم  باسلوم
نجر بن فهاد بن محمد ال منيع  الدوسري

نصار بن منصور بن ناصر العلوي
نواف بن حسين بن محمد نور فارسي

نواف بن عبدالعزيز بن عبدالله الجطيلي
نوح بن حمود بن محمد الغبيوي العتيبي

هادي بن إبراهيم بن محمد المخلوطي
هاني بن أحمد بن حسين الغامدي

هايل بن خلوف بن هليل الشميالني العنزي
هديان بن حمد بن  جنبان آل جابر الدوسري

هزاع بن خلف بن علي الرويس
هيثم بن نايف بن جابر الجابر

وجدي بن حسن بن محمد قاسمي
وليد بن الحميدي بن سعيد الرحيمي المطيري

وليد بن عبدالرحمن بن أحمد الطيار
وليد بن علي بن محمد الرزقان

ياسر بن صالح بن محمد المفرج
ياسر بن عبدالرحمن بن صالح الرسيني

ياسين الخليفة الطيب المحجوب
يحي بن علي  بن محمد عسيري

يحي بن علي بن عائل عرار
يحي بن مبارك بن أحمد حصامي شراحيلي

يحيى بن أسعد بن علي الفيفي
يحيى بن أحمد بن عبدالله السعدي الزهراني

يحيى بن أحمد بن محمد دحمان
يحيى بن صالح بن حسن الحسون

يحيى بن عارف بن محمد حمدي
يحيى بن مضواح بن أحمد التليدي

يزيد بن سليمان بن علي الحمد
يزيد بن ناصر بن محمد الماجد

يعق�وب ب�ن مريخ�ان ب�ن س�هل الميموني 
المطيري

يوسف بن رجاء بن شنيف العسكر الظفيري
يوس�ف بن ضي�ف الله ب�ن محم�د الطفيلي 

الزهراني
يوسف بن عبدالرحمن بن حمد الصقعبي

يوسف بن عبدالله بن محمد البديوي
يوسف بن موسى بن علي قوفشي

يوسف بن هليل بن هالل سويري الجابري

كلية الطب والجراحة
إبراهيم بن عثمان بن محمد اليحياء

إبراهيم بن محسن بن أحمد متوم
إبراهيم بن مهيدب بن إبراهيم المهيدب

أحمد بن سعود بن حسن االسلمي الشمري
أحمد بن صالح بن إبراهيم الصنيع

أحمد بن صالح بن سعيد منقاش
أحمد بن عماد بن محمد ال عيسان الغامدي

أحمد بن محسن بن أحمد متوم
أحمد بن محمد بن عبدالعزيز آل عبدالسالم

اسامه بن صالح بن عبدالعزيز النفيسه
أسامه بن عبدالعزيز بن إبراهيم الدايل

اسامه بن عبدالله بن راشد العتي
اسامه بن منصور بن محمد العتيق
البراء بن عبدالله بن سالم الهويمل

أنس بن محمد بن علي الحسون
باسم بن دليل بن فالح العصيمي العتيبي

بدر بن حمود بن ربيع سعيد
بسام بن مشعل بن حمدان العقيلي المطيري

بندر بن عائض بن ريفان لسلوم اليامي
تركي بن شارخ بن محمد الشارخ

حبيب بن مرزوق بن بجاد الروقي العتيبي
حمد بن راشد بن حمد الفهيد

حمزه بن سميح بن سالم غزال
خالد بن إبراهيم بن محمد الخليفه

خالد بن أحمد بن عبدالله الثابتي الشهري
خالد بن أحمد بن محمد الالفي الغامدي

خالد بن ذياب بن ساعد الظبيطي المطيري
خالد بن فيصل بن مسعود سحنون آل قضام

خالد بن وادي بن عاصي السبيعي العنزي
خالد بن يحي بن محمد بن جمالي نمازي

خلف بن شحاذة بن خلف السبيعي العنزي
راكان بن محمد بن زيد خواجي

ريان بن عبدالله بن سعد اليحيى
زياد بن أحمد بن علي اليوسف

سعد بن عبدالعزيز بن سعد الهويمل
سعد بن فهد بن محمد بن جساس

سعود بن رخيص بن خليف المهيدي العنزي
س�لطان ب�ن حام�د بن مس�هوج الس�بيعي 

العنزي
سلمان بن محمد صفاء بن شيخ حقي

سليمان بن إبراهيم بن سليمان السويلم
سليمان بن صالح بن سليمان العقيل

سليمان بن عبدالله بن سليمان العقيل
سليمان بن محمد بن سليمان الطريقي

صالح بن حمدان بن برجس الشمري
طارق بن عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

طارق بن عبدالله ابن محمد الدوقي
طالل بن طارق بن معاويه ابوالجدائل

عبداإلله بن سليمان بن صالح الميمان
عبدالرحمن خلف

عبدالرحمن بسام ابوعماره
عبدالرحمن بن رايع بن نحو الفريجي الرويلي

عبدالرحمن بن سالم بن مبارك هديان
عبدالرحمن ب�ن صالح بن ش�امان المخلفي 

الحربي
عبدالرحمن بن صالح بن عبدالله الحميد

عبدالرحم�ن ب�ن عبدالمجيد ب�ن عبدالرحمن 
الدرويش

عبدالرحمن بن محمد بن يحي حمران مذكور
عبدالرحمن بن وليد بن محمد الشقحاء

ب�ن عبدالرحم�ن  ب�ن يوس�ف  عبدالرحم�ن 
النصيان

عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز العريفي
عبدالعزيز بن عبداإلله بن إبراهيم العروان
عبدالعزيز بن عبدالله بن سليمان الحقيل

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني
عبدالعزيز بن علي بن عبدالعزيز العيسى

عبدالله بن حسن بن محمد الحرملي
عبدالله بن سليمان بن محمد العريني
عبدالله بن سليمان بن محمد العمرو

عبدالله بن ظافر بن عبدالله آل نجم القرني
عبدالله بن عبدالرحمن بن خالد الجبري

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الخويتم
عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالله بن مطر

عبدالله بن علي بن إبراهيم المهيدب
عبدالله بن علي بن محمد ال مفرح القرني
عبدالله بن علي بن ناصر ال النهي الشهري

عبدالله بن فهيد بن غزاي الدعجاني العتيبي
عبدالله بن فواز بن عبدالله آل رشود

عبدالله بن مقرن بن عبدالله ال مقرن
عبدالله بن ناصر بن عبدالله بن غالي

ب�ن عبدالل�ه  ب�ن عبدالعزي�ز  عبدالمحس�ن 
السلمان

عبدالمحسن بن يوسف بن محمد العبيدان
عبدالمل�ك بن علي بن عبدالل�ه دوبح ال فهاد 

الغامدي
علي بن عبدالله بن محمد ال معيض القرني

علي بن محمد بن ناصر الحازمي
عمار بن عبدالكريم بن حمد الصايغ

فارس بن عبدالله بن عبدالرحمن العسكر
فارس بن علي بن سعيد ال غاصب

فهد بن خالد بن عبدالله الرشيد الباهلي
فهد بن دليم بن زابن الشبوي القحطاني

فهد بن عبدالرحمن بن فهد المطرف
فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز العنقري

فهد بن عبدالله بن محمد الفهيد
فيصل بن عبدالله بن فيصل الرحماني البقمي

اس�ماعيل  ب�ن محم�د  ب�ن محم�ود  مؤي�د 
عنبرسري

مثبت بن عايض بن مثبت الخريم الدوسري
محسن بن محمد بن محسن القرني

محمد بن حسن بن أحمد الغامدي
محمد بن حمود بن محمد القديمي

محمد بن حنش بن عامر ال فهران الشهري
محمد بن خالد بن حمد الرزيحي

محمد بن خالد بن محمد الخليفه
محمد بن صالح بن ناصر الدغيثر

محم�د ب�ن ضويح�ي ب�ن غ�ازي العضياني 
العتيبي

محمد بن عبدالرحمن بن علي الجالل
محمد بن عبدالعزيز بن محمد القعيد
محمد بن عبدالله بن حسن الجرعي

محم�د ب�ن عبدالل�ه ب�ن ناص�ر آل صاف�ي 
الدوسري

محمد بن عبدالوهاب بن محمد أبا الخيل
محمد بن فهد بن عبدالرحمن ال مجلي

محمد بن هليل بن حبيب العزيزي المطيري
مشاري بن عبدالعزيز بن علي الخليفه

معاذ بن عبدالله بن محمد أحمد
معاذ بن محمد بن عبدالرحمن الدهام

معتز بن حمد بن عبدالله العيسى
منص�ور ب�ن مب�ارك ب�ن حوش�ان المعداني 

الظفيري
منيف بن منصور بن منيف ال منيف الدوسري

مهيد بن أحمد بن صالح النجيدي
نادر بن نبيل بن يحيى بخاري

ناصر بن مذيب بن مارق الرحماني البقمي
نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن العمري

وليد بن خالد بن محمد مارديني
ياسر بن صالح بن عبدالعزيز الصقعبي

ياسر بن صالح بن عبدالله الدريبي
يحي بن عمر بن علي حميظه هزازي

يزيد بن عبدالمحسن بن محمد ال سميح
يوسف بن أحمد بن يوسف خليفة
يوسف بن صالح بن ناصر الدغيثر

كلية العلوم االجتماعية
أحمد بن حامد بن نايف الصالحي الحربي

إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم العقل
أحمد بن سليمان بن حمد اباالخيل

بن�در بن ع�واض ب�ن مش�يخص العس�افي 
المطيري

تركي بن حبيب بن عواض الملهجي المطيري
تركي بن عبدالله بن إبراهيم الشبيب

تركي بن علي بن قاسم ال علي الشقيفي
زيد بن سعد بن زيد وبران

سطام بن مطلق بن علي البليدان السبيعي
س�عد ب�ن مس�فر ب�ن مس�عود الفقاعي�س 

القحطاني
سليمان بن أحمد بن سليمان الزنيدي

صالح بن يوسف بن علي هتان
طالل بن سعيد بن ضفيدع الجعفري العنزي
عادل بن سليمان بن مزعل الطويلعي العنزي

عبداإلله بن عبدالعزيز بن عبدالله الشعالن
عبدالرحمن بن خضير بن مش�حن الحس�ني 

العنزي
عبدالرحمن بن عبدالله بن صالح الضويان

عبدالشكور محمد حسين
عبدالعزيز بن حس�ين بن عبدالل�ه ال مقبول 

الغامدي
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز السويلم

عبدالعزي�ز ب�ن الف�ي ب�ن مطل�ق الصعيبي 
المطيري

عبدالله بن راشد بن محمد القرون
عبدالله بن صالح بن عبدالله الزهيري الغامدي

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالسالم محمد
عبدالله بن عياده بن محيد العزيزي المطيري

عبيد بن عيفان بن ضحوي الحسني العنزي
علي بن سويلم بن مشوح السبيعي العنزي

علي بن عبدالرحمن بن سليمان العواد
علي بن ناصر بن سعد الكعبي العمري

عمر حسين أحمد
فهد بن رحيل بن عوض السويدي الشمري

فيصل بن ظافر بن سعيد العجمي
فيصل بن الفي بن مطلق الصعيبي المطيري

محمد بن سعد بن محمد القوبع الدوسري
محمد بن سلطان بن علي الشنيفي

محمد بن علي بن رثعان البدراني الحربي
محمد بن فيحان بن عباس النفيعي العتيبي

محم�د ب�ن موس�ى ب�ن محم�د ال س�حران 
القحطاني

محمد بن هايل البشري السبيعي العنزي
ممدوح بن أحمد بن عوض العصيمي

موسى بن راضي بن محمد السبيعي العنزي
نادر بن سنيد بن شليويح العمري الحربي

نزال بن مهلي بن مطلق الراشد
وليد بن حبيب بن عواض الملهجي المطيري

وليد بن علي بن صالح السديس
ياسر بن محمد بن إبراهيم المسيعد

يوسف بن محمد بن إبراهيم الهويريني
)شعبة الخدمة االجتماعية(

أحمد بن خلف بن بنيه العمري الحربي
أنس بن سليمان بن محمد الدخيل الله
إبراهيم بن عبدالله بن صالح المدافعي

إبراهيم بن عبدالله بن ناصر الدواي
إبراهيم بن فهد بن عبيد ال مسعود القحطاني

إبراهيم بن محمد بن محسن االعرج
إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم العميره

أحمد بن باسم بن محمد العبالني
أحمد بن سالم بن عويض الداغمين الحربي
أحمد بن عبدالله بن أحمد آل ظافر الغامدي

أحمد بن عبدالله بن محمد عيفه السهلي
تركي بن إبراهيم بن تركي التركي

تركي بن حسن بن فالح الحباي
تركي بن علي بن مناحي بن زريبه العتيبي

ترك�ي ب�ن ناص�ر ب�ن عاي�ض الحميدان�ي 
القحطاني

جاب�ر ب�ن ذي�اب ب�ن عبدالمحس�ن العمري 
الحربي

حسام بن علي بن أحمد عوس

حس�ين ب�ن س�عيدان ب�ن حس�ين الح�ارث 
القحطانى

حمد بن عوض بن خلف الشمالني العنزي
خالد بن سهيل بن ناهس الحبردي العتيبي
خالد بن سيف بن سعيد الفهري القحطاني

خالد بن عبدالله بن محمد الصريخ
خالد بن عيدان بن راشد القاسمي الظفيري

خالد بن ماجد بن فهد الرحماني البقمي
خالد بن متعب بن خالد المرشدي العتيبي

راشد بن محمد بن راشد العسكر
راكان بن علي بن عيد المفرجي العتيبي
رواد بن ملهي بن سمير العمري الحربي
ريان بن سعود بن علي النفيعي العتيبي

زاي�د ب�ن حم�دان ب�ن عطش�ان القاس�مي 
الظفيري

زويد بن علي بن عايضه العايضي الرشيدي
زياد بن علي بن صديق معدي

زيد بن مطلق بن زيد المطيري
ساري بن فهد بن زيد الحنوشي المطيري

سامي بن طالل بن غزاي المرشدي العتيبي
س�امي ب�ن مناحي ب�ن خريص المس�عودي 

العتيبي
سعود بن بركه بن عايض االفشح المطيري

سعود بن سالم بن ناصر القريني
س�عود ب�ن عبدالرحمن بن فاضي المرش�دي 

العتيبي
س�عود ب�ن عبدالل�ه ب�ن س�لطان بن�ي علي 

الشهراني
سعيد بن صالح بن مفرح ال خميس الغامدي

سلطان بن سعود بن عبدالعزيز الدويش
سلطان بن عبدالمحسن بن جارالله العضيب

سلطان بن محمد بن ناصرالهميلي البقمي
سلمان بن عبدالله بن محمد السلمان

سلمان بن مبارك بن فضي العجوني الرشيدي
سليمان بن صالح بن سليمان المحمود

سليمان بن محمد بن عبدالرحمن اللحيدان
سيف بن بعيجان بن عتيق البشري

صالح بن عبدالله بن إبراهيم النويصر
صالح بن محمد بن صالح الجردان

صقر بن خليف بن شريد العضيله المطيري
ضاري بن خالد بن ناصرالبايح

ضيف الله بن س�ليمان بن ضيف الله الذيابي 
العتيبي

طارق بن علي بن عائض البشري الحربي
طالل ب�ن ضاحي بن ضيف الل�ه الحويمضي 

الحربي
طالل بن ضيدان بن محمد العلي السبيعي

ظافر بن سعيد بن ظافر المهداني القحطاني
عامر بن عبيد بن عايض الشالحي المطيري
عامر بن محمد بن أحمد بن كوتي الغامدي

عبداإلل�ه ب�ن عبدالله ب�ن س�ودان الرحيمي 
المطيري

عبدالرحم�ن ب�ن إبراهي�م ب�ن عبدالرحم�ن 
القبيشي

عبدالرحم�ن ب�ن أحمد ب�ن عل�ي آل مصالح 
عسيري

عبدالرحمن بن حسين بن حمد بن حسين
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الفنتوخ

محم�د  ب�ن  عبدالعزي�ز  ب�ن  عبدالرحم�ن 
المصطفى

عبدالرحمن بن علي بن إبراهيم الوسيدى
عبدالرحمن بن علي بن هادي شراحيلي

عبدالرحم�ن ب�ن محمد بن س�عد آل الش�يخ 
الشهري

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الحيدر
عبدالرحمن بن موسى بن أحمد حقوي
عبدالرحمن بن ناصر بن محمد النمله
عبدالسالم بن عايد بن مسفر العقيلي

عبدالسالم بن مس�اعد بن طويرش الجياشي 
الحارثي

عبدالعزي�ز ب�ن حميد ب�ن منير الش�عيفاني 
الحربي

عبدالعزي�ز ب�ن خل�ف ب�ن غري�ب المعداني 
الظفيري

عبدالعزيز بن سعيد بن عائض ال رشيد
عبدالعزي�ز بن عاي�ض بن عش�يش الرفاعي 

الغامدي
عبدالل�ه  ب�ن  عبدالرحم�ن  ب�ن  عبدالعزي�ز 

السحيباني
عبدالعزي�ز ب�ن عل�ي ب�ن داع�س الطحلب�ي 

النومسي
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن دخيل

عبدالعزي�ز ب�ن محمد ب�ن س�الم ال بوصابر 
القحطاني

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الخنيفري
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الفليج

عبدالكري�م ب�ن عقيل ب�ن عماش الس�بيعي 
العنزي

عبدالله بن إبراهيم بن فالح السكران
عبدالله بن خالد بن عبدالله السطامي

عبدالله بن رجاء بن غانم العمار الدوسري
عبدالله بن سعود بن عبدالرحمن النفيعي

عبدالله بن سهل بن عبدالله الحافي
عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الطاسان

عبدالل�ه ب�ن صال�ح ب�ن عبدالل�ه ال راف�ع 
القحطاني

عبدالله بن عادل بن صالح القرناس
عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد العريفي
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المزروع

عبدالله بن علي بن محمد ال سعد القحطاني
عبدالله بن عواد بن غضيان الجعفري العنزي
عبدالله بن عيد بن عبدالله العايضي الرشيدي

عبدالله بن قاسم بن محمد النصيب
عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن موسى

عبدالله بن محمد بن عبدالله المهوس
عبدالله بن مشبب بن مترك ال خشمع

عبدالمحسن بن صالح بن محمد القرناس
عبدالملك بن صالح بن عبدالله العليوي

عبود بن عبدالله بن محمد الشيباني
عبيد بن سعد بن مرزوق الظهران السهلي

عزام بن نايف بن فزاع السبيعي العنزي
علي بن إبراهيم بن علي السالم

علي بن خالد بن علي بن مشاري
علي بن مسفر بن جعفر الخنفري القحطاني

عمر بن عبدالعزيز بن محمد السويلم
عمر بن عبدالله بن صالح السحيباني

روق  ش�نارال  ب�ن  عبدالرحم�ن  ب�ن  عمي�ر 
القحطاني

عيد بن عبيد بن عرقان السبيعي العنزي
عيسى بن يحيى بن عيسى مسملي

فارس بن فهد بن مبارك العباد الدوسري
فايز بن محمد بن بركه السويدي الشمري

فايز بن محمد بن فائز العوني المطيري
فالح بن فائز بن فالح ال الحيزاء الشهراني

فهد بن إبراهيم بن فهد الخريجه
فهد بن ثواب بن وعالن المجمعي السبيعي

فهد بن سعد بن سالم آل كناد القحطاني
فهد بن سعود بن عبدالعزيز بن زيد

فهد بن سليمان بن علي البطاح
فهد بن عابد بن عرابي الزحيمي السلمي

فهد بن عامر بن محمد آل سعد القحطاني
فهد بن متعب بن سعود المفقاعي

فهدبن مريس بن ناصر القرمازي السهلي
فواز بن سلطان بن محمد الوجعان

فواز بن عبد بن صلبي السبيعي العنزي
فيصل بن خالد بن شريف الداثري الفيفي

فيصل بن دخيل بن عبدالله الدخيل
فيصل بن صقر بن حمد الخنفري القحطاني
فيصل بن ناصر بن فالح السحمه القحطاني

ماجد بن زايد بن محمد السميان البقمي
ماجد بن سعد بن عبيد العزه السبيعي

ماجد بن صالح بن عبدالله ابو عباة
ماجد بن فهد بن سالم النومسي الرشيدي

متعب بن حمود بن دوخي الغيداني الحربي
متعب بن عبدالله بن خالد القحطاني

محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العومي
محمد بن أحمد بن عبدالعزيز السويلم

محمد بن أحمد بن علي ال أحمد االحمري
محمد ب�ن ترك�ي ب�ن عبدالعزي�ز النفيفعي 

العتيبي
محمد بن جبر بن حمدان الصمله السبيعي

محمد بن ضيف الله بن  سليمان الدريعي
محمد بن عبدالله بن فهاد ال حامد الشريف

محمد بن عبدالله بن محمد شويل
محمد بن فهد بن محسن العتيبي

محمد بن فهد بن محمد الشليل
محم�د ب�ن مت�رك ب�ن طهي�ف ال عاط�ف 

القحطاني
محمد بن مطر بن عائض الجميلي الحربي

محمد بن موسي بن علي الفيفي
مس�فر ب�ن عبدالمجيد ب�ن س�عيد األحمدي 

المالكي
مشاري بن سالم بن صالح الخليفي
مشاري بن عامر بن محمد الغفيلي

مشاري بن عايض بن عيد المذاهبي الحارثي
مشاري بن محمد بن عبدالله اليحيى

مشعل بن بندر بن منصور بن شهيوين
مش�عل ب�ن صاي�ل ب�ن حم�دان الديحان�ي 

المطيري
مطلق بن فهد بن عقاب السالمي الحربي

معاذ بن خالد بن عبدالله بن عتيق
مفرح بن دوخي بن فارس الدغفلي البقمي

ممدوح بن سعود بن محمد القالدي الرشيدي
منصور بن بداح بن فراج  الخنفري القحطاني

مهنا بن مساعد بن سعد القباني
مهند بن عبدالرحمن بن عبدالله الهران

نادر بن عبدالله بن سليمان البازعي
ناصر بن شالش بن حواس الثابتي الشمري

ناصر بن فهد بن ناصر بن راجح
نافل بن نوار بن داحم الشيباني العتيبي

نواف بن عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف
نواف بن عبدالواحد بن عبدالحافظ الشطيب

وليد بن  خالد بن فرج الدبالن
ياسر بن عبدالرحمن بن محمد الفايز

يحيى بن صالح بن إبراهيم اليحياء
يزيد بن خالد بن إبراهيم الرشيد

يزيد بن سعود بن زيد الهالل
يزيد بن عبدالعزيز بن إبراهيم السدحان

يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف السالم
)قسم التاريخ(

إبراهيم بن عبدالله بن سالم الوهبي الحربي
إبراهيم بن علي بن فواز ال عبدالله

بندر بن حمد بن يوسف اليوسف
بندر بن محمد بن حمد حطابي الشلوي

حمود بن عمر بن حمود القحطاني
خالد بن راضي بن نشمي الجنيدي الشمري

رائد بن شايم بن صالح الجعفري العنزي
راشد بن أحمد بن راشد العبسي

سامي بن مساعد بن عبدالعزيز الزويد
س�عود بن فري�ح ب�ن عبدالعال�ي الغضوري 

العنزي
سعود بن مطر بن معيوف المخلفي الحربي

سيف بن هزاع بن شديد الذيابي العتيبي
صقعب بن صالح بن علي الصقعبي

عبدالرحم�ن ب�ن منص�ور ب�ن عبدالرحم�ن 
الجليفي

عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن السكران
عبدالل�ه ب�ن م�رزوق ب�ن صال�ح الم�رزوق 

الدوسري
علي بن صالح بن عبدالعزيز الشويعي

فالح بن محمد بن فالح الخنفري القحطاني
فيصل بن مساعد بن أحمدالمقرن العبسي
قاسم بن مساعد بن أحمد المقرن العبسي

ماجد بن سلطان بن مقعد الساهري البقمي
مازن بن سعد بن صندوح العضياني الحارثي

محم�د ب�ن عاي�ض ب�ن عوي�ض الش�لواني 
الحارثي

نايف بن فليفل بن متروك العصيمي العتيبي
نواف بن سرحان بن هايف الثبيتي العتيبي

نواف بن فالح بن حسين ال روق القحطاني
)قسم الجغرافيا(

أحمد بن جابر بن أحمد الودعاني
أحمد بن حيدر بن علي عباس

أحمد بن منصور بن حجى القالدي الرشيدي
بندر بن عبدالله بن سعود الحربي

حمد بن سعد بن حمد ال الشيخ
حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ

خلف بن مبارك بن خلف ال خلف الدوسري
رياض بن سعيد بن أحمد بن كوتي الغامدي

سعد بن عبدالله بن سعد النعامي
سليمان بن منصور بن سعد بن جميعه

شلعان بن سالم بن أحمد الحارثي
صالح بن سعد بن بنيه الشيباني

طارق بن عايض بن مرعب العوني المطيري
طالل بن مطلق بن نايف الشيباني العتيبي
عبدالرحمن بن إبراهيم بن سيف الدوسري

عبدالعزيز ب�ن فالح ب�ن عبدالعزيزالميموني 
المطيري

عبدالله بن حمد بن علي السعيد الخويطر
عبدالل�ه ب�ن عوي�ض ب�ن مس�فر الخضران 

الدوسري
عبدالل�ه ب�ن محم�د ب�ن عبدالل�ه ال عاص�م 

القحطاني
علي بن عبدالله بن عايض ال ناصر القرني

علي بن عبده بن شري محزري
فهد بن سليمان بن عبدالله الحامد

فهد بن معيض بن صالح الفهمي الزهراني
فيصل بن عبدالله بن سليمان العبيد

فيصل بن محمد بن جفين الرحيمي المطيري
متعب بن عبدالله بن محمد آل يعال الشهري

محمد بن إبراهيم بن صالح الرقيبه
محمد بن بكر بن أحمد عيسى

محمد بن تراحيب بن فلحان المغيبي العتيبي
محمد بن خلف بن ضبيان الزقروطي الشمري

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله العواد
محمد بن عبدالكريم بن سعد الدحوم

مشعل بن عبدالله بن عيد الدهمشي العنزي
يزيد بن أحمد بن حماد الثقفي العتيبي

)قسم علم النفس(
إبراهيم بن غانم بن ناصرالزقروط آل بريك

أحم�د ب�ن الحمي�دي ب�ن حم�ود العضيل�ه 
المطيري

أحمد بن فالح بن عيد العويمري الرشيدي
أحمد بن محمد بن عبدالله التويجري
أنس بن عبدالعزيز بن علي الحيدري

أنس بن عبدالله بن صالح المطلق
إبراهيم بن امحمد بن علي ال صيود

إبراهيم بن سعيد بن علي آل مستور الشهراني
إبراهي�م ب�ن س�ليمان ب�ن محمد الخمس�ي 

العطوي
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إبراهيم بن عبدالعزيز بن محمد الرشيد

إبراهيم بن موسى بن عمر الحوطي
أحمد بن جابر بن سلمان العليلي المالكي

أحمد بن عوض بن سعد البنيوسي الحارثي
أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الشمراني

أحمد بن معيبد بن محمد السالمي الحربي
الحسن بن سعود بن حمدان الشمري

بدر بن ظافر بن مرعي الشهراني
بسام بن عقيل بن مرزوق الشميلي الشمري

بكر بن ماجد ابن مطرود الضوي الشمري
تركي بن راشد بن صالح الغفيلي

تركي بن رشيد بن نافع العوني المطيري
حجاب سالم عبدالله العامري السبيعي

حسن بن مبخوت بن أحمد الهمامي
حمد بن صالح بن حمد العميريني

خالد بن بجاد بن سمير الحافي العتيبي
خالد بن حمد بن الحميدي المغيري العتيبي

خالد بن رشيد بن غريب الوبيري الشمري
خالد بن سالم بن يعن الله الوالبي الغامدي

خالد بن صالح بن عبدالله الثواب
خالد بن عارف بن بليهيد الروقي العتيبي

خالد بن علي بن محمد ال فاهد القرني
خالد بن ماجد بن سعد الماجد الدوسري

خالد بن مجلي بن مطاعن نجعي
خالد بن محمد بن سعود ال سليم

خالد بن مهدي بن سالم ال مسعد القحطاني
رائد بن رجا الله بن غنائم الجابري

رائد بن محمد بن فهيد ثمر الدوسري
راكان بن صالح بن سالم الفقيري العنزي

رشيد بن خالد بن رشيد بن زويد
ريان بن عبدالعزيز بن محمد المنيع

زياد بن مجاهد بن عتيق السليس العتيبي
سامي بن  سعيد بن سعد آل عمير القرني

سامي ماهر مفلح
سعد بن خالد بن سعد العرفج

سعود بن حسين بن سلطان الرمثي الشهراني
سعود بن راشد بن نايف الكثيري

سعود بن ماضي بن فواز الصندلي السبيعي
س�عود بن مس�حل بن ضي�ف الل�ه الرحيمي 

المطيري
سعود بن هندي بن عبدالله المحانية السهلي
سعيد بن عوض بن سعيد البشري القحطاني

سفر بن عبيد بن سعيد الضبان الدوسري
سلطان بن سلمان بن محمد الحزيمي العتيبي

سلطان بن عوض بن مناور الوثيري العنزي
سلطان بن فهد بن علي الشقحاء

الس�حيمي  ف�رج  ب�ن  مت�رك  ب�ن  س�لطان 
القحطاني

سلمان بن ناصر بن محمد الجميلي
سليمان بن عبدالله بن محمد علي  حسين

صالح بن سعيد بن أحمد العثمان الشمراني
صالح بن علي بن صالح العواد

صالح بن محمد بن صالح الطلحه
صهي�ب ب�ن مس�فر ب�ن صهي�ب الخنف�ري 

القحطاني
طالل بن نهار بن عايد الطواله الشمري

عامر بن عبدالله بن مطرود الضوي الشمري
عبدالرحم�ن ب�ن س�عد ب�ن عل�ي البش�يري 

الزهراني
عبدالرحمن بن علي بن عبدالله الربيعان

عبدالرحمن بن مساعد بن محمد الحمودي
عبدالرحمن بن مشاري بن حمد المشاري

عبدالرحم�ن ب�ن ناص�ر ب�ن ف�رج الدرعاني 
الشهراني

عبدالرحم�ن بن هريس�ان بن زيد الش�يباني 
العتيبي

عبدالرحمن عبدالله بركان
عبدالعزيز بن اياد بن عيسى العومي

عبدالعزي�ز بن جمع�ان بن عبدالل�ه النفيعي 
العتيبي

عبدالعزيز بن حمد بن محمد المطوع
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الركف

عبدالعزيز بن عقيل بن فرج الشعبي الحربي
عبدالكريم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم البكر

عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الداود
عبدالله بن أحمد بن جارالله العبيد

عبدالله بن أحمد بن حسن الشعلي عسيري
عبدالله بن خالد بن محمد الشبانه

عبدالله بن سعد بن بخيت العمور الدوسري
عبدالل�ه ب�ن س�عد ب�ن عبدالل�ه الفطيماني 

السهلي
عبدالله بن سلطان بن فهد آل حسين
عبدالله بن صالح بن عبدالله السيف

عبدالله بن عبيد بن سعود ال روق القحطاني
عبدالله بن علي بن عبدالله المنبهي

عبدالله بن عواد بن صالح العواد
عبدالله بن فهد بن عبدالله الطالسي

عبدالله بن ماجد بن عبدالله السليمان
عبدالل�ه بن مس�لط ب�ن عبدالكري�م الطواله 

الشمري

عبدالمجيد بن عبدالله بن راشد آل سليمان
عبدالمجي�د ب�ن عويض بن ع�واض النخيش 

العتيبي
عبدالمجيد بن فهد بن فراج الجلعود

الش�دادي  بوي�دي  ث�واب  ب�ن  عبدالمحس�ن 
الحارثي

عبود بن علي بن عبود ال غرامه القحطاني
عبيد بن ملفي بن سرحان الداموكي الرشيدي

علي بن إبراهيم بن علي السبر
علي بن حسن بن مناحي النافع

علي بن محمد بن علي بن بليه لسلوم
علي بن يحي بن محمد عواجي
عمر بن راشد بن عمر الضرغام

عمر بن علي بن عبدالله الربيعان
عمرو بن خالد بن حسن الغليوي

عوض بن مرجى بن سعد البيضاني الحربي
عيد بن عكاش بن عايد المطرفي

فائز بن راضي بن محمد السبيعي العنزي
فائز بن سعدي بن هديرس الوفيتان العازمي

ف�ارس ب�ن عبدالل�ه ب�ن س�عد ال س�لطان 
القحطاني

فارس بن مفرح بن براك الهذيلي البقمي
فرحان بن سليم بن سعيد الذيابي العتيبي

فهد بن أحمد بن محمد هزازي
فهد بن حاسم بن محمد الضويفري المطيري

فهد بن راشد بن سعد الشلوي
فهد بن عايض بن فهد العيفان القحطاني

فهد بن محمد بن عبدالله الساير
فهد بن ناحي بن الفى الرحيمي المطيري
فواز بن راضي بن محمد السبيعي العنزي
فيصل بن سالم بن عواد المهيدي العنزي

فيصل بن عبدالله بن سالم ال رشيد اليامي
ماجد بن عبدالعزيز بن عيد السعيد

ماجد بن ماضي بن إبراهيم البيضاني الحربي
مازن بن مرزوق عبدالهادي النفيعي العتيبي

متعب بن بندر بن حنس الذيابي العتيبي
متعب بن فهد بن عبدالهادي ال شامر العجمي
متعب بن فيحان بن حمدي الشيباني العتيبي

محمد بن أحمد بن محمد معشي
محمد بن حسن بن محمد الدعيدع الجعيدي

محمد بن داود بن عبدالمحسن الخلف
محمد بن زعل بن جزاع السبيعي عنزي

محمد بن سعد بن محمد المناع
محمد بن سلطان بن سعدى البيضاني الحربي

محمد بن صالح بن سالمه المهوس
محمد بن طراد بن مطرود السنجاري الشمري

محمد بن عبدالله بن رداد المخشي المالكي
محمد بن عبدالله بن سعد الزيد

محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الباحوث
محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الفهد

محمد بن عبدالله بن علي البركات
محمد بن عثمان بن مبارك المسلم

محمد بن على بن محمد الصوفي القرني
محمد بن علي بن سعيد االحمري
محمد بن علي بن محمد ال حمود

محمد بن عمر بن محمد الفياض السبيعي
محمد بن عواد بن معال الفريدي الحربي

محمد بن عوض بن يحيى آل سريع القحطاني
محمد بن فهد بن مدلول الغيثي الشمري

محمد بن ماطر بن سلمان الحريصي
محمد بن معيض بن محمد الشلوي

مخلد بن مساعد بن مخلد العرافه المطيري
مشاري بن بندر بن راشد آل سليمان
مشاري بن عبدالله بن محمد العليوه

مشعل بن سلطان بن جبيالن الدلبحي العتيبي
مشعل بن عبدالعزيز بن محمد المحارب

معاذ بن محمد بن علي ال حابس الشهري
مهند بن إبراهيم بن يحيى ال فروي القحطاني

موسى بن محمد بن ناصر الحازمي
ناجي بن فراج بن ناجي الصميلي السبيعي

ناصر بن محمد بن ضبعان الضهران  السهلي
ناصر بن محمد بن ناصر السويدان

عاط�ف  آل  مس�فر  ب�ن  حس�ن  ب�ن  ن�واف 
القحطاني

نواف بن سعد بن مسفر العثيمين
نواف بن سليمان بن حمد الغثبر

وائل بن مويسان بن عبيد الغبيوي العتيبي
وليد بن حجي بن خلف العلوي الحربي

وليد بن علي بن ظافر جبران
وليد بن عوض بن سليم الرحيلي الحربي

وليد بن غنام بن عبيدالله العمري الحربي
وليد بن متعب بن سافرالعضيله  المطيري

ياسر بن صالح بن خلف الرموثي البلوي
يحيى بن مبارك بن يحيى النجيم

يزيد بن بدر بن عبدالله السنيد
الفصل الصيفي

سعد بن عوض بن ناصر آل مشني االسمري
عادل بن خالد بن ذيب العصيمي العتيبي

عبداإلله بن عبدالعزيز بن محمد الصييفي
عبدالعزيز بن محمد بن محمد الجبير

فيصل بن ضيف الله بن فرج النومسي
ياسر بن عبدالله بن حمد السعد

)قسم الجغرافيا(
خال�د ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن س�عيد العاطفي 

القحطاني
عبدالعزي�ز ب�ن عبدالله بن س�عد الحس�يكي 

الحارثي
عبدالله بن مبروك بن عبدالله المسفر

فهد بن تركي بن راشد الشتوي
)قسم االجتماع والخدمة اإلجتماعية(

)شعبة االجتماع(
علي بن حسين بن محمد صلوي حمدي

علي بن عبدالعزيز بن علي العتي
محمد بن فراج بن سليمان الزنيدي

)شعبة الخدمة االجتماعية(
أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن المسعود

اسامه بن حمد بن محمد السند
اس�امه ب�ن عبدالوه�اب ب�ن س�عد العميري 

الشهري
حماد بن ناصر بن حماد الشبيلي

خليل بن عيد بن دغيم الشعفاني الحربي
راكان بن محمد بن سعيد عامر

سعد بن محمد بن عبدالعزيز الرجيبة
سعود بن عبدالله بن سعود ابو سن
سعود بن محمد بن سعود السنيدي
سليمان بن صالح بن علي الدويش

سهيل بن عبدالله بن عبدالعزيز البهالل
عبدالمحس�ن  ب�ن  مطل�ق  ب�ن  عبدالس�الم 

العصيمي العتيبي
عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز األحمد

محمد بن سحمان بن هويدي الدوسري
محمد بن عمر بن محمد العيد

محمد بن مطر بن محمد أبو ثنين السبيعي
مسفر بن جابر بن مسفر ال مقرح

مشعل بن أحمد بن محمد الحسني الزهراني
وليد بن مساعد بن صويلح  الخياري الرشيدي

ياسر بن سليمان بن عبدالله الراجحي
ياسر بن مطلق بن مثيب الضباطي المطيري

يوسف بن سعود بن عبدالرحمن الخثالن
)قسم علم النفس(

بديوي بن حمود بن محمد البديوي
حس�ام ب�ن محم�د ب�ن إبراهي�م ال علي�ان 

الدوسري
حماد بن مبارك بن جدوع السبيعي العنزي

سلطان بن عبدالله بن سعيد الغامدي
طارق بن عبدالله بن سعيد ال سويد الشهراني
فيصل بن مضحى بن سايرالمصلوخي العنزي

محمد بن علي بن حميد ال سليمان العمري
نايف بن عبيد بن عبيدالله الشيباني العتيبي

ياسر بن علي بن عبدالله العيسى

كلية العلوم
قسم الرياضيات التطبيقية

أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العطا الله
أحمد بن معيبد بن حمدان السليمي الحربي
أحمد بن يحي بن سويد األحمدي الزهراني

الوليد بن عبدالملك بن صالح الفريان
بدر بن عوض بن سميحان الغضوري العنزي

حمزه بن إبراهيم بن رشيد القيسي
خالد بن ذياب بن ناهض الخراصي العتيبي

خالد بن مفلح بن زبن العبدي الشمري
سليمان بن محمد بن منصور الحميميدي

عبداإلله بن سعد بن عبدالله ال سالم القرني
عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الحيدر

عبدالرحم�ن بن محمد ب�ن إبراهيم الغاش�م 
الشمري

عبدالرحيم بن عبدالله بن علي الداثري الفيفي
عبدالعزيز بن عالى بن محمد المجدع العرياني

عبدالعزي�ز ب�ن ف�ازع ب�ن عام�ر الش�الحي 
المطيري

عبدالله بن بندر بن سالم الدهاس
عبدالله بن محمد بن عبدالله الزير

عبدالمجي�د بن عيد بن عبدالرحمن الس�ليس 
العتيبي

علي بن حسن بن حربان ال جمعان الحارثي
فهد بن محمد بن مفرح العبدلي الفيفي

فهد بن نياف بن غازي العضياني العتيبي
محمد بن سعد بن محمد السلمان

محم�د ب�ن ش�يعان ب�ن ه�ادي آل مح�اج  
القحطاني

مشاري بن نويف بن سمار الشالحي المطيري
مصطفى بن إبراهيم بن موسى شراحي

ناصر بن نصار بن ناصر النصار
نايف بن مرزوق بن حميد المخلفي الحربي

)قسم الفيزياء(
أحمد بن عبدالمحسن بن علي المالكي

باسل بن عبدالمجيد بن بدر التويجري الحربي
سلطان بن صالح بن عبدالكريم الدريبي

ص�الح ب�ن م�رزوق ب�ن قب�الن المهيمي�زي 
الرشيدي

عبداله�ادي ب�ن محم�د ابن صالح ال ش�اقي 
الغامدي

عمار بن إبراهيم بن محمد عواجي
عيسى بن سلمان بن سالم الميزاني المطيري

فهد بن ناصر بن مضحي ال قبعان القريني
فيصل بن فالح بن ضويحي القباني
متعب بن تركي بن عمر بن ربيعان

متعب بن عواد بن عياد الجرواني الشمري
محمد بن علي بن محمد العرف

وائل بن حامد بن عذال ولد علي  العنزي
إبراهيم بن ناصر بن عبدالله بن مديهش

أحمد بن عبدالله بن راشد الهزاني
راكان بن زياد بن عبدالرحمن الخليفه
سلمان بن يحيى بن سلمان سحاري

صالح بن عبدالله بن صالح العقيل
عبدالرحم�ن ب�ن محم�د بن محمد الحس�ني 

الشهري
عبدالعزيز بن سعيد بن علي الشهراني
عبدالعزيز بن محمد بن ظافر آل رشيد

عبدالله بن شقير بن حمود المرشدي
عبدالمجيد بن سعد بن خلف الوسيدي الحربي

عبدالمجي�د ب�ن ناص�ر ب�ن زي�د آل عبدالل�ه 
التميمي

متعب بن عبدالله بن ناصر المحيا
محمد بن بركي بن عتيق العصيمي
محمد بن عبدالله بن سالم بن سعد

مفرح بن علي بن أحمد ال محاج القحطاني
ناصر بن أحمد بن حسين الهدار الحارثي

ياسر بن سعد بن شبيب بن مدعث الدوسري

الفصل الصيفي
)قسم الرياضيات التطبيقية(

أحمد بن مشعان بن محمد الوريكي
حسن بن إبراهيم بن علي السبر

عايض بن صالح بن علي آل دلمخ العمري
عبدالله بن شائع بن علي ال محي القحطاني

عبدالل�ه ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عم�ر ال يعلى 
الثقفي

آل  عبدالل�ه  ب�ن  عبدالل�ه  ب�ن  فيص�ل 
جابرالقحطاني
)قسم الفيزياء(

بندر بن علي بن عثمان سفياني
سعود بن حسين بن علي الحسني العنزي

عبدالله بن فرحان بن نافع الوهبي الحربي
فهد بن مسفر بن فهد الفهري القحطاني

مشعل بن غميض بن عواض العمري
)قسم الكيمياء(

إبراهيم بن صالح بن سعيد الشاللي الخيبري
فهد بن محمد بن عوض بني زيد القحطاني

فواز بن إبراهيم بن منصور دغريري
ناصر بن محمد بن ناصر الدعيدع

كلية اللغات والترجمة
أحم�د ب�ن محمد ب�ن عب�د العزي�ز آل خلوفه 

الخثعمي
انس بن سليمان بن صالح الخزيم

بدر بن علي بن محمد الزبن
بدر بن مطر بن عبدالرحمن الشيباني

تركي بن سعد بن علي المعدي الشهري
تركي بن محمد بن حسين الفقيري العنزي

جايد بن صقر بن زيد السهلي
حسن بن سلطان بن حسن الجوهر الدوسري

حسن بن علي بن حسن طوهري
حسين بن الحسن بن أحمد ال حسن القرني

حمد بن محمد بن حمد الهطالني
خالد بن حسين بن محمد السيف
راشد بن محمد بن راشد السبيعي

سعد بن محمد بن مساعد آل مسفر
سعود أحمد نعمان الحامدي

سيف بن عبيد بن بشير العصيمي العتيبي
شاكر بن محمد بن سليمان الصيقل

صالح بن عبدالله بن عبدالرحمن الثنيان
طارق بن عبدالله بن سليمان الراجحي

طارق بن فهد بن سعد السحيمي  القحطاني
عبداإلل�ه ب�ن حس�ن ب�ن عبدالله ال س�لمان 

الشهري
عبدالرحمن بن حسام بن حسن جنبي

عبدالعزيز بن إبراهيم بن ناصر الغمالس
عبدالعزي�ز ب�ن جاب�ر ب�ن محمد الخس�افي 

الفيفي
عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله العرف
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فهد السند

عبدالكري�م ب�ن جرب�وع بن ثويني الحس�ني 
العنزي

عبدالله بن راشد بن هليل الذيابي العتيبي
عبدالل�ه ب�ن س�عيد ب�ن س�عد الش�ويحطي 

الحارثي
عبدالله بن سعيد بن هباش ابو حديد الوادعي

عبدالله بن محمد بن أحمد البلوشي
عبدالمحسن بن إبراهيم بن عبدالله البنيان

عصام بن عبدالرحمن بن عيسى العيسى

علي بن أحمد بن علي اللبيزه الغامدي
علي بن عبدالهادي بن علي العمري الحربي

علي بن عساف بن عالي آل عساف الشمراني
علي بن ناصر بن حسين خويري
فارس بن ناصر بن خالد الغربي

فهد بن ايوب بن حجاب بن نحيت الحربي
فواز بن نايف بن سلطان الشيباني

فيصل بن محمد بن مصطفى الجهني
ماجد بن سعد بن ماجد العتيبي

مازن بن سعيد بن صالح المخشي المالكي
محمد بن سعد بن حسن االسمري

محمد بن سليمان بن إبراهيم العيسى
محم�د ب�ن س�محان ب�ن فهي�د الحنابج�ه 

الدوسري
محمد بن عبدالعزيز بن محمد العوشن

محمد بن عبدالله بن منصور الرثيع
محمد بن قاسم بن أحمد غزواني
محمود بن أحمد بن عمر باعقيل
مشاري بن فهد بن علي االطرش

مشعل بن عبدالله بن صالح النافع
مصعب بن سليمان بن حمود الرثيع
منصور بن ناصر بن محمد العبودي

مهند بن سعد بن عبدالرحمن معلوي
ناصر بن إبراهيم بن ناصر الشقاري

وائل بن بجد بن بجاد اليابسي المطيري
وائل بن حمود بن جمعه الفريحي الرويلي
وليد بن عبود بن سعيد بن محمد بن خزيم

ياس�ر ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن أحم�د الضويحي 
التويجري

يعق�وب ب�ن حمي�د ب�ن مش�يلح العضيل�ه 
المطيري

الفصل الصيفي
إبراهيم بن عبداللطيف بن إبراهيم الشقراوي

أحمد بن ماشع بن عوض الروقي العتيبي
خالد بن عبدالله بن سلطان ال راشد العمري

سعود بن محمد بن زيد الرزوق
سعود بن نايف بن سحمان العطاوي العتيبي

عادل بن محمد بن سعيد الوليدي الشهري
عبدالرحم�ن ب�ن ظاف�ر ب�ن محم�د الرباعي 

الشهري
عبدالرحمن بن عبداللطيف بن محمد األسلمي 

الشمري
عبدالرحمن بن فهد بن محمد الرفاعي

علي بن أحمد بن حسن خطار
علي بن أحمد بن علي آل مداوي عسيري

فهد بن سالم بن عمر آل معروف
فيصل بن بندر بن محمد العضياني العتيبي
فيصل بن علي بن الحسن النعمي عسيري

محمد بن علي بن سعييد ال مهدي القحطاني
محمد بن فهد بن محمد الثبيتي

مصعب بن عبدالله بن أحمد باسودان
مهند بن الحميدي بن جاوان البلحي الحربي

ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر البراك
كلية اللغة العربية

إبراهيم بن سلطان بن إبراهيم الجرجير
إبراهيم بن صالح بن إبراهيم طعمان

إبراهيم بن محمد بن صالح كعبي
إبراهيم عبدالله بن إبراهيم العفاسي المطيري

أحمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطويل
ادم بن سليمان بن راشد الطيار

اسماعيل على اسماعيل
انس بن كويران بن هويمل البقيلي السلمي

بدر بن محمد بن نقاء القالدي الرشيدي
بدر بن نايف بن عبدالرحمن النومسي
بندر بن سلطان بن صالح السحيباني

بندر بن عبيد بن متروك الزيادي العتيبي
تركي بن فهد بن فالح الدوسري

حاتم بن محسن بن غازي السويدي الشمري
حسين بن هادي بن صالح هميم

حماد بن مذري بن شاطي عبده الشمري
حمدان بن صالح بن مسفر الشمله الحارثي

حمزة  ميدوا
خالد بن بادي بن مصلح المطرفي

خالد بن علي بن أحمد عسيري
خالد بن فاضل بن عبيد المفاضلة الشمري

خالد بن محمد بن دحيم الروقي  القحطاني
خالد فايز بن عبدالرحمن البكري الشهري

دحيم بن رسام بن علي السبيعي
رائد بن حمدان بن سحل الفدعاني العنزي

رائد بن عبدالله بن مطر العضياني
زيد بن فهد بن فديع المشعبي السبيعي

سامي بن محمد بن حامد الجندبي الزهراني
ساير بن سعيد بن فراج سعيد

ستيفنز  ايباس
سعد بن سعود بن محمد المذكر السهلي

سعد بن عبدالخالق بن محمد ال عون العلياني
سعد بن فهد بن سعدالخشالن

سعود بن سعد بن محمد الصييفي السبيعي
سعود بن هدمول بن سعود المنجلي السهلي

سلمان بن محمد بن يعن الله العماري

عادل بن عبدالله بن هالل المطيري
عادل بن عثمان بن محمد ال مطارد العمري

عامر بن عبدالله بن علي االسمري
عبادي محمد صالح شايع

عبدالرحمن بن س�ويلم ب�ن معايد الفليحاني 
الشراري

عبدالرحمن بن قاضي بن محمد يوسف
عبدالرحم�ن ب�ن محمد ب�ن فال�ح ال عاطف 

القحطاني
عبدالرحم�ن بن معيض ب�ن عبدالنافع قالدي 

الرشيدي
عبدالعزيز بن عبدالله بن ناصر البصري

عبدالعزيز بن ناجي بن عبدالرحمن ال عتيق
م�رداس  ب�ن  عبدالرحم�ن  ب�ن  عبدالفت�اح 

االنصاري
عبدالكري�م بن عبدالمحس�ن ب�ن عبدالعزيز 

المرشد
عبداللطيف بن أحمد بن جاسر الجاسر

عبداللطيف بن محمد بن عبدالله اليوسف
عبدالله بن جازي بن ضعيان المخلفي الحربي

عبدالله بن سعد بن علي البشيري الزهراني
عبدالل�ه ب�ن عبدالرحمن بن يح�ى ال عجيب 

القحطاني
عبدالل�ه ب�ن محمد ب�ن حجاب  آل بالحس�ن 

الدوسري
عبدالله بن محمد بن الفي النفيعي العتيبي

عبدالله بن مهدي بن سعيد ال زبنه القحطاني
عجالن بن مفرح بن جابرالريثي

عزير أحمد عبد ال رشيد
علي بن أحمد بن بكر الخيبري

علي بن جابر بن محمد معشي
علي بن عبدالله بن علي الضبيب

علي بن محمد بن علي خلفوع السيد
علي رجب مفوغيزي

عمر بن ناصر بن محمد السويلم
فرج بن عايض بن فرج الخنفري

فهد بن فايز بن عيضه الثبيتي
فهد بن فيحان بن عيد الشيباني العتيبي

فهد بن محمد بن هادي ال بالقرب الشهراني
فواز بن حمود بن ماضى الحربي

فيصل بن عثمان بن صالح الخلف
كمال بن ظافر بن أحمد كعبي

ماجد بن عزيز بن خالد الكعبي العمري
ماجد بن علي بن صالح أحمد

ماجد بن عوض بن عبدالنافع قالدي الرشيدي
ماجد علي بن حسن الشهري

مازن بن فهد بن معدى الشيباني
محسن جحمان بن حسين دهاس

محمد بن إبراهيم بن محمد الرشيد
محمد بن خالد بن محمد النفيعي العتيبي

محمد بن زايد بن مصلح الصواط
محمد بن سريع بن عبدالرحمن العسيالن

محمد بن سعد بن مسفر الخثعمي
محمد بن سعود بن شايع الدوسري

محمد بن سهل بن حبيليص الحافي العتيبي
محمد بن علي بن فهيد الحارثي

محمد بن ماطر بن عايض القرفاني الشيباني
محمد بن مناحي بن  هادي الغيثي الدوسري

محمد بن ناصر بن يحي عسيري
محمد عبدالنور حسين

محمد نايف متعب صقر
محمود جيله عيسى

مراد بن علي بن غزاي الغنامي العتيبي
مشاري بن الحميدي بن هزاع البراق العتيبي

مفرح بن علي بن أحمد عسيري
مفرح بن محسن بن أحمد الحريصي

منذر اسماعيل كال ال غان
منصور بن عبدالله بن يوسف البشري الحربي
منصور بن محمد بن حسين آل مثيب العلياني

مهند بن مناجاء بن عزيز الذيابي العتيبي
نادر بن فهيد بن سالم ال سالم القحطاني

نادر بن منور بن هليل السليمي الحربي
ناصر بن ضويحي بن محمد آل بريك الدوسري
ناصر بن مداد بن مضحي بن ابويديه السبيعي

ناصر بن نايف بن غازي الشيباني
نايف بن خالد بن عبدالله الحميد

نمر بن عواض بن عايش الشالحي المطيري
نواف بن محمد بن أحمد ال ساعد الغامدي

نوحوم عيسى سيبو
هايل بن أحمد بن علي محزري

هالل بن معلث بن هالل العضيله المطيري
وليد بن عبدالله بن محمدالعماري القرني

وليد بن غرم الله بن عبدالله ال راجح الغامدي
وليد بن محمد بن أحمدزعله
ياسر بن حمد بن علي العبيد

طالب-انتساب
إبراهيم علي علي مقهد حمدي

عبدالحميد سعود بن عبدالعزيز العسيالن
عبيد بن ناصر بن سعيد آل خطيب الدوسري

علي بن حشر بن باتع العضياني العتيبي
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ثامر بن زعل بن مقبل الجنيدي الشمري
خالد بن محمد بن علي آل ملحه

سعيد بن مبارك بن سعيد ال شليل القحطاني
سلطان بن صالح بن مسفر الشمله الحارثي

عبدالرحم�ن ب�ن فرحان ب�ن جب�ران الدفري 
الفيفي

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد الرماني
عبدالعزيز بن علي بن عبدالله الحمدي

عبدالكريم بن رجاء بن سعد العازمي العتيبي
عبدالله بن فهد بن ناصرأبودجين

عبدالمحسن بن حماد بن عبدالله القديري
علي بن يحي بن أحمد آل قصاد العمري

محمد بن عبدالرحمن بن محمد العيشان
محمد بن علي بن مسعود شله ال فطيح

محمد بن ماجد بن سعد العجاجي
موسى بن قناعي بن محمد معجمي

ناصر بن محمد بن ناصر البحير
يحيى بن سعيد بن يحيى حافظ

طالب-انتساب مطور
إبراهيم بن فهاد بن نايف العنيزان

تركي بن صالح بن مفرح آل خميس الغامدي
راشد بن مبارك بن راشد ال زنان

سعد بن عايض بن ناحي ال عاطف القحطاني
صالح بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشمسان

عبدالله إبراهيم بن ناصر المقبل
عبدالله بن حمدان بن زايد الهبيري الحربي

عبدالله بن راشد بن عوض العصيمي العتيبي
عبدالل�ه ب�ن عاي�ض ب�ن ماط�ر العصيم�ي 

العصيمي
عبدالله بن محمد بن عمر الفاهمي

عبدالله علي بن عبدالله المسند
عصام مصطفى عرفه

عيسى بن محمد بن يحي  المغامري الفيفي
فواز مشعان بن رافع الشاطري المطيري

محمد بن عبدالرحمن بن باشا السيد
محمد بن علي بن علي سيد
محمد يحي بن هادي عاتي

ناصر بن مسفر بن حسن الكبيري
نفل بن ناهض بن مدعث الصخابره

يوسف بن معزي بن فرج العصيمي العتيبي

كلية الهندسة
محمد فؤاد سعيد العويني

 سعد بن فهد بن فالح العلياني القحطاني
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الدميخي

اياد بن فهد بن علي الصليهم
جابر بن أحمد بن محمد آل مساعد الشهري

خلف بن صوت بن خلف الضويفري المطيري
رائد بن صالح بن عبدالله ال لهبي  الشمراني

سامي بن عوض بن مطلق الشالحي المطيري
سعد بن سعيد بن علي الشهراني

سلطان بن عبيد بن هالل السبيعي العنزي
عبدالرحم�ن بن منص�ور بن حج�ى القالدي 

الرشيدي
عبدالعزيز بن تركي بن عبدالعزيز الحودي

عبدالعزيز بن صالح بن محمد النودل
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن معيوف
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز المويهان

عبدالل�ه بن ش�يبان بن عبدالعزي�ز بن محمد 
الشيبان

عبدالمجي�د ب�ن مطل�ق ب�ن عالي الش�دادي 
الحارثي

عثمان بن محمد بن عوضه آل هذلول
عمر بن يحي بن إبراهيم ال يحيى

فهد بن مطلق بن خضرالعصيمي العتيبي
فيصل بن خالد بن علي العقل

محمد بن عبدالرحمن بن محمد اليوسف
محمد بن عبدالله بن محمد العقل

محمد بن عفاس بن محمد البدراني  الحربي
مصعب بن محمد بن عبدالله القضيعين

يزيد بن محمدنزار بن عبدالحميد خيرالدين
يزيد بن ناصر بن صالح السلمي

)قسم هندسة كيميائية(
حسين بن محمد بن محمد شراحيلي

حمد بن عبدالله بن حمد الجنيدل
عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المنيع

عبدالعزيز هادي عبيد باهادي
عبدالله بن أحمد عبدالله الخلف

عبدالل�ه بن خش�مان ب�ن عبدالل�ه البجيدي 
العنزي

فهد بن عبدالله بن أحمد الثبيتي
فيصل بن فهد بن صالح التويجري
محمد بن صالح بن محمد الخليوي
محمد بن ظافر بن محمد هشبول

محمد بن عبدالله بن محمد الفريدي
مشعل بن خالد بن صالح السليمان

يزيد بن منصور بن عبدالعزيز القدير

)قسم هندسة مدنية(

أحمد بن خالد بن أحمد األحمد
أحمد بن خالد بن عبدالرحمن العمر

أحمد بن صالح بن عبدالله البديع
تركي بن مسعد بن سالم الجذلي البلوي

ثامر بن عوض بن عمار الحضوان القحطاني
حمد بن منصور بن حمد العزه  السبيعي

سعود بن مناحي بن عوض الروقي العتيبي
سعيد بن سعد بن سعيد الرفاعي الغامدي

سلمان بن محمد بن صالح الخزيم
عبداإلله بن ضيف الله بن سعد اللحيدان

عبدالرحم�ن ب�ن إبراهي�م ب�ن عبدالرحم�ن 
العريفي

عبدالرحمن بن وليد بن عبدالرحمن العمران
عبدالعزيز بن حمد بن سند السند

عبدالله بن سعد بن عبدالله الرشيد
عبدالملك بن عبدالله بن عبدالرحمن الشريف

فهد بن عبدالعزيز بن محمد العيدي
فيصل بن سعود بن راشد الفقيه

محمد بن خالد بن عبدالله المدني
محمد بن صالح بن علي الخثيمي الغامدي

مروان بن إبراهيم بن محمد العوشن
وليد بن عبدالله بن صالح العلويط

)قسم هندسة ميكانيكية(
ايمن بن أحمد بن علي المباركي

باني بن مارق بن باني الرحماني البقمي
حمزه بن فهد بن محمد آل بكره القحطاني

خالد بن عبدالعزيز بن عمر الخراشي
خالد بن نايف بن محمد العبادي

راشد بن عبدالرحمن بن راشد المهيني
سهيل بن محمد بن سعود العصيمي

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حمد البراهيم
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العياف

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز العنقري
عبدالله بن محمد بن راجح زائري

عبدالله بن ناصر بن علي المهيدب
فراس بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفياض

محمد بن إبراهيم بن عثمان بن األمير
محمد بن راشد بن محمد بن شهيل

محمد بن فهد بن محمد بن عبيد
محمد بن فيصل بن حمد الرزيحي

يحي بن جابر بن علي الهاللي
الفصل الصيفي

هندسة كهربائية
محمد بن عبدالرحمن بن سعد آل فريان
مشعل بن عبدالله بن غصيبه المشيطي

كلية علوم الحاسب والمعلومات
)قسم دراسات المعلومات(

إبراهيم بن سعيد بن مفرح المقبول الزهراني
أحمد بن غانم بن سعيد ال غانم الغامدي

حسين بن محمد بن مقبل المخلفي الحربي
خالد بن عيد بن علي العوفي الحربي

خالد بن فهد بن سعود العصيمي
خالد بن يحي بن موسى حنتول

رجا بن علي بن عالس ال سالم الوعله
زيد بن سعد بن زيد آل حسين

سعد بن عائض بن محمد آل مشييع الشمراني
سعود بن سعد بن حمود القريشي السبيعي

سليمان بن صالح بن سليمان الهذال
سليمان بن محمد بن سليمان المال

ظافر بن ناصر بن حسن ال صالح األسمري
عبداإلله بن سعد بن معتق الدغيشم

عبدالرحم�ن ب�ن صال�ح ب�ن فهدالحمي�دي 
العتيبي

عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الرشيد
عبدالعزيز بن سعود بن محمد االصقه

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز النجيدي
عبدالل�ه ب�ن س�الم ب�ن عبدالل�ه ال محس�ن 

العلياني
عبدالل�ه ب�ن ع�واض ب�ن مس�تور المخلفي 

الحربي
عبدالله بن محمد بن سعد السلطان

عبدالله بن مشعل بن عبدالله بن عميره
عبدالملك بن يوسف بن زبن المرشدي العتيبي

عمر بن حسن بن محسن القرشي الزهراني
فارس بن أحمد بن يحي االسمري
فهد بن عبدالعزيز بن زيد البواردي

فيصل بن سالم بن علي آل سالم
فيصل بن سليمان بن حمد الذياب
محمد بن حمد بن محمد العيوني
محمد بن علي بن سفر المامون
محمد بن وليد بن محمد العجالن

مسير بن عويض بن طالع الحلفي المطيري
مشعل بن هادي بن مشعل الرحماني البقمي

منصور بن عايض بن هوشان الرويثي
ناصر بن عبدالله بن ناصر الحنيفي الشهراني

)قسم علوم الحاسب(
إبراهيم بن عامر بن عويمر الحجي السفياني

إبراهيم بن عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد
أحمد بن مثيب بن عواض اللهيبي الحربي

أحمد بن محمد بن عبدالله السلوم

اسالم بن سعود بن أحمد القيسي
بدر بن ناصر بن عبدالله المالك

خالد جميل علي الخروبي
راكان بن عليثه بن القوين الغنامي العتيبي

سلطان بن سعيد بن عبدالجبار الجعيد
سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العجالن

صابر محمد أحمد مثنى
صالح بن حمود بن صالح اللحيدان

صال�ح بن س�عدالله بن عبدالرحم�ن آل غانم 
الغامدي

صالح بن علي بن ناصر الراجح
صالح بن فايز بن صالح بابقي
صفوان عاصم عبدالله الخليلى

طارق بن ثايب بن علي الشدادي الحارثي
طالل بن حسين بن راقع ابو حاوي

طالل بن مناحي بن عوض الروقي العتيبي
طالل بن وليد بن عبدالله النقيثان

عائض بن عبدالله بن صالح ال بن زايد القرني
عبداإلله بن خالد بن محمد الشميمري

عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالعزيز الرشيد
عبدالرحمن بن حس�ين بن غ�رم الله العمري 

الزهراني
عبدالسالم بن عبدالرحمن بن داحس الجالجل

عبدالعزي�ز ب�ن أحم�د ب�ن عبدالله ال س�فر 
الغامدي

عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن آل حمود
عبدالل�ه ب�ن أحم�د بن ع�وض  الل�ه اللهيبي 

الحربي
عبدالله بن أحمد بن مقبل العصيمي

عبدالله بن براك بن عبدالله الحافي العتيبي
عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد السدحان

عبدالله بن مخلد بن خليفه العازمي العتيبي
عبدالله بن ناصر بن سليمان المهناء

عبدالله بن ناصر بن نجم الحزامي
عبدالله عمار تمالت

عبدالمجي�د ب�ن عبدالعزي�ز ب�ن عبدالرحمن 
العنقري

عبدالمجي�د ب�ن ناي�ف بن غ�ازي الس�ليمي 
الحربي

علي بن عبدالله بن عبدالرحمن الربيعان
عمار بن سعد بن محمد اليوسي الشهري

عمر بن ناصر بن عبدالله المالك
عناد بن حمدان بن سويلم الشرمان العميري

فائز بن سعد بن فايز الشهري
فراس بن عبدالله بن سليمان الباحوث

فهد بن تركي بن فهد العجالين
فهد بن محمد بن طهيف الدوسري

فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله العثمان
فيصل بن فهد بن عيسى البدراني الحربي

فيصل بن محمد بن عبدالله التويجرى
فيصل بن نواف بن  نايف الرحيمي المطيري

قاسم بن خليف بن دابج الوسيدي الحربي
ماج�د ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن محمد ال س�الم 

الشهري
ماجد بن عيد بن حميد اليحيا الشمري

محمد بن إبراهيم بن أحمد البراك
محمد بن بدر بن حمود النافع

محمد بن حسام بن عبدالله بن رميح
محمد بن سائر بن بدر العازمي العتيبي

محمد بن شايع بن فهد الشايع
محمد بن صالح بن سليمان العبداني

محمد بن عبدالكريم بن عبدالله العبدالكريم
محمد بن لواحق بن فاهد المتيهي العتيبي

مشاري بن حمد بن عبدالله عثمان
مشعل بن فيصل بن عبدالرحمن اليعيش

معاذ بن محمد بن عبدالله الجهضمي الشهري
معتز بن غازي بن براز الغبيوي العتيبي

مقرن بن محمد بن مصلح العضياني العتيبي
مهند بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرويشد

ناصر بن إبراهيم بن حسين المخيزيم
ناصر بن عبدالله بن ناصر التميمي
ناصر بن عبدالله بن ناصر الدخيل

يزيد بن علي بن محمد عسيري
)قسم نظم المعلومات(

أحمد بن محمد بن علي المسعد
إبراهيم بن علي بن فائز القرني

إبراهيم بن محمد بن براهيم بن االمير
أحمد بن سلطان بن محمد الشريم

أحمد بن عمر بن محمد العمودي
بدر بن سعيد بن محمد سدحان

ثامر بن فهد بن عبد الله المهيني
جهاد بن عبدالرحمن بن محمد بن مسلم

حسام بن طارق بن عبدالله فلمبان
حسام بن عبدالله بن سالم النجاشي
حسين بن إبراهيم بن حسين الزبير

حمد بن بادي بن بخيتان المهيدلي العتيبي
خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الدايل

خالد بن فيصل بن مقعد الربيعان
راشد بن إبراهيم بن راشد بن غنام

سعد بن مطلق بن عبدالله العصفور

سعود بن عبدالله بن شباب الدغيلبي العتيبي
سلطان بن فيصل بن عبدالرحمن الزرع

سلطان بن نايف بن تركي الرويس العتيبي
سيف بن سعد بن ناصر بن سيف

صالح بن عبدالله بن صالح القبلي الشهري
طارق بن راشد بن خلف الجمعه الدوسري

طارق محمد قاسم زوبر
طالل بن عبدالرحمن بن عبدالله الطويل

ط�الل ب�ن محم�د ب�ن مني�ع الل�ه الرحيمي 
المطيري

عبداإلله بن محمد بن سعد الزايدي
عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالوهاب النمر

عبدالرحمن بن خالد بن خليل العضاض
عبدالرحمن بن علي بن محمد المحسن

عبدالعزيز بن فهد بن سعيد الدوة
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الحنايا

عبدالله بن خالد بن صقير الصقير
عبدالله بن سعد بن عبدالله القرني

عبدالله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عتيق
عبدالله بن محمد بن مبارك الهذيلي

عبدالله بن هادي بن عبدالله آل سعد القرني
عدي بن ناصر بن سعدون الماجد
علي بن إبراهيم بن علي عسيري

علي بن صالح بن دليم آل شامر القحطاني
علي بن مسفر بن عبدالرحمن الحنايا

عمر بن عبدالله بن محمد المنصور
عيسى بن سليمان بن عيسى العويس

عيسى بن مهل بن مناور الجعفري العنزي
فايز بن فالح بن سعود العوفي

فيصل بن عبدالعزيز بن ناصر الكثيري
م�ازن ب�ن س�لطان ب�ن إبراهي�م العصيمي 

العتيبي
مالك بن محمد بن غالي المهلكي المطيري

محمد بن سعود بن عبدالعزيز النعيمه
محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الحديثى

محمد بن علي بن عمير المنبهي  الشهراني
محمد بن علي بن محمد القبيسي

محمد بن عوض بن محمد العمري الحربي
محمد بن فواز بن سعد المخلفي الحربي

محمد بن مبارك بن محمد آل بريك الدوسري

محمد بن مريشيد بن نقاء العظيله المطيري
محمد بن يوسف بن محمد الشهراني

مشاري بن زيد بن فواز الضفيان التميمي
مشعل بن إبراهيم بن عبدالله الزاحم

مشعل بن سعود بن عبدالله الغنيم
مشعل بن محمد بن عبدالرحمن الموسى

معاذ بن أحمد بن عبدالوهاب النمر
معتز بن مبارك بن عائض ال تميم

منصور بن ناصر بن منصور النفيعي العتيبي
مهند بن إبراهيم بن عمير التمامي

نشمي بن محمد بن عالي العصيمي العتيبي
نواف بن أحمد بن سليمان العبيد

هشام بن موسى بن عبدالعزيز العبدالسالم
ياسر بن راشد بن سعد الباز

يزيد بن عبدالله بن محمد الرشيد التميمي
يزيد بن علي بن عليان الشعيفاني الحربي

الفصل الصيفي
)قسم دراسات المعلومات(

أحمد بن سعيد بن محمد مغني
سامر بن محيل بن محمد السهلي

سالمه بن تركي بن سالمه الجعفري العنزي
سيف بن ناصر بن سيف النفيعي العتيبي

عبدالعزيز بن أحمد بن صديق عطيف
عبدالله بن ناصر بن عبدالله الزمامي

عبدالمجيد بن محمد بن صالح الصالح
فاضل بن هليل بن مطلق السبيعي العنزي

محمد بن علي بن محمد ال بوسالم
محمد بن فهد بن محمد المشعل

محم�د ب�ن مش�بب ب�ن فيح�ان الرمضاني 
البقمي

مشعل بن إبراهيم بن سعد العماني
مش�عل ب�ن محم�د ب�ن طفي�الن الرحيم�ي 

المطيري
نايف بن عبدالعزيز بن دوشق الناهض

)قسم علوم الحاسب(
أحمد بن مطر بن صعيب الحمياني المطيري

حمود بن دغيم بن محيسن العصيمي
سليمان بن عبدالمحسن بن صالح الجارالله

عبداإلله بن صالح بن عبدالله العمار
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرزاق العدواني

عبدالعزي�ز ب�ن نايف ب�ن كميخ المس�عودي 
العتيبي

عبدالله بن محمد بن أحمد الحمد
عبدالله بن منصور بن عبدالرحمن بن عسكر

عمر بن إبراهيم بن عبدالرحمن السعيد
فراس بن خالد بن عبد العزيز الزايدي

محمد بن إبراهيم بن محمد جرجير
محمد بن عبدالرحمن ابن محمد حجر

محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الفنتوخ
محمد بن فهد بن محمد المليكي

مشارى بن سعود بن عبدالله آل حمد
وائل بن بليهد بن محمد السليس العتيبي

)قسم نظم المعلومات(
أحمد بن فهد بن عبدالعزيز الهباد

أسامه بن يوسف بن صياح البيالي
إبراهيم بن خالد بن إبراهيم المعثم

أحمد بن محمد بن علي العبيدان
بدران بن خالد بن عبدالعزيز الزايدي

حمد بن محمد بن حمد الشهري
حمود بن سالم بن محمد آل بن ظافر القرني

خال�د ب�ن عبدالرحمن بن عبدالل�ه آل فرحان 
العمري

ريان بن عبدالله بن محمد الوليدي الشهري
زيد بن سعد بن زيد بن زعيبر

سعد بن محمد بن يحي النجيمي
شارع بن ذعار بن شارع آل روق  القحطاني

صالح بن عبدالله بن صالح العايد
عبدالعزي�ز ب�ن عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزيز 

الخميس
عبدالكري�م ب�ن س�عد ب�ن محم�د اليوس�ي 

الشهري
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشعالن

عبدالمجي�د ب�ن ع�وض بن مطلق الش�الحي 
المطيري

عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان العنقري
فهد بن عبدالله بن سنيد الفنيسان

مؤيد بن عبدالرحمن بن محمد بن جردان
محمد بن سعيد بن عبدان آل ابلج الغامدي

معاذ بن علي بن إبراهيم صنبع
هيثم بن ناصر بن محمد العامر
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الرويتع
تحت رعاية حرم أمير منطقة الرياض سمو 
األميرة نورة بنت محمد، تحتفي الجامعة مساء 
الخمي�س المقبل بتخري�ج الدفع�ة ال���)60( 
م�ن طالباتها ف�ي مختل�ف الدرج�ات العلمية 
– -البكالوري�وس  الماجس�تير   - )الدكت�وراه 
الدبل�وم( للعام الجامع�ي 1437/1436ه� في 

الفصل الدراسي األول والثاني.
وبه�ذه المناس�بة الغالي�ة، عب�رت عدد من 
منس�وبات الجامعة وطالباتها عن مش�اعرهن 
حيث عب�رت وكيلة مركز دراس�ة الطالبات في 
مبن�ى 25 الدكت�ورة زينب الراجح�ي بقولها:« 
ك�م هو جمي�ل أن ننثر الورود عط�راً، وأن نزف 
بناتن�ا فخ�راً، وأن نتوجه�ن بالعل�م ونجملهن 
باألدب، كم هو جميل أن نرى ثمرة س�نوات من 
العل�م والبح�ث وأن نحصد ما زرعن�اه باألمس 
م�ن إنجاز وتميز علمي، وأضافت:« إنَّ الجامعة 
اليوم ممثلة ف�ي قائدها مدير الجامعة الدكتور 
ف�وزان الف�وزان ووكالئ�ه األفاض�ل، وأخ�ص 
فضيلة وكيل ش�ؤون الطالبات األستاذ الدكتور 
عب�د العزيز الهليل وبدعم من القيادِة الرش�يدة 
وعلى رأس�هم خادم الحرمين الشريفين وسمو 
ولي عهده وس�مو ولي ولي العهد حفظهم الله 
جميعا تس�عى بكل تفاٍن أن تكون جامعة رائدة 
في جمي�ع التخصصات وتتقدم ف�ي الصفوف 
األولى لك�ي تتب�وأ المملكة العربية الس�عودية 
مكان�ة عالمي�ة مرموقة ف�ي صناع�ة وإنتاج 

وتصدير المعرفة«.
)االهتمام بالرقي بالمواطن علمياً(

الل�ه م�ن علين�ا  أن  الراجح�ي  وأوضح�ت 
وعل�ى بالدن�ا الغالي�ة أن تك�ون هن�اك قي�ادة 
رش�يدة تركز اهتمامها األكبر بعد خدمة الدين 
الرقي بالمواط�ن علمياً؛ مش�يرًة بأنهم وجهوا 
اس�تثمارات ضخم�ة إل�ى قط�اع التعلي�م بكل 
مس�توياته وخاص�ة التعلي�م العالي م�ن أجل 
النه�وض ببالدنا الغالي�ة وبمس�يرتها العلمية 
والتعليمي�ة، وقال�ت: وق�د تحق�ق ولل�ه الحمد 
والمن�ة خ�الل الس�نوات الماضي�ة ع�دد م�ن 
االنجازات الكبيرة في قطاع التعليم الجامعي«. 

)التركيز األكبر على مخرجات التعليم(
وأك�دت الراجحي عل�ى االهتمام بمخرجات 
التعلي�م في ظل هذا التوس�ِع الكبي�ِر في قطاِع 
التعلي�ِم الجامع�ي، إضاف�ة إلى التغي�رات التي 
يشهدها العالم والتي تتبلور مالمُحها في بدايِة 
م الهائِل في تقنية  األلفيِة الثالثة، نتيجًة للتق�دُّ
االتصاالت والمعلوماِت؛ وأضافت: كل هذا يَحتُِّم 
عل�ى الجامع�ة، أن تمض�ي قدماً وتح�دد الدور 
ال�ذي يجب أن تقوم ب�ه جامعة بحجم جامعتنا 
ف�ي بالدنا، فهي بحاجة إل�ى بناء صورة ذهنية 
والمس�تجدات  الظ�روف  م�ع  تت�الءم  جدي�دة 
والتوقع�ات ومخرجات العملي�ة التعليمية التي 
تش�مل الطالب والطالبة والمسؤول والمجتمع 
والقطاع الخاص والع�ام والدولة في مفهوِمها 
األش�مل، كم�ا إن الجامعة س�تكون ب�إذن الله 
مؤسس�ة تعليمي�ة تتول�د منها ف�رص جديدة 
اقتصادية وتعليمية وإبداعية، من خالل التركيز 
على المش�اريع البحثية العلمي�ة، والتطويرية، 
واقتصادي�ات المعرف�ة والتعلي�م المبن�ي على 
جودة المخرجات من حيث المحصول المعرفي 
والمهاري، فالتعليم الجامعي في هذه الجامعة 
المبارك�ة ال ينقط�ع بفض�ل الل�ه تعال�ى فهو 
مس�تمر لي�اًل ونهارا لك�ي تتمكن بن�ات وطننا 
الحبي�ب من خريج�ات هذه الجامع�ة من خلق 
فرص وظيفية، أو الحصول على أفضل الفرص 
الوظيفية ذات المزايا العالية في س�وق العمل، 
والذي أصبح س�وقاً عالمياً بحيث تتناس�ب مع 

مب�ادئ ديننا الحني�ف، وقيمن�ا العظيمة، ومع 
طبيعة المرأة وفطرتها السوية«.

)نتاج أعوام سابقة من العطاء والبذل(
 ونوهت الراجحي أن من الس�عادة أن نتوج 
نت�اج أع�وام مض�ت من العط�اء والب�ذل، ومن 
الجهد المتواص�ل ففي النف�وس الخيرة عقول 
أنتج�ت، وأياد أبدعت، فاس�تحقت منا الش�كر 
والثناء، وقالت: ونح�ن إذ نهيب اليوم بأصحاب 
تلك النفوس نجمل بالش�كر والثناء كل من بذل 
جهدا طيباً وس�عى لرفعة نفسه ووطنه وأحيي 
بناتن�ا الطالبات والالئي أح�رزن التقدم والرقي 
بجمي�ل خصاله�ن ، ورفعة أخالقه�ن ، ونبارك  
تخرجهن، فهنيئاً لنا جميع�اً هذا التخرج فلكل 
له بصمة ، وهنيئاً ألُس�رهن ، وأوصيهن بتقوى 

الله وإخالص العمل له سبحانه«.
مختتم�ة حديثها بهمس�ة لبناتها الطالبات 
حي�ث قالت: وطنك المملكة العربية الس�عودية 
في�ه مهب�ط الوح�ي، يحت�اج حب�ك وانتمائ�ك 
ودفاع�ك عن�ه، وجامعتك ه�ي جامع�ة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية وكفى بهما فخرا .
)الخطى نحو طريق العمل لما فيه خدمة هذا 

الوطن(
الدراس�ات  أوضح�ت وكيل�ة  م�ن جهته�ا 
العليا بكلية الش�ريعة واألستاذ المساعد بقسم 
الثقاف�ة اإلس�المية الدكتورة مه�ا الجريس أن 
بالعق�ول تبنى األمم وبالهمة واالجتهاد تس�ود 
الحض�ارات، وقال�ت:« وم�ا مس�يرة التخ�رج 
المبارك�ة التي نس�عد بها كل ع�ام إال بداية في 
مس�ارات العطاء، وخطوة في طريق العمل لما 

فيه خدمة هذا الوطن المعطاء.
وتقدم�ت الجري�س إل�ى طالب�ات الجامعة 
بخال�ص التهان�ي والتبري�كات، وقال�ت: ب�كل 
الفخر والمحبة أتقدم لكل خريجة في جامعتي 
الحبيب�ة بخال�ص التهنئة والدع�وات بأن يكلل 
المولى س�عيها بالقبول وييس�ر لها في دروب 
الحي�اة كل خير لتكون كما ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص في وصف 
المؤم�ن: )كالغي�ث أينم�ا حّل نف�ع( وكل عام 

وجامعتي بخير وعطاء«.
)كوكبة من الخريجات من مختلف مجاالت 

العلم والمعرفة(
وش�اركت وكيل�ة عم�ادة الدراس�ات العليا 
الدكت�ورة أس�ماء ال�داود بكلم�ة قال�ت فيها:« 
يسرني بهذه المناسبة التي نحتفل فيها بتخريج 
كوكب�ة جديدة م�ن طالب�ات الدراس�ات العليا 

أن أتق�دم بجزيل الش�كر والتقدي�ر لحرم خادم 
الحرمين الشريفين على حضورها وتشريفها ، 
واهتمامها بالعلم والتعل�م ومخرجاته من أجل 
تحقيق النهضة التي نتطلع إليها في هذه البالد. 
والشكر موصول ألعضاء الهيئة التعليمية الذين 
أخلصوا النية وأحس�نوا العم�ل وأجزلوا العطاء 
فأثمرت جهودهم الموفق�ة نبتاً طيباً تمثل في 
هذه الكوكبة من الخريجات في مختلف مجاالت 
العل�م والمعرف�ة«، وأضاف�ت:« وإن�ه لفخر لنا 
جميعاً أن نرى أعداد خريجات الدراس�ات العليا 
تتزايد عام�اً بعد عام لتلحق بركب من س�بقها 
في العمل المنت�ج البناء تحقيق�اً لطموحاتهم 
ورفع�ة لش�أن وطنهم ال�ذي أعطاهم بس�خاء 

فكان من حقه عليهم الوفاء والوالء«.
وهن�أت الداود الخريجات عل�ى هذا التفوق 
والنج�اح آمل�ة منه�ن مواصلة العط�اء كل في 
مج�ال تخصصه وأن يس�تغلوا م�ا أكرمهم الله 
به م�ن مفاتيح العلوم واضعي�ن نصب أعينهن 
اله�دف األس�مى وهو تبلي�غ العل�م والعمل به، 
داعي�ة الل�ه له�ن دوام التوفي�ق والنج�اح في 
حياتهن العملية القادمة فهي المحك األساسي 
ال�ذي يمكن من خالله توظي�ف العلم والمعرفة 

في سبيل خدمة هذا الوطن العزيز.
)العطاء مستمر من والة أمر هذه البالد(

م�ن جانبها عب�رت وكيلة عم�ادة القبول و 
التسجيل الدكتورة موضي الدبيان عن سعادتها 
بهذه المناس�بة وقال�ت:« الحمد لل�ه الذي علم 
الق�رآن وزين اإلنس�ان بنط�ق اللس�ان, انه لما 
يثلج الصدر ويقر العين أن أرى بناتي خريجات 
الدفع�ة الس�تين وق�د تب�وأن م�ن العل�م أعلى 
منزلة وأثبت�ن قدرتهن وكفاءته�ن في مختلف 
التخصص�ات, وأن�ه إلنج�از يدع�و إل�ى الفخر 
واالعتزاز, والش�كر لله العل�ي القدير على ذلك. 
فهنيئا لكن صنع أيديكن وهنيئا لنا مشاركتكن 
برفعة الوطن، وإنها لمناس�بة عظيمة وفرصة 
موافقة ألزجي بالشكر الجزيل لوالة أمرنا وعلى 
رأس�هم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل س�عود وولي عهده وولي ولي 
عه�ده على ما قدموه وبذلوه لخدمة الوطن كما 
يطيب لي أن أش�كر س�عادة الدكتور فوزان بن 

عبد الرحمن الفوزان مدير الجامعة بالنيابة.
)مضرب للمثل لطلبها للعلم والمعرفة(

فيم�ا عبرت وكيل�ة الش�ؤون التعليمية في 
مدين�ة الملك عبدالله للطالبات مبنى 24 عضوة 

اللجن�ة العلي�ا لحفل التخ�رج الدكت�ورة نادية 
النفيسة عن مشاعر يوم التخرج بكلمات قالت 
فيها :« ها نحن نلملم أوراقنا لنعلن انقضاء هذا 
الع�ام الزاخر بأجمل الس�اعات الت�ي قضيناها 
معا ف�ي رحاب جامعتن�ا وال أخالن�ا اليوم وقد 
جاشت مش�اعرنا إال والغبطة تس�وقنا  لتهنئة 
أنفس�نا أوال، وتهنئ�ة أمتن�ا ومن ث�م االحتفاء 
برك�ب التخ�رج األن�ور، مضيفة بأنه ي�وم أغر 
يوم ن�رى بناتنا الخريجات وقد انهين مراحلهن 
الدراس�ية بنج�اح ولل�ه الحمد والمن�ة،  وأكدن 
م�ا وصلت إليه الفتاة الس�عودية، التي أصبحت 
مضرب المثل بطلبها للعلم مع تمس�كها بدينها 
وعفافه�ا من نيل أعل�ى المرات�ب العلمية ولله 
الفض�ل والمن�ة«، مختتم�ة حديثه�ا بالش�كر 
الجزيل لراعية الحفل حرم أمير الرياض س�مو 
األمي�رة نورة بنت محمد التي ل�م تتوان برعاية 
حف�ل تخرج بنياتن�ا الكريمات ولس�عادة مدير 
الجامعة بالنيابة الذي يدعم تعليم الفتاة بشكل 
خ�اص وتعلي�م الجامعة بش�كل عام والش�كر 
موصول ل�كل من عمل على إنج�اح هذا الحفل 
المبارك، ولكل أس�تاذ وأستاذة عمال على تعليم 
بنياتنا واالرتقاء بهن س�لوكا وعلما، واعتبرتها 
فرصة تقتنصها »لحث الخريجات على مواصلة 
العل�م وأن التخ�رج  ليس النهاية في المس�يرة 

الحياة العلمية.
)شمس تنير ظالم الجهل(

بينم�ا قالت وكيل�ة الش�ؤون التعليمية في 
مبن�ى )321( الدكتورة منى الش�نيفي في هذه 
المناس�بة:« ها هي ش�مس الحصاد تشرق من 
جدي�د, وها هي ابتس�امة النجاح ترتس�م على 
قلوب تش�ربت الج�د والعمل, يس�ارعن الُخطى 
حاملي�ن بيديهن مش�عل العلم والن�ور, ليضئن 
دربهن باألمل المش�رق للمس�تقبل؛ فهذه األمة 
تحتاج لكن .. فكونوا شمساً تنير ظالم الجهل« 
وأضاف�ت: »كنا معك�ن وما زلنا أس�رة واحدة , 
نس�تظل بظالل العلم, نفترش األخوة بس�اطاً, 
ونكاف�ح من أج�ل رفعة هذا الصرح الش�امخ , 
صرح بالدن�ا - أنعم الله عليها باألمن واألمان-, 
وطننا ينتظر منا العطاء الذي يس�اهم في دفع 
عجلة التقدم والتنمية, لنرق�ى ببالدنا المعطاء 
إلى مصاف الدول المتقدمة«. ونوهت الشنيفي 
بأن تدرك الخريجة أهمية المهمة التي تنتظرها 
حي�ث قالت: »م�ن المه�م أن تدرك�ي أن هناك 
مهم�ة تنتظ�رك, ودوراً يع�د لك طوال الس�نين 

الماضي�ة؛ لتش�اركي ف�ي بن�اء وطن�ك, ورفع 
مس�توى مجتمعك إلى ذل�ك المس�توى الرفيع 
ال�ذي يرس�مه لنا ه�ذا الدي�ن العظي�م, في كل 
م�ا يمك�ن أن تقدميه لنفع أس�رتك ومجتمعك, 
في المش�اركة، في العط�اء, والبن�اء, والتأثير 
المباش�ر وغير المباشر, بما تحملينه من علوم 

نافعة, وبما تملكينه من طاقات هائلة«.
)إعداد كوادر بشرية مؤهلة بسالح العلم( 

ف�ي حي�ن اعتبرت وكيل�ة عم�ادة الموهبة 
واإلبداع والتميز الدكتورة س�ماح حكمي مشهد 
الخريجي�ن والخريج�ات ال�ذي يتج�دد س�نويا 
بالدالل�ة عل�ى »المكان�ة العالي�ة الت�ي وصلت 
إليه�ا جامعتن�ا الغالي�ة بأنه�ا أصبح�ت مناراً 
للعل�م والمعرفة, مس�خرة كل طاقاتها المادية 
والبش�رية لتحقيق الهدف األس�مى ف�ي تهيئة 
أبنائن�ا وبناتن�ا للمش�اركة في معت�رك الحياة 
لبناء مس�تقبلهم ونهضة وطنهم وإعداد كوادر 
بشرية مؤهلة بعد أن تسلحوا بسالح العلم الذي 
ال يتوق�ف عل�ى حد معي�ن فأنتم أم�ل الحاضر 
وبن�اء المس�تقبل وأس�أل المولى ع�ز وجل أن 
يجع�ل التوفيق والنج�اح حليف أبنائن�ا وبناتنا 
وأن يس�دد خطاه�م ف�ي مس�يرتهم العلمي�ة 
والعملي�ة، كما يطي�ب ل�ي أن أرد الفضل ألهله 
فش�كراً صادق�اً وم�ن األعم�اق لس�يدي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
ولحكومته الرش�يدة الواعية والتي أولت التعليم 
اهتمام�اً خاص�اً والش�كر موصوالً إل�ى معالي 
وزي�ر التعلي�م الدكت�ور أحمد العيس�ى وتحية 
شكر وتقدير إلى سعادة مدير جامعتنا بالنيابة 
الدكتور فوزان الفوزان على اهتمامه المتواصل 

ولكافة منسوبي ومنسوبات الجامعة«.
)نهاية لبداية جديدة مشرقة(

وبادرت وكيلة كلية الش�ريعة الدكتورة أمل 
بنت عبدالل�ه القحيز بتهنئ�ة الطالبات معتبرة 
هذا الي�وم نهاي�ة لبداي�ة جديدة وقال�ت:« من 
عظي�م توفيق الل�ه للعبد أن يس�ر له الدراس�ة 
في هذه الكلية المباركة، ونحن نستش�عر قول 
الحبيب عليه أفضل الصالة والتس�ليم : )من يرد 
الله ب�ه خيرا يفقهه في الدي�ن (، فتعلم العلوم 
الشريعة نعمة كبرى تستدعي منا الشكر الدائم 
، والعمل بما تضمنه هذا العلم، وأضافت:« اليوم 
ونح�ن نقترب م�ن لحظات ال�وداع جدير بنا أن 
نش�كر كل من س�اهم في تيس�ير الدراسة لنا ، 
فدولتنا المباركة يسرت كل عسير لطالب العلم 
، فحق لنا ش�كرها ، وكذلك أساتذتنا ومنسوبي 
الكلي�ة الذي�ن جعل�وا مصلح�ة الط�الب نصب 

أعينهم جزاهم الله عنا كل خير«. 
مبينًة للطالب�ات أن التخرج صفحة جديدة 
ف�ي الحياة تعني لنا الكثي�ر؛ فالعلم الزال يفتح 
أبواب�ه ليخبرن�ا ك�م ينتظرن�ا لنس�تزيد من�ه ، 
وساحة العمل والدعوة تنتظر الجميع بشوق«، 
متسائلًة عما هم فاعالت حيث قالت: فأصبحتم 
يانع�ات بالخيرات ننتظر منك�م العطاء المميز  
يحف�ه اإلخ�الص، ونث�ق بك�م، وقد كنت�م خير 
غراس في هذه الجامعة المعطاءة ، وفقكم الله 

وأنار بالخير دربكم.
)يوم دافع لمواصلة اإلنجازات(

من جهتها باركت وكيل�ة كلية أصول الدين 
األس�تاذة حي�اة الصبيان�ي للخريجات س�ائلة 
الل�ه له�ن التوفي�ق في س�ائر مج�االت الحياة 
وأوصتهن بتقوى الله ومحاولة االس�تفادة مما 
تعلمنه خالل فترة دراستهن، والتحلي باألخالق 
الفاضلة ومواصلة طلب العلم الش�رعي للرفعة 
ف�ي الداري�ن . كما قدم�ت تهنئته�ا ومباركتها 
المش�رفة على وكالة عم�ادة تقنية المعلومات 
األس�تاذة م�ي س�ليمان المغيول�ي وقال�ت :« 
يس�عدنا أن نبارك لبناتن�ا الخريجات حصادهن 
لثمرة الجهود التي بذلنها خالل األعوام الماضية 

مثمنات رعاية سموها لهذا الحفل .. منسوبات الجامعة:

يأتي هذا اليوم في كل عام ليؤكد دور 
الجامعة في دعم وخدمة هذا الوطن الغالي 

الراجحي: تسعى الجامعة بكل تفانٍ ألن تكون رائدة ومنتجة في كافة التخصصات

النفيسة: الفتاة السعودية أصبحت مضرب المثل 
في طلبها للعلم مع تمسكها بدينها وعفافها
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في الت�زود بالعل�وم والمعرفة، والتي س�تكون 
بإذن الله دافعاً لهن لمواصلة  تحقيق اإلنجازات 
المتمي�زة والتي تس�هم في تنمي�ة المجتمع و 
خدمة الدين والوطن. س�ائلين الله لهن الصالح 
والقبول ومتمنين لهن دوام التوفيق والسداد« .

فيم�ا وجه�ت وكيلة قس�م الكيمي�اء بكلية 
العل�وم الطبيعي�ة األس�تاذة مها العل�ي تهنئتها 
للخريجات عامة وخصت منهن خريجات قس�م 
الكيمي�اء كونه�ن أول دفع�ة تتخرج ه�ذا العام 
فقات:« ه�ا قد أتى اليوم الذي كن�ا ننتظره، يوم 
نرى فيه طالبتنا وقد قطعوا ش�وطا من الدراسة 
ليصبح�وا ه�ذا الي�وم خريج�ات، هاه�و الي�وم 
نحتف�ل في�ه بتخري�ج أول دفع�ة ف�ي تخصص 
الكيمي�اء بالجامع�ة، مبدية فخرها وس�عادتها 
به�ذا االنجاز، آمل�ة أن تفتح جمي�ع اآلفاق أمام 
»خريجاتن�ا ليحلق�وا ويبدعوا كم�ا عهدناهن« . 
وأضافت:«ن�ودع خريجاتن�ا ونحن بين مش�اعر 
الحزن لفقدهن والفرح إلنجازهن« داعية المولى 

التوفيق لهن في حياتهن المستقبلية والعملية.
م�ن جهته�ا أب�دت وكيل�ة اللغ�ة العربي�ة 
الدكت�ورة أري�ج بنت عثمان الراش�د س�عادتها 
به�ذه المناس�بة وقال�ت:« يطيب ل�ي أن أتوج 
جه�د خريجات اللغ�ة العربية المكل�ل بالعطاء 
والتبري�كات،  التهان�ي  بأجم�ل  والمثاب�رة 
وأش�اركهن فرحة قطف ثمرة الج�د واالجتهاد 
، وأدع�و الل�ه أن يعليهن ف�ي مرات�ب العلم إنه 

سميع مجيب« .
)مستوى عاٍل من الكفاءة والعلم(

ف�ي حين هن�أت الدكتورة مه�ا الربيعة من 
قس�م عل�وم الحاس�ب الطالب�ات الخريج�ات 
وقالت:« نفتخر هذا اليوم بتخريج دفعة متميزة 
من طالبات قس�م علوم الحاس�ب اآلل�ي التابع 
لكلية علوم الحاس�ب والمعلوم�ات في جامعة 
اإلمام محمد بن س�عود اإلس�المية، هذا القسم 
الذي ما فتئ منذ إنش�اءه قبي�ل 14 عاما يخرج 
طالبات على مس�توى عاٍل م�ن العلم والكفاءة 
بما يواكب ما يس�تجد في مجال علوم الحاسب 
ومتطلبات س�وق العمل. ويع�د تخصص علوم 
التخصص�ات الحديث�ة نس�بيا  الحاس�ب م�ن 
والمتط�ورة بش�كل متس�ارع والمندمج�ة في 
معظ�م مج�االت الحي�اة وت�زداد الحاج�ة إلى 
متخصصي�ن ف�ي ه�ذه العل�م عل�ى مختل�ف 
للخريج�ات  ودع�ت  وتفرعات�ه«،  مس�توياته 

التوفيق والنجاح في حياتهن العملية. 
)درس مهم في حياة كل طالبة(

واعتب�رت وكيل�ة قس�م الفيزياء ف�ي كلية 
العل�وم األس�تاذة مرف�ت الزميع ي�وم التخرج   
بمثاب�ة درس مهم ف�ي حياة الطالبة، مش�يرة 
إل�ى أنه يمثل »القدرة عل�ى اإلنجاز مهما بلغت 
التحديات، ويمكن أن ُينظر للتخرج كعامل كبير 
ف�ي رفع مس�توى الثقة بالنف�س، وال غرو في 

ذلك حي�ث تمثل الدراس�ة األكاديمية على مدى 
أربعة أعوام عبئاً كبيراً، وتتطلب جهداً عظيماً ال 
يستهان به البتة، ومع ذلك فقد حققت الخريجة 
هذا اله�دف، وتج�اوزت كل ما س�بق وحصلت 
عل�ى الش�هادة، لذا ف�إن الكثير من المش�اريع 
والطموحات التي تأتيها في مستقبل أيامها هي 
أموٌر يمك�ن تحقيقها ب�ذات الطموح واإلصرار 
بل ربم�ا بأعظم منه، وأضاف�ت:« أحد النواحي 
الجميل�ة واللفتات الرائعة ف�ي يوم التخرج هو 
التقدي�ر واالمتن�ان لكل م�ن كان لدهم دور في 
هذا االنجاز وأولهم –بعد ش�كر الله تعالى- هو 
أنفسنا، فال أحد يستحق التقدير أكثر من ذواتنا، 
فهذا اليوم يعلمنا كيف نقدر أنفس�نا ونكافئها 
كم�ا تس�تحق، ونش�كرها كما يليق به�ا، فهي 
من تعبت وصبرت فظفرت. ثم الش�كر والدعاء 
والتقدي�ر لم�ن لهم ح�ق علينا وهم�ا الوالدين، 
وبعدهما العائلة، األصدقاء، األس�اتذة، وغيرهم 
ممن لهم حق علينا«، وأكملت:« للتخرج س�حر 
فري�د ولذي�ذ، ولمش�اعره قدرة عل�ى خلق جو 
مفع�م بالحيوي�ة والتفاؤل، وإن كان من ش�ي 
يمكن توظيف�ه لخير المس�تقبل؛ فهو توظيف 
مش�اعر التف�اؤل للتخطي�ط للمس�تقبل بم�ا 
يتس�ق مع اإلمكان�ات المتاحة، مع االس�تفادة 
من العث�رات واألخط�اء التي صاحبت مس�يرة 
أعوام الدراس�ة الماضية. وليس غريباً أن تشعر 
الطالب�ة الخريجة أن بمقدورها إعادة ما س�بق 
دراس�ته في نصف بل ربم�ا ربع المدة، وما ذلك 

إال بس�بب التراكم المعرفي و العلمي والمهاري 
الذي جنته بالجامعة، وإنه لخير دليل على قدرة 
اإلنسان الهائلة على التعلم والتطور، وال يسعنا 
ف�ي نهاي�ة ه�ذه الكلم�ة إال أن نق�ول ألخواتنا 
الخريج�ات أنك�ن كنتن خي�ر رفيق�ات لنا في 
مس�يرة الجامعة العلمية والبحثية، ونسأل الله 

لكن التوفيق والسداد«.
)صفحات من الجد واالجتهاد(

 م�ن جانبها بدأت الخريجة تهاني الزهراني 
كلمته�ا بحمد الله ال�ذي أتم عليه ه�ذه النعمة 
بإكمال دراس�تها الجامعية، وقالت: أس�أل الله 
أن يك�ون علمي حجة لي ال عل�ي ويجعلني من 
الصالحي�ن الناقلين للعلم، كما أش�كر جامعتي 
ه�ذا الص�رح التعليم�ي الحدي�ث والمتميز لما 
يس�رته لن�ا للوص�ول إل�ى أهدافن�ا«، موجهة 
ش�كرها إلى وكيلة قس�م الدعوة منى الجليدان 
»لوقوفها معنا جنبا إلى جنب وكذلك أس�تاذاتنا 

الكريمات«. 
وعبرت الخريجة أن�وار الغامدي عن فرحته 
فقال�ت:« انط�وت صفح�ة من صفح�ات الجد 
واالجتهاد الذي كان رفيقا لنا على الدوام، وجاء 
وقت الحص�اد الذي نحصد فيه ثم�رة اجتهادنا 
والتي نرف�ع فيها قبعات التخرج ش�اكرين كل 

من شاركنا وساندنا«.
أم�ا الخريج�ة رفع�ة القحطان�ي فقالت :« 
التخ�رج نهاي�ة المش�وار التعليم�ي الجامع�ي 
حام�اًل معه ملخ�ص تعليمي قي�م ولكنه ليس 

نهاي�ة الطري�ق العلم�ي جعلنا الل�ه ممن يأخذ 
العلم وينتفع وينفع به«.

فيما اعتبرت الطالبة مريم الش�مري فرحة 
التخ�رج أنها ال تس�اويها أية فرح�ة وال يثمنها 
إال من عاش لحظاتها وبذل جهداَ ليحقق حلمه 

الجامعي.
من جانبها ش�كرت الخريجة أمل الحصيني 
الجامع�ة عل�ى جهوده�ا ووصفته�ا بالثمينة 
الحان�ي و احتضنتن�ا  الت�ي كان�ت مث�ل األب 
حتى أوصلتن�ا لنهاية الطريق الجامعي لنش�ق 
دروب الحياة ونحن مس�لحين بالعلم الذي ينير  
طرقاتنا و تتويجها لنا بحفل يرس�م االبتسامة 
والف�رح ويظل ذك�رى غالية عل�ى قلوبنا مدى 

الحياة««:
كما شكرت الخريجة هدى العنزي الجامعة 
على جهوده�ا وبذلها وعطائها لن�ا ولنا الفخر 
أن نكون من خريجاتها وش�هادتنا وسام شرف 

وفخر لنا.
وأثن�ت كل من روان الف�ارس ونورة الحامد 
و غ�ادة المغيليث على ما تقدم�ه الجامعة من 
خدم�ات لهن وقل�ن :«جامعتنا أعطتن�ا الكثير 
لحياتن�ا المس�تقبلية ونش�كر أعض�اء الهيئ�ة 
التدريسية واإلدارية فلهم جزيل الشكر والتقدير 

وداموا أهالَ للعلم ومنارته«.
ب�در  بن�ت  مش�اعل  الخريج�ة  وعب�رت 
القحطان�ي ع�ن ش�كرها وامتنانه�ا للجامعة 
وألس�اتذتها وزميالتها وكل من كان س�بب بعد 

الله لبل�وغ هذه المرحل�ة ، وقال�ت: »أتمنى أن 
أخ�دم ديني وبالدي ف�ي المرحل�ة القادمة من 
حياتي ويكون لي دور في إبراز الدين اإلسالمي 

السمح الذي يتميز بالوسيطة واالعتدال« .
كن�ت  الدوس�ري:  آالء  الخريج�ة  وقال�ت 
باألم�س أتمنى أن يتم قبول�ي بالجامعة واليوم 
أن�ا وبفضل الل�ه ثم دع�اء الوالدي�ن على عتبة 
التخ�رج ، أش�كر الله العل�ي القدي�ر بلوغ هذه 
المرحلة واسأله التوفيق في المراحل التي تليها 
وأن أكون خير ممثلة لجامعتي وأس�تاذاتي في 

حياتي العملية« .
أبدت الخريجة نجود البدراني مشاعر الفرح 
بالتخ�رج وقالت:«الحمد لل�ه الذي مّن وتفضل، 
وأبلغني بكرمه هذه المرحلة، بعد سنوات مرّت 
بحلوه�ا ومرّها، تعبه�ا وعنائها، فأنس�تنا لّذة 
هذه اللحظات كل تعٍب مّر س�نوات، ازددت فيها 
علًم�ا ونوًرا، أصبحت أحمل فك�رًا أوعى و هّمة 
أعلى وأهداًفا ارتفع س�قفها! وأضافت:«إّن من 
أعظ�م نعم الله علي، حي�ن اختارني واختار لي 
هذا القس�م، وفي هذه الجامعة بالتحديد. حين 
س�اقني ألتتلمذ على ي�د الكثير من األس�اتذة ، 
حين س�خر لي من بذلوا الكثير لصنع أنفس�هم 
أواًل. تمي�زوا بعلمه�م في ه�ذا التخصص الذي 
س�بقنا فيه الغ�رب بكثي�ر، فش�ّدني نجاحهم 
وحفزن�ي ِجّدهم! كانوا أياٍد س�خية في س�بيل 
تعليم�ي، ورفع همتي، وحرصهم على انتفاعي 
بالعل�م أواًل، ممتن�ة ل�كل معلم ومعلم�ة كانوا 
يبذل�ون وقته�م وجهدهم وراحتهم في س�بيل 
تعليم�ي، ألبل�غ م�ا بلغ�ت. وأخ�ّص بش�كري 
د.   : تخرج�ي  مش�روع  ومش�رفة  معلمت�ي، 
أم�ل بنت س�ليمان الس�يف، كنِت محف�زًا للجّد 
والعط�اء، حاضنة لإلبداع، وتنش�رين الحماس 
ف�ي كّل من حول�ك !ممتنة لرفيقات�ي في هذه 
الدفعة، الملهم�ات، والمتفائ�الت، والمتميزات 
جًدا، فكم أنا متش�وقة ألرى نتاجكم، كم أتطلع 
ألرى مس�تقبل كل واحدة منك�ن في نفع دينها 
وأمتها.ممتن�ة لخريجاِت أعواٍم مضت؛ ولعموم 
ط�الب و طالبات ه�ذه الكلية المبارك�ة -كلية 
علوم الحاس�ب والمعلوم�ات، وأكدت:«كم بيننا 
من المتميزين النابغين الكثير.ال ينقصنا اإلبداع 
وال األدوات و ال ابتكار األف�كار الجديدة، وبيننا 
م�ن معلمي�ن و معلم�ات صدوره�م مفتوحة، 

وأياديهم ال تملُّ عطاء وتوجيًها! .
فيم�ا ش�اركت الخريج�ة ن�ورة التويجري 
بمش�اعرها في هذه المناس�بة فقالت:«تعانق 
البش�رى يوم�ي ه�ذا، وتصافحن�ي التهنئ�ات 
والتبري�كات بح�رارة. الي�وم ال تجملن�ي أغلى 
الحل�ل وأجمله�ا، ب�ل إن حلة التخ�رج وزينتها 
اعتل�ت بي على عرش الجم�ال والبهاء. فالحمد 
لل�ه على التمام والحمد لله على اإلنجاز والحمد 

لله أن بلغني هذه اللحظة.

الدواد: الشكر موصول لألساتذة الذين أخلصوا النية وأحسنوا العمل وأجزلوا 
العطاء فأثمرت جهودهم

حكمي: سعينا إلعداد كوادر بشرية مؤهلة تسلحوا 
بسالح العلم لبناء نهضة ومستقبل وطنهم 
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تحــت رعاية حرم أمير منطقة الرياض ســمو األميرة نورة بنت محمد آل ســعود، تحتفي الجامعة مســاء الخميس المقبل بتخريج الدفعة الـــــ)60( من طالباتها في مختلف 
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الشيخ بمبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية، وفيما يلي أسماء الخريجات:

كلية الشريعة
آرام بنت علي بن صالح قاضي

آالء بنت عبدالعزيز بن حمين الحمين
أثير بنت ناصر بن ابراهيم السيف

أروى بنت خالد بن عبدالعزيز المقرن
أروى بنت علي بن عبدالله الدعيلج

أريج بنت حسن بن محمد مدعث الدوسري
أسماء بنت ثنيان بن حمد الشديد

أسماء بنت سرحان بن مسفر الغامدي
أسماء بنت سعد بن مطلق الحنيني الحربي

أسماء بنت سلطان بن عبدالله الشهري
أسمهان بنت محمد بن غيثان االصنق العمري

أسيل سليمان عبدالرحمن السحيباني
أسيه نور عبدالله العتيبي

أشواق بنت مسفر بن عيد المرافيع القرني
أفراح بنت عبدالعزيز بن زيد التميمي

أفن�ان بن�ت عبدالله بن عبدالرحمن الش�واي 
الهويمل

أفنان بنت علي بن عبدالله العجالن
أماني بنت عبدالرحمن بن عبدالله القريشي

أماني بنت عبدالله بن محمد النفيعي العتيبي
أمجاد بنت سعد بن براك الدويحس

أمل بنت جالل بن محمد المغني
أمل بنت حماد بن عبدالعزيز الحماد
أمل بنت حمد بن عبدالعزيز الصبيح

أمل بنت عبدالرحمن بن تركي المقبل
أمواج بنت صالح بن علي المالكي

أنفال بنت فندي بن عبدالله العطيفي العنزي
إيمان بنت محمد بن مفضي العنزي
ابتسام بنت مشاري بن علي الحربي

ابتهال بنت عبد الله بن عبد الرحمن الدخيل
ابتهال بنت عثمان بن مبارك السنيدي
ابتهال بنت فهد بن عبدالله ال خميس

ابته�ال بن�ت محم�د ب�ن ابراهي�م العميري 
التميمي

اثير فيصل بن عبد العزيز بن محمد الزاحم
احالم بنت محمد بن عبدالله السنيدي

اديبه بنت حمد بن عثمان السلوم
اروى بنت ابراهيم بن ناصر القطامي

اروى بنت حامد بن سعد الحسيكي الحارثي
اروى بنت خالد بن عبدالرحمن المهيزع

اروى بنت عبدالعزيز بن محمد الشبرمي
اروى بنت علي بن عبدالرحمن المحسن

اس�ماء بنت حس�ن ب�ن موس�ى ال ب�ركات 
الزبيدي

اسماء بنت عبدالله بن محمد الشمراني
اسماء بنت عبدالمحسن بن محمد القاسم

اسماء بنت عبدالوهاب بن عبدالعزيز ابابطين
اسماء بنت مشبب بن علي الشهري
اسماء عبد الرحمن عبد الله البسام

افنان بنت تركي بن محمد آل جرو القحطاني
افنان بنت سليمان بن صالح الصقعبي

افنان بنت سليمان بن محمد القاسم
افن�ان بن�ت عب�د الله ب�ن محم�د ال جمعان 

الغامدي
افنان بنت محمد بن سليمان المعيوف

افنان بنت ناصر بن راشد بن راشد
اآلء بنت عبدالله بن محمد السويد

االء بنت عبد الله بن راشد العتي
االء بنت عبدالله بن صالح الغفيلي

االء بنت مطير بن سالم الطلحي
الجوهره بنت خالد بن عبدالله العنيق
الجوهره بنت محمد بن سعد الهزاني
الجوهره بنت محمد بن ناصر مسعد

العنود بنت سليمان بن سعد الخويطر
العنود بنت عبدالله بن فراج السهلي

العنود بنت فراج سعود السهلي
العنود بنت فهد بن يوسف الصهيل

المها بنت سعد بن ابراهيم العصفور
الهام بنت عبدالعزيز بن فهد بن غيث

الهنوف بنت عبدالعزيز بن سعود العريفي
الهن�وف بنت عبدالل�ه بن مس�احل العضيله 

المطيري
الهنوف بن�ت هديان بن جارالل�ه بن فهيد ال 

شايب
امامه بنت عبدالل�ه بن عبدالعزيز الحكمه آل 

حسين
اماني بنت حياء بن حامد البراك الرشيدي

امج�اد بن�ت ظاف�ر ب�ن عبدالل�ه آل س�رار 

الشهراني
امجاد بنت فهد بن عبدالرحمن الخميس
امل بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الخلف

امل بنت راشد بن صالح البشري الحربي
امل بنت عبدالله بن عبدالهادي آل فرحان

امل بنت عواض بن رشيد المطيري
امل بنت محمد بن عبدالله الراشد

امنه بنت عبدالله بن عبدالكريم السديس
امهار بنت عبد العزيز بن خالد الفعيم

اميره بنت محمد بن زيد الكثيري
انفال بنت جاسر بن فهد الجاسر

انهار بنت ناصر بن محمد المطرودي
انوار بنت عبدالرحمن بن سليمان المكيرش

ايمان سنيد شليويح الحربي
ايه بنت اسحق بن توفيق الجمل

بثينة بنت خالد بن مسفر الجوفان
بثينه بنت عبدالله بن راشد الكثيري

بثينه بنت عبدالمحسن بن محمد القاسم
بثينه بنت محمد بن زيد الزنيدي

بثينه بنت محمد بن عبد الرحمن الزير
بثينه بنت مساعد بن عبدالعزيز العتيق
بسمه بنت علي بن فهد الجميل الحربي

بشائربنت عمربن عبدالرحمن المفدى
بشاير بنت بدر بن سعود العصيمي

بشاير بنت محمد بن عبدالكريم الخضير
بشرى بنت احمد بن عبدالله الحسون

بشرى بنت خالد بن ابراهيم القاسم
بشرى بنت سعد بن عبدالحميد الحربي

بشرى بنت عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقه
بشرى بنت محمد بن عبدالعزيز العريفي

بيان بنت عواد بن سعد العواد
بيان بنت منصوربن عبدالله الشويعر

تغريد عبد الله سالم الهليل
تماضر بنت محمد بن سليمان الرميح

تهاني الحلو بن مسلط العنزي
تهاني بنت ابراهيم بن ناصر الحامد

تهاني بنت عيد بن نوار الديري العتيبي
تهاني بنت عيسى بن محمد بعيطي

تهاني موسى بن علي بن حسن الزهراني
جمانه بنت محمد بن عبدالعزيز الخضيري

حسناء بنت حمود بن بشير السكيبي
حصة بنت عبدالرحمن بن عبدالله الزبن

حصه بنت عبدالله بن احمد الهليل
حصه بنت عبدالله بن عبدالمحسن ال الشيخ

حصه بنت عبيد بن مرزوق العتيبي
حميدة بنت جوفان بن مطير الرويلي

حنان بنت خالد بن عمر الوعيل
حنان بنت عبدالرحمن بن عبدالله القاسم

حنان بنت فاروق بن محمد فريد
خديجه بنت سعد بن عبدالله العجالن

خلود بنت احمد بن صالح ال معيض الغامدي
خلود بنت عبد الله بن صالح آل يحى العمري
خلود بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخطيب

خلود بنت عبدالعزيز بن علي الحبيب
خلود بنت عبدالله بن ابراهيم المهناء

خوله بنت سليمان بن عبدالرحمن الصبي
خوله بنت سليمان بن محمد الطريف

خول�ه بن�ت عبدالل�ه ب�ن مف�رج آل ص�ادر 
الدوسري

خوله بنت فهد بن سعد الحسين
دانيه بنت مبارك بن بنيان آل عاتي
دالل بنت محمد بن ابراهيم الغنام

دلي�ل بن�ت عبدالرحم�ن ب�ن مفل�ح آل حمد 
الدوسري

دن�ى بن�ت عبدالله ب�ن عبدالرحم�ن الغديان 
التميمي

ديما بنت محمد بن عبدالرحمن الحمدي
ديمه بنت ابراهيم بن عبدالله الزغيبي

ديمه بنت بندر بن حمد الهويدي
ديمه بنت مهذل بن فايز ال طرخم القحطاني

ذكرى بنت محمد بن سرور سرور
رؤى ينت سليمان بن عبدالله السويكت

رؤيا بنت يوسف بن عبدالرحمن السويدان
ربى بنت عبدالله بن محمد التويجري

ربى بنت عبدالمجيد ابن ابراهيم الوهيبي
ربي بنت عبدالله بن محمد الفارس

رثعاء بنت كميخ بن مترك القحطاني
رحاب محمد صالح الخضيري

ردون بنت مسفر بن محمد الزايدي

رزان بنت احمد بن عبدالله المطوع
رزان بنت صالح بن سليمان الهبدان

رزان بنت عبدالله بن عبدالرحمن المحسن
رزان بنت وائل بن سعد الراشد

رغد بنت عبدالعزيز بن محمد الراشد
رغد بنت يوسف بن عبدالله العليان

رقيه بنت طيب بن هادي عواجي
روابي بنت رياض بن عبدالله النمله
روابي بنت عبدالله بن ناصر الليفان

روان بنت عبدالله بن ابراهيم الدباسي
روان بنت محمد بن صالح الصمعاني

روضه بنت عبدالله بن علي العميره
روميساء بنت كمال حسنين محمد
رويده بنت خالد بن ابراهيم النمله

ريا بنت سليمان بن محمد القنيطير
ريم بنت احمد بن عبدالعزيز السالمه

ريم بنت حمد بن عبدالعزيز الخضيري
ريم بنت سلطان بن محمد بن دعيلج

ريم بنت عبدالعزيز بن أحمد العصيمي
ريم بنت محمد بن ابراهيم بن طالب

ريما بنت عبدالعزيز بن عثمان الناصر
ريما بنت عبدالله بن محمد المطوع

ريما بنت محمد بن عبد الرحمن الموسى
زعيمه بنت علي بن فالح الغنامي العتيبي

زينب بنت محمد بن علي الحمران
سارا بنت عبدالعزيز بن علي الطيار

ساره بنت ابراهيم بن سعد بن سبيت
ساره بنت حامد محمد ابو طالب

ساره بنت خالد بن محمد الكثيري
ساره بنت دسم بن مقعد السبيعي
ساره بنت سلطان بن سعد العنبر

ساره بنت سلمان بن عبدالله بن ضاحي
ساره بنت صالح بن عبدالله المزيني

ساره بنت صالح بن محمد الخزيم
س�اره بنت عب�د اللطيف بن عب�د الرحمن ال 

عجالن
س�اره بن�ت عب�د المع�ز ب�ن محم�د متولي 

عبدالكريم
ساره بنت عبدالرحمن بن محمد الفايز

ساره بنت عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
ساره بنت عبدالله بن سويلم العلوان

ساره بنت عبدالمحسن بن احمد مبارك
ساره بنت عثمان بن زيد العثمان

ساره بنت غيثان بن سعيد ال مرضي العمري
ساره بنت فيصل بن عبدالله الموسى

ساره بنت ناصر بن محمد الشثري
ساميه بنت يوسف بن عبدالله البشر

س�جى بن�ت ابراهيم ب�ن محمد ب�ن عبدالله 
الثويني

س�حر بن�ت مب�ارك ب�ن س�عد ال بوجمع�ه 
القحطاني

سديم بنت عبدالعزيز بن سليمان البسام
سلطانه بنت حمد بن محمد الحمران

سلمى بنت جمال بن  فارس السيد سليمان
س�لمى عبدالعزي�ز ب�ن عبدالله ب�ن ابراهيم 

اليحى
سمية بنت عمر بن محمد القاسم

سميره بنت محمد بن برهان احمد
سميه بنت ابراهيم بن عبدالرحمن آل عتيق
سميه بنت ابراهيم بن عبدالرحمن النشوان
سميه بنت خالد بن عبدالله الكعبي العمري

سميه بنت عبدالرحمن بن عبدالله الدخيل
سميه بنت عبدالعزيز بن محمد بن دهام
سميه بنت عبدالكريم بن عبدالله القاسم

سميه بنت محمد بن فهد التويجري
سميه بنت محمد بن مجدي صالح

سميه عبدالخالق محمد زكري
سميه عبدالله محمد الشبرمي

شروق بنت عبدالله بن علي الصقيهي
شريفة بنت علي حسن الشهري

شريفه بنت فرحان بن جابر الصهلولى
شكران بنت محمد بن عبدالعزيز عبدالواحد

شهد بنت عبداللطيف بن عبدالعزيز الصرامي
شهد بنت عثمان بن محمد العبدالجبار

شيخه بنت عبدالكريم بن محمد الدوسري
شيماء بنت سعد بن محمد الحميد

صفيه بنت ناصر بن عقيل الطريفى
ضحى بنت ناصر بن محمد المانع

ضيحه بنت حامد بن مفرح المطيري

طرف�ه بن�ت عبدالرحم�ن ب�ن س�عد الراجح 
العنقري

عائشه بنت توفيق بن قاسم الشرهان
عائشه بنت سعد بن سفر البقمي

عائشه بنت صالح بن عبدالله الشبرمي
عائشه بنت صقر بن عبدالله الموسى

عائشه بنت عبدالرحمن بن احمد يوسف
عائش�ه بنت عبدالكريم بن ش�ويط شمالني 

العنزي
عائشه بنت عبدالله بن محمد الدهيشي

عائشه بنت فهد بن محمد الغفيص
عائضه بنت سرحان بن مطر القرني

عايشه بنت جبل بن عبيد الشيباني العتيبي
عبير بنت سعد بن محمد الفياض
عبير بنت سعود بن دخيل الملحم

عبير بنت عبدالعزيز بن محمد العباد
عبير بنت محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ

عجايب بنت حليس بن صالح العلوي الحربي
عف�اف بن�ت بن�در ب�ن هويصي�ن الش�لوى 

الحارثي
عفاف بنت عبدالرحمن بن أحمد الجاسر
عفاف بنت عبدالله بن عبدالعزيز الجرباء
علياء بنت بن عبدالعزيز حمد القرعاوي

عمره بنت عبدالرحمن بن عبدالله المطرودي
عميرة بنت عبدالرحمن عبدالجبار

عنود بنت سعود بن ناصر العجمي
عهود بنت خالد بن فهد السلوم

عهود بنت عاطف بن مبارك القحطاني
عهود بنت عيسى بن محمد بعيطي

عهود بنت فايز بن زيمه العويني
عهود بنت قاسم بن حسن ال قانع

عهود بنت محمد بن مريبد الزغيبى الحربي
عهود بنت مساعد بن سليمان الراشد الحميد

عهود بنت يحيى بن سعد التركي
غاده بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الجريان

غاده بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد
غاده بنت محمد بن ابراهيم السنيدي

غاده بنت محمد بن هايس الهاملي الشمري
غيداء بنت طارق بن عبدالله الغليقه

فائزه بنت عبدالله بن مبخوت الصيعري
فائزه بنت فهد بن سالم باجابر

فاطم�ة بن�ت عبدالله بن س�عيد ب�ن عبدالله 
السملق

فاطمه أحمد علي عامري
فاطمه بنت ابراهيم بن محمد النغيمشي

فاطمه بنت بدر بن سكيت السكيت
فاطمه بنت حمد بن صالح الجنوبي

فاطمه بنت خلف بن عبدالعزيز المالقي
فاطمه بنت صالح بن محمد الربيعان

فاطم�ه بن�ت محم�د ب�ن س�عود الداموكي 
الرشيدي

فاطمه بنت محمد بن عبدالرحمن الجمعه
فاطمه بنت مرشد بن سعود آل عبدالله

فاطمه بنت يحيى بن محمد زين
فاطمه خالد سعيد خان

فايزه بنت صالح بن عيد السناني الجهنى
فداء بنت موسى بن ابراهيم آل رقيب

فدى بنت سامي بن عبدالعزيز السلمان
فضيل�ه بنت حس�ين ب�ن عبدالل�ه ال مفتاح 

القحطاني
فهده بنت سليمان بن علي الزمام

فهده بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله 
العمر

فهود بنت مسحل بن سهو العتيبي
فوزيه بنت سليمان بن عبدالعزيز الفوزان

فوزيه بنت نواف بن نهار الجنفاوي
لؤلؤه بنت صالح بن عبدالله الغفيص

لبنى بنت سليمان بن عبدالله التويجري
لجين بنت ابراهيم بن فهد الهذال

لطيفه بنت عبداللطيف بن على الخريجي
لطيفه بنت محمد بن عبدالله اللعبون
لما بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الهديب

لمياء بنت حس�ن ب�ن عبدالرحمن ال باحص 
الشهراني

لمياء بنت خلف بن غالب المريخان الحربي
لمياء بنت محمد بن عبدالعزيز السلطان

لولوة بنت عثمان ب�ن عبدالرحمن بن عثمان 
اليحيا

لولوه بنت سعد بن عبدالرحمن بن قاسم

لولوه بنت محمد بن عبدالرحمن الحماد
مرام بنت أحمد بن عبدالله الرشيد

م�رام بنت س�عد ب�ن عبدالرحم�ن المليحي 
الشهري

مرام بنت محمد بن غنام الغنام
مروه بنت محمد بن صالح النهدي

مريم بنت حمد بن عبدالله السحيباني
مريم بنت عبدالرحمن بن فهد ودعان

مريم بنت عبداللطيف بن احمد السليمان
مري�م بن�ت عبدالل�ه ب�ن محم�د آل عبدالله 

التميمي
مريم بنت نويشر بن ساير الرشيدي

مزنه بنت صالح بن علي العقالء
مزنه بنت عبدالله بن محمد المطوع

مشاعل بنت حمود بن دريميح الروقي
مش�اعل بن�ت محم�د ب�ن ناصر ب�ن فهد ال 

عثيمين
معالي بنت مراد بن موسى الصلهام

مالك بنت سليمان بن عبدالعزيز السليمان
منار بنت عادل بن فهد المغيصيب

منار بنت محمد بن سعيد ال جابر العاطفي
منار بنت محمد بن مجاهد المجاهد

منال بدر صنهات الشيباني
منال بنت عبدالعزيز بن محمد الحسيني

الشبيش�ري  رزق  ب�ن  بن�ت عبدالل�ه  من�ال 
المطيري

منال بنت محمد بن احمد المناع
منال بنت هشام بن ناصر بن حمد الزرعه

منال عبدالعزيز محمد الجبرين
منى بنت ابراهيم بن حمود الشثري
منى بنت سعود بن محمد السويلم
منى بنت عبدالله بن احمد الفحام

منيره بنت خالد بن سعود الشامري العجمي
منيره بنت عبدالله بن عبدالرحمن السيف

منيره بنت عبدالمحسن بن محمد المسعود
منيره بنت فهد بن حسن بن غراب

منيره بنت فهد بن عبد العزيز الفهيد
منيره بنت محمد بن فهد المنيف

منيره بنت مقبل بن ناصر المقبل
مني�ره بن�ت منصور ب�ن فيحان ال س�فران 

العجمي
منيره بنت يوسف بن محمد المقحم

مها بنت حجاب بن سعود الذيابي العتيبي
مها بنت عبدالرحمن بن علي المزعل

مها بنت عبدالكريم بن مسعود الزومان
مها بنت عبداللطيف بن مغير الشمري

مها بنت عبيد بن هالل السبيعي العنزي
مها بنت ناصر بن عبدالله  بن عبيد
مهره بنت عبدالله بن علي الطريقي

موضي بنت بندر بن محمد المصلوخ
موضي بنت عبدالله بن ابراهيم الفراج
ميساء بنت جمال بن احمد الصفراني

ميمونه بنت بالل السوادي
ميمونه بنت صالح بن عبيد باشرف

ميمونه بنت عبدالرحمن بن محمد آل عوضه
ميمونه بنت عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف

ميمونه بنت محمد بن عبدالرحمن اليحيى
ال كن�اد  بن�ت مذك�ر ب�ن دغ�ش  ميمون�ه 

القحطاني
نادره بنت سعود بن حمود المالفخ

نجالء بنت سليمان بن صالح الرشودي
نجود بنت عبدالرحمن بن عبدالله اللهيب

نجود بنت محمد بن مسعود ال علي الغامدي
نجيبه بنت صالح بن عبدالرحمن االطرم

نخله بنت أحمد بن علكم قرقران
ندى بنت عبدالله بن صالح السالمه
ندى بنت عبدالله بن ناصر بن جماز

نسيبه بنت محمد بن سليمان المطرودي
نفالء بنت عبدالرحمن بن حمود البليهي

نهال بنت عبدالرحمن بن صالح المحمود
نهى بنت صالح بن عيد اليحي

نهى بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحماد
نوره  بنت محمد بن فهد العيدان

نوره بنت ابراهيم بن عبدالكريم الجنيدل
نوره بنت ابراهيم بن ناصر التميمي

نوره بنت بدر بن سكيت السكيت
نوره بنت رجب بن غايب ال نصر الزهراني

نوره بنت سعود بن عبدالعزيز الحالفي
نوره بنت سليمان بن ناصر الناصر

نوره بنت صالح بن عبدالله بن رضيان
نوره بنت عبدالرحمن بن  صالح السالم

نوره بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الجفالى
نوره بنت عبدالرحمن بن صالح الباحوث

نوره بنت عبدالعزيز بن سهيل السهيل
نوره بنت عبدالله بن علي الموسى

نوره بنت عبدالمحسن بن عيد العيد
نوره بنت عطيه بن صالح الزهراني

نوره بنت علي بن محمد السبيل
نوره بنت علي بن ناصر العثمان

نوره بنت محمد بن سعود السالمه
ن�وره بن�ت محم�د ب�ن عبدالل�ه آل صاف�ي 

الشمراني
نوره بنت مهناء بن محمد المهناء
نوره بنت موسى بن صالح الجيد

نوره بنت موسى بن محمد التركي
نوره محمد سليمان الحسينان

نوره ناي�ف بن مجعوف بن ظاهر الس�بيعي 
العنزي

نوف بنت ابراهيم بن عبد العزيز البدر
نوف بنت فيصل بن حسين العساف

نوف بنت محمد بن سعود الشهيل
نوف بنت محمد بن علي حصان

نوف بنت يسلم بن صالح بن ليث الصيعري
نوف سعود محمد بن سليم

هاجر بنت عبدالله بن عبدالعزيز الفارس
هدى بنت طالب بن علي باتيس

هدى بنت عبد الهادي بن فالح المطيري
ه�دى بن�ت عبدالله ب�ن جريس بن مش�اري 

النفيعي العتيبي
هديل ابراهيم حجاج الثنيان

هديل بنت عبدالله بن عبدالمحسن المسعود
هنا بنت جابر بن محمد المشنوي الفيفي

هناء بنت ظفر بن ناصر ال ظفر
هن�اء بن�ت عبدالعزيز بن س�عود ب�ن محمد 

الحربي
هناء بنت علي بن عبدالله الخالد

هند بنت حمد بن صالح لخرش شحبل
هند بنت ردن بن عبدالله العصيمي

هند بنت سعد بن فهد الحيد
هند بنت عبدالله بن عمر العبدالكريم

هند بنت محمد بن احمد الفراج
هنوف بنت فايز بن حسين معشي

هيا بنت عبدالرحمن بن محمد السويلم
هياء بنت عبدالرحمن بن عبدالله المهيدب
هياء بنت عبدالرحمن بن عبدالله بن سالم

هياء بنت عبدالله بن محمد الدهيشي
هياء بنت محمد بن حمد المنيع

هياء بنت محمد بن محمد البديع
هيف�اء بنت عبدالل�ه بن هويش�ل آل عنيزان 

الدوسري
هيفاء س�عد ب�ن حميدي بن محم�د الوبيري 

الشمري
هيله بنت محمد بن عبدالعزيز السنيدي

هيله بنت يوسف بن عبدالله البريدي
وجدان بنت سالم بن عوض المهدي الدوسري

وجدان بنت عبدالعزيز بن عبدالله المطوع
وسميه بنت خميس بن بطي المنيخر

وف�اء بنت عثم�ان بن س�ليمان ب�ن عبدالله 
الحقيل

وفاء بنت علي بن صالح السحيباني
والء بنت رفعت السيد منصور جريده

قسم االنتساب
مرضيه بنت حمد على القحطاني

مش�اعل بن�ت محم�د ب�ن س�عود ي�ن حمد 
العسكر
الصيفي

منه بنت محمد بن عبدالله السحيم
البندري بنت تركي بن عبدالمحسن بن تركي 

العصيمي
البندري بنت راش�د بن عبد الرحمن آل مريف 

الدوسري
امل بنت رداد بن عيضه الجهالني المالكي

بدور بنت مكمي بن تمران ضبيان الس�بيعي 
العنزي

بينه بنت سعود بن ناصر العريني السبيعي
جوهره بنت احمد بن منصر الهمامي

حنين بنت عوض ب�ن عبدالرحمن آل باحص 
الشهراني
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خلود بنت محمد بن صالح الهمامي

ريم بنت دخيل الله بن عليان السلمي
ساره بنت حسين بن عبدالله اليامي

ساره بنت عبدالله بن عبدالعزيز ال عتيق
عائشه بنت صالح بن عبيد السرحان
عبير بنت طلب بن مرداس المقاطي

عف�اف بن�ت عبدالعزي�ز ب�ن عبدالمحس�ن 
الفضلي

لطيفه بنت محمد بن سليمان الموسى
لولوة عبدالله بن ناصر بن عبدالله الدريهم

مريم بنت مسلط بن جري  السليس العتيبي
مزنه بنت سالم بن ابراهيم الشويمان

منيرة بنت أحمد بن براهيم الحميد
مها بنت سالم بن علي الصيعري
ندوة عبدالرحمن صبيح الخالدي

ندى بنت مطلق بن عبدالله الركابي العنزي
نهى بنت الحميدي بن محمد العنزي

نوره بنت محمد بن عبدالعزيز الصبيح
ال س�ويدان   مث�ل  ب�ن  مب�ارك  بن�ت  هال�ة 

القحطاني
هناء بنت محمد بن على المهوس

هند بنت ناصر بن محمد الرويسان
وداد بنت ندى بن عزيز الخمعلي

كلية اللغة العربية
مني�ره بن�ت منص�ور ب�ن فهي�د ب�ن رطيب 

المسردي القحطاني
أثير بنت صالح بن عبدالعزيز الشبل

أريج بنت فهد بن سعود المورقي العتيبي
أسماء بنت عبدالله بن سعد بن جوير

أس�ماء بنت عريم�ان بن م�رزوق العصيمي 
العتيبي

أفنان بنت فهد بن عبدالله الشويعر
أمل بنت محمد بن هادي مدخلي

أميره بنت يوسف بن خالد الرحيمي المطيري
أميمه بنت سعيد بن حمد السعيس التميمي

ابتس�ام بنت فهد بن حاس�ن بن عبدالرحمن 
المشيخي المالكي

ابتهال بنت ناصر بن سعد الذياب
اخ�الص بن�ت احم�د ب�ن عبدالل�ه ال ملي�ح 

الشهري
اروى بنت زيد بن عبدالعزيز الشثري

اروى خالد ابراهيم الشلهوب
اريج بنت عقاب بن بشير المشعل

اسماء بنت جمال فارس السيد سليمان
اس�ماء بنت عبدالعزيز بن محم�د الخرماني 

الحربي
اسيه بنت ناصر بن فهد المطوع
اشواق عبدالله بن احمد الجارالله

اضواء بنت راشد بن عبدالله العلي السبيعي
افراح بنت عب�د العزيز بن فيحان الش�يباني 

العتيبي
االء بنت عبدالعزيز بن عبدالله الخراشي

البتول بنت حمود بن جريد السليمي الحربي
العنود بنت تركي بن ناصر السعيد

الهن�وف بن�ت فه�اد ب�ن ج�روان العرجاني 
العجمي

الهنوف بنت فهد بن علي القبابنه
الهنوف بنت مبارك عبدالله ال شايع

الهنوف بنت نائف بن حزل الحسيني الشمري
امان�ي بن�ت معي�ض ب�ن عبدالل�ه اليحم�د 

الشهري
امتياز بنت حسين بن محمد مزيدة
امجاد بنت عبدالله بن راشد الجوير

امجاد بنت عبدالله بن عبدالعزيز شنار
امج�اد بن�ت مب�ارك ب�ن عل�ي آل أبوظهي�ر 

الدوسري
امل بنت سند بن فريح الوهبي الحربي

اميره بنت عبدالمحسن بن محمد الجاسر
انتصار بنت براهيم بن عبدالله العقيل
انجود بنت محمد بن عبدالله الحجاب

ايمان بنت ابراهيم بن محمد العتيق
ايمان بنت سعد بن مريع القحطاني

بدور بنت جالل بن مهدي الرحماني البقمي
بدور بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز العامر

بدور بنت علي بن عبدالعزيز الصحن
بش�ائر بنت رحيم بن عبدالرحمن العضياني 

العتيبي
بشاير بنت عبدالرحمن بن سعد بن غرير

بشاير بنت مسلط بن تركي المغيري
بيان بنت صالح بن عبدالله الحماد
بيان بنت ناصر بن محمد الرحمه

بيض�ا بن�ت عائ�ض ب�ن مس�فر الصندل�ي 
السبيعي

تغريد بنت فهد بن عبدالعزيز بن محارب
تغريد بنت مغرم بن  احمد ال مضحي

تهاني بنت عيد بن ناصر العصيمي العتيبي
جميله بنت علي بن يحيى غزواني

جوزاء بنت سعود بن تركي العلوي الحربي
حاجه بنت عثمان بن محمد العزي

حصه بنت محمد بن راشد التميمي
حنان بنت طنف بن حزام القريشي السبيعي

حنان بنت عبدالرحمن بن علي العرفج
حنين بنت شحدة بن نبهان العمصي

خديج�ه بنت ش�جاع ب�ن ابراهي�م البدراني 
الحربي

خلود بنت سعد بن علي آل السحامي الوادعي
خلود بنت عراك بن حمود الخمعلي
خلود بنت عقاب بن بشير المشعل

خلود بنت محمد بن علي بن عبد العزيز الحمد
خلود بنت مناور بن عوض المخلفي

خوله بنت شداد بن طلع الضبيطي المطيري
داليا بنت راشد بن عبدالله بن ثابت الدوسري

دعاء بنت رائد محمد الخالدي
دالل بنت صالح بن احمد جحفلي

دالل عبدالله محمد المزيني
ديانا بنت مطلق بن عبدالله العجمي

ديما بنت فهد بن محمد النجيدي
رباب بنت امبارك بن احمد الزهراني

رزان بنت عبدالرحمن بن محمد الخرب
رقية بنت ابراهيم بن زكريا محمد

رقي�ه بن�ت عبدالل�ه ب�ن ظاف�ر ال س�منان 
الدوسري

رهام بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي
رهام بنت فهد بن عتيق القصيري الحربي

روابي بنت سالم بن ظافر العاطف القحطاني
روان بنت ابراهيم بن ناصر السلمان

ريم بنت فيصل بن بنيدر بن عميره
ريم بنت محمد بن سفر النفيعي العتيبي

ريم بنت محمد بن فهد الشقران
ريم بنت منصور بن صالح الهمزاني

ريه�ام بن�ت محم�د ب�ن عبدالل�ه آل عبدالله 
التميمي

ريوف بنت عواض بن نحاي الهجله المطيري
زينب بنت فهد بن بشيت السليطي الشمري

ساره بنت بندر بن ناهس بن عصاي
ساره بنت سعد بن محمد جليغم القحطاني

ساره بنت عامر بن نهاض الشلوي
ساره بنت عايض بن عماش الحارثي

ساره بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن هويدي
ساره بنت ناصر بن ابراهيم الحايك

ساميه بنت عبدالعزيز بن ناصر عنزان
س�حر بنت س�عدي ابن مس�فر ال وحيش�ي 

الشمراني
سحر بنت محسن بن صالح آل واصل
سحر بنت موسي بن حسين مخترش

سرى بنت ابراهيم بن عزو اليوسف
سعدى بنت علي بن أحمد شراحيلي

سلمى بنت علي بن ناصر  ال شغيب الشهري
س�ماح بنت حش�ر ب�ن فرحان بن مش�هاب 

المقاطي العتيبي
سميه بنت امين  قرطاش

سميه بنت سليمان بن موسى الحجاب
سميه بنت محمد بن عبدالعزيز الصبيح

سهام قبل عايد المشرافي المطيري
سوسن بنت عبدالعزيز بن محمد العتيبي
شروق بنت ابراهيم بن عبدالله السديس

شروق بنت عبدالعزيزبن عبدالرحمن الروقي 
العتيبي

شهد بنت عبدالله بن محمد العليان
شوق بنت فالح بن شجاع الرحماني البقمي

شوق بنت مبارك بن عيد الشرافي
شوق بنت هشام بن ناصر السعيد

شيخه بنت حميد بن عبدالعالي القنيصي
شيهانه بنت نجر العصيمي العتيبي
صالحه بنت علي بن عبدالله عبدلي

صفاء بنت محمد بن بكري الغوشي السميري
صفيه بنت محمد بن علي بن عبدالله

صيته بنت دريميح بن مفلح الشيباني
عائشه بنت سعود بن  محمد العماج

عائش�ه بن�ت س�عيد ب�ن عثم�ان ال عثمان 
الدوسري

عائش�ه بن�ت محم�د ب�ن براهي�م الخنفري 
القحطاني

عائشه بنت مراد بن محمد عمارة
عاليه بنت مسفر بن سفر بن مسفر بعيه

عايده بنت هليل بن نازح العصيمي العتيبي
عبير بنت عبدالهادي بن غازي الرويس

عبير بنت مفرح بن محمد المخلفي الحربي
عبير علي بن ناصر ابراهيم العزام

عزيزه بنت جابر بن عيضه ال حسن الهاللي
عفاف بن�ت محمد بن أوس�يود ب�ن عبد الله 

الرحيمي المطيري
عفاف بنت محمد بن ضيف الله النفيعي

عفاف بنت محمد بن فهد المحانيه السهلي
عه�د بنت م�رزوق ب�ن ط�ارف ب�ن دريعان 

المريحي العنزي
عهود بنت سالم بن عامر الهجله المطيري

عهود بنت غازي بن محمد الشيباني
عه�ود بن�ت محم�د ب�ن ناص�ر المحيميدي 

السهلي
عواطف بنت مفرح بن حسن مدري الفيفي
فاتن بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الطريقي

فاتن بنت محمد بن ابراهيم بن سلوم
فاطمه بنت زين العارفين حنبلي

فاطمه بنت كاتب بن صغير العنزي
فاطمه بنت يوس�ف ب�ن صالح ب�ن عبد الله 

الدواس
فاطمه بنت يوسف حسين الفالحه

فدوى بنت فواز بن موسى المقاطي العتيبي
فوزيه بنت صالح بن راجح الشنبري الشريف
كفى بنت ابراهيم بن جالل  الفدعاني العنزي

ليلى بنت ابراهيم بن حمود الشثري
ليلى بنت محمد بن علي آل مهران االسمري

مرام بنت خالد بن سليمان الرتيق
مروه بنت عبدالله بن محمد بوسعيد

مريم بنت احمد بن محمد آل مقبوله القرني
مريم بنت عويد بن عبيد بن دهيمان السبيعي 

العنزي
مزنه بنت عبدالله بن سليمان الشمالي

مشاعل بنت حمد بن محمد البصيلي
مشاعل بنت فهد بن سعيد ال مرعي

مضاوي بنت محمد بن جريبيع الحربي
مالك بن�ت عبدالعزيز ب�ن عبدالل�ه  الناهش  

الدوسري
مالك بنت محمد بن عبدالله بن عقيل

مالك بنت معتق بن مستور الجعيد
مالك بنت هليل بن عايض العصيمي العتيبي

منال بنت خليف بن عمار العمار
منال بنت ذيب بن عوض الله النفيعي

منال بنت فهد بن سبيل العمري الحربي
منال بنت مليح بن نجاء الكرشمي العتيبي

منى بنت خالد بن ناصر البقمي
منيره بنت شايع بن دحيم آل دحيم

مني�ره بن�ت عبدالل�ه ب�ن س�عيد آل حفيان 
الشهراني

منيره بنت فهد بن محمد الحمالي
منيره سليمان حسن الغريب

مها بنت حمود بن علي الطويرقي
مها بنت خالد بن ناصر البقمي

مها بنت عسكر بن عبدالله األسلمي الشمري
مها بنت محمد بن ابراهيم مجممي

مي بنت سالم بن سعد بن قميش
مي بنت مبارك بن ساري العصيمي
مي بنت مطلق بن مبارك العصيمي
مياده بنت خالد بن احديالن العنزي

ميعاد بنت خالد بن حمد الحمد
نجالء بنت ناصر بن فهد الحمالي القحطاني
نجود بنت مصلح  بن متلع العصيمي العتيبي

نجود بنت مقعد بن منيف القحطاني
ندى بنت غزاي بن سعود الدعجاني العتيبي

نسيبه عبدالعزيز ابراهيم محمد السلطان
نفيسه بنت محمد بن صالح االنصاري

نوال بنت سعد بن مزيد العضيله المطيري
نوال عائض بن كديميس العتيبي

نوال عوض محمد العنزي
نورا بنت عبدالله بن عبيد الضرغام الدوسري

نورة بنت خالد بن عبدالله الزرّيّّر
نوره بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الخلف

نوره بنت حسن بن خضر العصيمي
نوره بنت حمود بن فالح السهلي

نوره بنت عائض بن مسفر السبيعي
نوره بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الهميهم

نوره بنت عبدالرحمن بن عبد العزيز الباحوث
نوره بنت عبدالعزيز بن محمد الكنعان

نوره بنت عبدالله بن محمد الفائز
نوره بنت عياد بن جازي المرشدي العتيبي

نوره بنت فهد بن ظفر بن علي الدوسري
نوره بنت محمد بن علي الهزاني

نوره بنت يوسف بن ابراهيم الدكان
نوره بنتت خالد بن عبد المحسن الهداب

نوف بنت عامر بن نهاض الشلوي
عبدالرحم�ن  ب�ن  عبداللطي�ف  بن�ت  ن�وف 

السعدون
نوف بنت عويد بن نغيمش السبيعي العنزي

نوير بنت غصن بن فاضل المحمدي السبيعي
هاجر بنت سلمان بن عواض المهيدلي

هاجر بنت عبدالعزيز بن سعود الفهد
هديل بنت ابراهيم بن صالح السديس

هديل بنت محمد بن سالم آل عبدالله التميمي
هال بنت فهد بن راشد العبيلي

هند بنت محمد ابن حمد الودعاني
هنوف بنت صنهات بن سليمان الدعجاني

هيا بنت زايد بن هذال السوده السبيعي
هيا عبدالرحمن عبدالعزيز العباس

هي�اء بنت س�لطان ب�ن عبدالله الس�حيمي 
القحطاني

هياء بنت مبارك بن ناصر السماعيل
هيام بنت احمد بن حسن آل فرحان القرني

هيف�اء بنت فارس بن عب�د العزيز الدملوكي 

السلمي
هيفاء بنت ناصر بن حسن الحسينان

هيله بنت عبد الله بن عبد الرحمن  بن صالح 
الصويلح

وجدان بنت ابراهيم بن فايز العتيق
وجدان بنت احمد بن ابراهيم الدغيري

وجدان بنت سعد بن ابراهيم بن هويمل
وجدان بنت علي بن معيض ال نازح القرني

وجدان بنت محمد بن عبدالله الزارع
وداد بنت فرحان بن مخلف الشمالني العنزي

وداد بنت مرضي بن خلف العنزي
وضح�اء بن�ت مناحي ب�ن محم�د الكريزي 

البقمي
وضحاء بن�ت مناحي بن مش�عان آل عاطف 

القحطاني
وفاء بنت فلحان بن فريح بن نافل البقمي

وفاء بنت مايح بن عويجان الحسني العنزي
يارا عواد عبدالرحمن العواد

طالبات-انتساب
سناء بنت حمود بن جازي بن جديع النفيعي 

العتيبي
نوف بنت نائف بن مشعان ال عميان العجمي
نوي�ر بن�ت جه�ز ب�ن اس�ماعيل الس�ويدي 

السبيعي
فصل - الصيفي

أس�ماء بن�ت ناش�ط ب�ن س�يف الجربوعي 
القحطاني

أمجاد بنت سليمان علي الحواس
احالم بنت عبدالله بن خلف العنزي

اريج بنت خلف بن فالح الجليدي الحربي
اريج بنت سعد بن علي ال السحامي الوادعي

اسماء بنت سعدون بن حمود الصكر
اسمهان بنت نياف بن زبن العتيبي

ايمان بنت حيدر بن على النجدي
تهاني بنت سليمان بن محمد العصيمي
تهاني بنت عبدالله بن ناصر بن طحنون

جواهر سليمان بن عبدالله العنزي
حنان بنت احمد بن جلوي الزهراني

دالل بنت علي بن فهد النايف
دنيا بنت داخل بن خلف القرشي المالكي

ربى بنت محمد بن زيد الناصر
رحاب بنت حزام بن مشرع الكرنافي

رفعه بنت مترك بن عامر العجمي
رنا بنت سلطان بن محمد العلياني القحطاني

ريهام بنت عبدالرحمن بن عبدالله السعيدي
ش�هد بن�ت ع�وض ب�ن حس�ين ال غرام�ه 

االسمري
عبير بنت منجحي بن محمد عسيري

عبي�ر بن�ت مني�ف ب�ن عاي�ض ال وش�طان 
القحطاني

فاطمه بنت محمد بن سعد الدوسري
لطيفه بنت خالد بن عمار العمار

ليلى بنت جمعه بن علي السبيعي العنزي
مجد بنت عطيه بن طعمه الفدعاني العنزي

مش�اعل بنت ج�الب ب�ن ابراهيم الس�بيعي 
العنزي

مي بنت عبدالرحمن بن عبدالله الصقيه
ميمون�ه بن�ت س�عيد ب�ن أحم�د آل موس�ى 

الغامدي
نوال بنت حمود بن عبدالرحمن العنزي

نوره بنت ابراهيم بن عبدالرحمن التويجري
نوره بنت محمد بن حمود الرجعان

هدى بنت فضي بن معتق الخمشي العنزي
هديل بنت محمد بن عبدالعزيز القرزعي

كلية اللغات والترجمة
آالء بنت عبدالله  بن ناصر بن فضل

الطارش�ي  ب�ن مس�فر  بن�ت ماه�ل  آم�ال 
القحطاني

آية بنت عبدالله بن صالح الميمان
أثير بنت سعد بن ناصر المهيدي

أثير بنت عبدالعزيز بن أحمد الزمامي
أثيربنت سليمان بن  عبدالله بن حمد الباتلي

أروى بنت صالح بن عبدالرحمن السالمه
أروى بنت محمد بن حسن األحيدب
أروى بنت منصور بن صالح البديع

أريج بنت عبدالله بن محمد السناري
أريج بنت محمد بن عبدالله المبارك

أسماء بنت عويض بن طالع المطيري
أسماء بنت محمد بن عوض العطيفي العنزي
أش�جان بن�ت محم�د ب�ن عبدالل�ه آل س�عد 

القحطاني
أفنان بنت عبدالعزيز بن محمد الفراج
أفنان بنت عبدالعزيز بن منديل الفهيد

أفن�ان بن�ت عبدالله ب�ن محمد بن س�عد بن 
سريع

أفنان خالد بن عبدالعزيز القديري
أالء بنت محمد بن صالح الكعبي العمري

أمان�ي بنت مس�عود بن مقحص المس�ردي 
القحطاني

أمجاد بنت بادي بن خلف الشكره الدوسري

أمجاد بنت عبدالرحمن بن محمد بن داود
أمل بنت صالح بن محمد الفتحي العمري

أمل بنت عثمان بن ناصر الصبيح
أميره بنت زيد بن منصور العبنق السبيعي

أنفال بنت صالح بن محمد العصيلي
ابتسام بنت علي بن عبد العزيز السلمان

ابتسام محمد بن زيد بن فهد الفراج
ابتهاج بنت علي بن سعيد آل ربعين الغامدي

ابتهال بنت ابراهيم بن عبدالله المعيوف
ابرار بنت ناصر بن عواد العواد

اثير بنت جلوي بن عوض الجلوي الشمري
اثير بنت خالد بن عباس حكمي

اثير بنت سليمان ناصر القضيب
اثي�ر بن�ت عبدالحفيظ ب�ن عبدالل�ه الثابتي 

المالكي
احالم بنت بدر بن عليان الدملوكي السلمي

اروى بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المرحوم
اروى بنت عبدالعزيز بن علي الحماد

اروى بنت علي بن سعد العبدلي المالكي
اروى بنت علي بن عبدالرحمن المبدل

اروى بنت محمد بن عبدالله الغديان
اريج بنت احمد بن علي ال هادي الشمراني

اريج بنت حامد بن سيف الجعيد
اريج بنت صالح بن سالم السبيعي العنزي
اريج بنت محمد بن عبدالرحمن التويجري

اسماء بنت ابراهيم بن عبدالله الحصان
اسماء بنت سيف بن عبدالله السيف

اس�ماء بن�ت عي�اده ب�ن س�هل بن م�رزوق 
الشمري

اسماء بنت ناجي بن فالح ال البياع الدوسري
اسماء عبدالله محمد السناري

اشواق بنت محمد بن سعد العجالن
اش�واق بنت محمد بن عيد بن عبد الهادي ال 

سالم القحطاني
اضواء بنت تركي بن فهد العجمي

اضواء بنت خالد بن سليمان الجبير
افنان بنت بدر بن راشد الثوري السبيعي

افنان بنت عادل بن سعد العبدلي المالكي
افن�ان بن�ت عوض ب�ن س�لطان ال م�داوي 

الشهري
افنان بنت ماجد بن عبدالعزيز السالم

األ بنت فهد بن راضي الراضي
االء بنت عبدالله بن علي المشاري

البتول بنت عبدالرحمن بن عبدالله السعيد
الجازي بنت عبدالرحمن بن صالح السديس

عبدالرحم�ن  ب�ن  ابراهي�م  بن�ت  الجوه�ره 
الجدعان

الجوهره بنت عبدالرحمن بن محمد العتيق
الجوهره سعد ناصر العريفي

العنود بنت ابراهيم بن عبدالله العقيل
العنود بنت احمد بن عبدالله الدوخي

العنود بنت رشود بن صالح الرشودي
العنود بنت سليمان بن عبدالله الصمعاني

العن�ود بن�ت صال�ح ب�ن خلي�ف المضياني 
العنزى

العنود بنت عبدالعزيز بن محمد الفديح
العنود بنت فهد بن محمد المهوس

العنود بنت محمد بن فهد العزه السبيعي
العنود عبداللطيف عبدالرحمن الرفيق

الفهده بنت سعد بن فهد التويجري
الهنوف ابراهيم محمد الرويشد

الهنوف بنت سامي بن عثمان القاضي
الهن�وف بن�ت ش�طي ب�ن عائ�د الرويحل�ي 

الشمري
الهنوف بنت محمد بن منور الحيسوني

اماني بنت محمد بن علي رباح
امجاد بنت ابراهيم عبدالله التويجري

امج�اد بن�ت منص�ور بن مش�بب آل س�رار 
القحطاني

امجاد بنت نايف بن صقر الشدادي الحارثي
امل بنت فريح بن برازي الرويلي

امل بنت مطر بن عبدالله المطيري
امل بنت ناصر بن شافي القرمودي البقمي

امنة بنت حسين احمد مجممي
اميره بنت عبداالله بن محمد الحمدان

انوار بنت محمد بن ابراهيم الحماد العريني
انوار بنت نايف بن علي السبيعي

ايمان بنت فهد بن زيد العبودي
ايمان بنت مريع بن محمد علي

بتول بنت ابراهيم بن سليمان العقل
بتول بنت احمد بن محمد الخليفي

بدريه بنت غرمان بن علي الجميري الشهري
بدور بنت سعيد بن علي الزعتر الزهراني

ب�دور بنت محم�د ب�ن عبدال�رزاق الودعاني 
الدوسري

بدور بن�ت محمد بن عبدالله ب�ن ابراهيم بن 
ماجد

بش�ائر بن�ت مني�ف ب�ن صنه�ات النفيع�ي 
العتيبي

بشاير بنت فراج بن فرج الجبور السبيعي

بش�اير بن�ت مش�عل ب�ن حس�ن الكيرعاني 
القحطاني

بش�رى بن�ت محم�د بن صال�ح آل مس�اعد 
الشهري

بيان بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن المبكي
بيان بنت علي بن طالع عسيري
بيان بنت عواد بن سعود العواد

بيان بنت محمد بن عبداللطيف بحبوح
بيداء بنت عبدالرحمن بن محمد العمر

تغريد بنت محمد بن سليمان الدريويش
تغريد بنت مرشد بن فرج اليابسي المطيري

تهاني بنت سعد بن عبدالرحمن ال مقبل
تهان�ي بنت ف�راج بن مغرم ب�ن عبد الرحمن 

الشهري
تهاني بنت محمد بن عيسى الحربي

جميل�ه بن�ت عبدالرحم�ن بن عل�ي ال مذكر 
االسمري

جواه�ر بن�ت محم�د ب�ن فري�ج الش�عيبي 
السبيعي

جوزاء بنت سعود بن عتيق البديري المطيري
حصه بنت عبدالعزيز بن ابراهيم بن مهيني

حصه بنت محمد بن حسن االحيدب
حصه بنت يوسف بن احمد المنيدي

حنان بنت ابراهيم بن محمد الرسيني
حنان بنت عبدالله بن ناصر النويصر
حنان بنت ناصر بن سعود الصرامي

خديج�ه بن�ت ملبس ب�ن مثيل بن س�ليمان 
الحربي

خلود بنت ذعار بن مطلق العتيبي
خلود بنت علي بن محمد القرني

خول�ه بنت س�الم ب�ن قضقاض المش�يطي 
العنزي

دانه بنت صبحي بن عبدالرزاق العوجان
دانيه سعد بن محمد الجميعه

دعاء بنت محمد بن عبدالله الحمود
دالل بنت علي بن دغيم الغندور

دالل بنت منذر بن علي الزيد
رؤى بنت عبد الرحمن بن صالح الطويان

رؤى بنت عبدالرحمن بن ناصر الناصر
رازان بنت عبدالله بن علي السالمه

ربى بنت راشد بن عبدالله الحماد
ربى بنت عبدالله بن عبدالعزيز الفاضل

رحاب بنت حمد بن مقبل العصيمي
رزان بنت خالد بن سيف السيف

رشا بنت ابراهيم بن مقبل القحطاني
رغد بنت عبدالله بن ابراهيم الزامل
رنا بنت ابراهيم بن عبدالله الحجي
رنا بنت سعود بن عبدالعزيز البدر

رنا بنت سليمان بن محمد بن نفيسه
رن�ا بنت عبدالله ب�ن ابراهيم بن عبد الرحمن 

المسعري الدوسري
رنا بنت محمد بن عبدالله المسعد

رند بنت عيسى بن عبدالرحمن الزبن
رهام بنت بدري بن عبدالله العطاوي العتيبي

رهف بنت سماح بن حمود العلوي الحربي
روان  بنت حمد بن سليمان العسكر

روان بنت حسين بن محمد المرواني الجهني
روان بنت سعود بن عبدالعزيز الكثيري
روان بنت محمد بن سليمان الحقباني

روان بنت محمد بن فهد بن دعيج
روان بنت مرزوق بن غازي الجميلي الحربي

ريم بنت سالم بن فاضل الخثيمي الشهري
ريم بنت سعد بن عبدالعزيز اليمني
ريم بنت سليمان بن علي دويرعات

ريم بنت عبدالرحمن بن علي الفاضل
ريم بنت عيد بن مريزيق الرشيدي

ري�م بنت فيصل بن س�عد بن عب�ود القاضي 
القحطاني

ريم بنت مصلح بن حمد الشدادي الحارثي
ريما بنت حمد بن عيد الشرمي القحطاني

ريهام بنت سعد بن سالم آل كناد القحطاني
زين�ب بن�ت عبداله�ادي بن ثواب الش�اطري 

المطيري
ساره بنت ابراهيم بن عمر الصفيان

ساره بنت سعد بن عبدالرحمن المجيول
س�اره بنت س�عد ب�ن ناص�ر ب�ن عبدالعزيز 

ابوحبيب الشثري
ساره بنت عبدالرحمن بن حمد التمامي

ساره بنت عبدالعزيز بن محمد المقبل
ساره بنت عبدالله بن عبدالله القحطاني

ساره بنت علي محمد الفهيد
س�اره بن�ت ع�وض اب�ن محم�د آل مذه�ب 

القحطاني
ساره بنت محمد بن أحمد المبارك

ساره بنت محمد بن عثمان بن حميد
ساره بنت نايف بن عماش المحنا المطيري

ساره بنت وليد بن عبدالرحمن الجبرين
ساره ناصر بن خليف العصيمي

س�اميه بن�ت مب�ارك ب�ن س�عيد ال قنف�ذ 
القحطاني



�لأحد 17 رجب 1437هـ - �لمو�فق 24 �أبريل 2016م
تخريجمرآة الجامعة�ل�سنة )35( �لعدد )695( 26

أسماء خريجات الدفعة الــ )60( للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1436هـ - 1437هـ
سجى بنت عبدالله بن علي المجحدي

سجى بنت محمد بن احمد القبس
سحر بنت سرحان بن محمد السرحان

سحر بنت سليمان بن محمد المواش
سديم بنت صالح بن علي الربع

س�لطانه بن�ت عبدالله بن فيص�ل الرحماني 
البقمي

سلمى بنت فايز بن محمد العمري
سمر بنت سليمان بن محمد المواش

سمر بنت ناجي بن ناصر اليماني
سمر بنت يحيى بن محمد بن داحه
سميه بنت سعد بن عبدالله الحميد

سميه بنت محمد بن سعد الحقباني
سناء بنت عامر بن محمد محمد

سهام بنت باني بن ابراهيم الباني
سهى بنت صالح بن عبدالله القويفلي

شبيبه بنت دبيان بن فارع الشيباني العتيبي
شروق بنت سعد بن  حسن الشديد

شروق بنت عبدالكريم بن محمد الرويشد
شروق بنت فهد بن صنيتان العرافه المطيري
شروق بنت فيصل بن سعود الغليث النفيعي

شريفه بنت عماش بن دحيم الغبيوي العتيبي
شهد بنت ابراهيم بن عبدالله الجمعه

شهد بنت دحمان بن خازم الشهري
شهد بنت عبدالله بن علي المسلم

شهد بنت عبدالله بن محمد البدري
شهد بنت علي بن عبدالله الطليحي

ش�يخه فالح بن محم�د بن ن�ازي المخاريم 
الدوسري

شيماء بنت علي عبدالله الغامدي
شيماء بنت نبيل بن عبدالغفور قاسم

صالحه بنت احمد بن محمد عجيبي
صفي�ه بنت عوض ب�ن  محمد ب�ن معدي آل 

مذهب القحطاني
صيت�ه بن�ت ضيح�ان ب�ن فيح�ان العم�ري 

الحربي
عائشه بنت مشبب بن عبدالله ال دشان

عاشه بنت صالل بن سالم الشيباني العتيبي
عاليه بنت تركي بن صالح الخمشي

عبير بنت عبدالله بن سفر ال غرم الغامدي
عبير بنت عبدالله بن محمد المحلفي السهلي
عبي�ر بن�ت غاب�ش ب�ن عبدالل�ه الفاضل�ي 

الحارثي
عذراء بنت محمد بن علي البراك

عذى بنت أحمد بن عبدالرحمن العبدلي
عهد بنت محمد بن عبدالعزيز الجرباء

عهود بنت خالد بن عبدالله المرشدي العتيبي
عهود بنت سعود بن فالح الودعاني الدوسري

عهود بنت فهد بن سعود السعدون
عواطف بنت محمد بن علي بن عبدالله الفهيد

غادة بنت خالد بن سليمان المزيني
غاده بنت خالد بن علي المرشد

غاده بنت صالح بن عبدالله اللحيدان
غاده بنت عبدالله بن صالح العسرج
غاده بنت عبدالله بن محمد الخميس

غاده بنت محمد بن ابراهيم الدخيل
غدي محمد عبدالله المطر

غدي�ر بنت عبد الرحمن بن مش�رف بن عبد ا 
لعزيز المشرف

غيداء بنت صالح بن محمد الصعب
غيداء بنت عبدالرحمن بن محمد الحصين
غيداء بنت محمد بن عبدالعزيز السليمان

فاطمه بنت احمد بن ابراهيم السالمه
فاطمه بنت حمد بن صالح السحيباني

فاطمه بنت طراد بن محياء الحمادي العتيبي
فاطمه بنت عناد بن قعيد السبيعي العنزي

فاطمه بنت محمد بن رشيد القاسم
فاطمه بنت محمد بن عبد الله العمار

فجر سالم يوسف محمد المغربي
فداء بنت ناصر بن عبدالرحمن ال تويم
فوزية بنت فيصل بن سليمان المرشد

في بنت صالح بن عبدالكريم السالم
كنده بنت انور بن حسين بن جاسم النصار

لطيفه بنت عبدالله بن سعيد آل بكره
لمياء بنت تيسير بن محمد المهوس

لمياء بنت عبدالعزيز بن عبدالله الموسى
لميس بنت فهد بن سليمان الصقعبي

ليلى بنت احمد بن عبدالله البرقان
لينا بنت يحى بن سعيد مصوي

لين�داء بن�ت س�لطان ب�ن محم�د الحنش�ه 
الحارثي

مرام بنت ابراهيم بن حمد العباس
مرام بنت خالد بن سعد الخويطر

مري�م بن�ت بخ�روش ب�ن يحي�ى العاصمي 
المالكي

مريم بنت رشيد بن محمد البشر
مريم بنت عبدالعزيز بن علي العلي السبيعي

مشاعل بنت ابراهيم بن علي الجفير
مش�اعل بن�ت حم�ود ب�ن عبدالل�ه الثبيت�ي 

العتيبي

مش�اعل بن�ت عبدالرحم�ن ب�ن خال�د ب�ن 
عبدالرحمن المقرن

مشاعل بنت فهد بن مشاري الرومي
مش�اعل بن�ت محم�د ب�ن عل�ي ال ش�عتور 

الغامدي
مضاوي بنت خالد بن عبدالرحمن الدامغ

مالك بنت علي بن محمد المقبل
مالك بنت عواض بن عجار الشلوي

مالك بنت محمد بن نايف النفيعي العتيبي
منال بنت خالد بن صالح البطاح
منال بنت دخيل بن موسى الغيث
منال بنت غازي بن سعد الحربي

منال بنت فيصل بن سعود بن مرجي الهجله 
المطيري

منال بنت مهناء بن محمد المهناء
منال بنت ناصر بن حسن أل حمدان العمري

مناهل بنت عبدالرحمن بن ابراهيم القاسم
منيره بن�ت ابرهيم ب�ن عبدالله ب�ن ابراهيم 

التمامي
منيره بنت تركي بن فهد البعير الحربي

مني�ره بنت حس�ين ب�ن محم�د ال محمدي 
السبيعي

منيره بنت حمد بن ناصر القديري
منيره بنت سعد بن صالح بن مصيبيح

منيره بنت سعد بن عبدالله البدنه
منيره بنت سليمان بن محمد السعيد
منيره بنت عبدالله بن سعد العريفي

منيره بنت محمد بن عبدالله بن هالل
منيره بنت محمد بن عمر المواش

منيره بنت ناصر بن فالح الغيادين السبيعي
منيره سعد عبدالله الناصر

مها بنت ابراهيم بن فهد الغريبي
مه�ا بن�ت ضي�ف الل�ه ب�ن ع�وض الهجل�ه 

المطيري
مها بنت عبد الرحمن بن صالح الجاسر

مها بنت محمد بن حمد ابو ردعه القحطاني
مها بنت محمد بن سليمان البسام
مها بنت محمد بن عيسى العويس

مها بنت محمد بن ناصر ال سعد القحطاني
مها بنت منصور بن سعيد الدامر

مها بنت يحيى بن عبدالعزيز الحقيل
موضي بنت احمد بن سعود الدحيم

موض�ي بن�ت ف�الح ب�ن مج�دل الدعجان�ي 
العتيبي

مي بنت متعب بن عويض المطيري
ميمونه بنت خالد بن فهد مجالد

ميمونه بنت عبد الله بن غازي الجعد
ناديه بنت احمد بن حمود الشائق

ناديه بنت عبدالرحمن بن ضحيان الضحيان
نجالء بنت ناصر بن سليمان الشويرخ

نجود بنت عبدالعزيز بن ابراهيم المحيميد
نجود بنت ملفي بن بن محمد الحافي العتيبي

ندى بنت حسين بن محمد آل قماش
ندى بنت سعد بن عبدالله ال زايد السهلي

ندى بنت سعد بن محمد الخثالن
ندى بنت سلمان بن محمد السلمان

ندى بنت عبدالكريم بن حمد الصايغ
نسيبه بنت علي بن محمد الفوزان
نهى بنت فهد بن عبدالعزيز التركي

نه�ى بنت منص�ور بن صالح ب�ن عبد العزيز 
المنصور

نهى ناصر عبدالله اللحيدان
ن�وال ربي�ع ب�ن احمد ب�ن قش�موع ال خلف 

الغامدي
ن�وره بن�ت الحمي�دي ب�ن مس�فر المغيري 

العتيبي
نوره بنت حسني بن باشا الجرباء

نوره بنت حمزه بن سليمان الطيار
نوره بنت خالد بن ذعار الشمالني العنزي

نوره بنت خالد بن راشد بن فالح السكران
نوره بنت سعد بن عبيد الشنيفي

نوره بنت شعيل ابن مسفر القثامي
نوره بنت عبدالرحمن بن عثمان الهليل

نوره بنت عبدالعزيز بن صالح الصرامي
نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالله الرشودي

نوره بنت عبدالعزيز بن محمد المفلح
نوره بنت عبدالله بن علي الربيعان

نوره بنت غنام بن ذياب أباالروس القريني
نوره بنت فهد بن محمد الغفيلي

نوره بنت محمد بن ابراهيم القصيبي
نوره بنت محمد بن غيثان ال سعيد الشمراني

نوره مشعل بن محسن البقمي
نوف بنت احمد بن ابراهيم الدغيري

نوف بنت سعيد حسن السرحاني
نوف بنت محمد بن عبدالعزيز الجبيري

نوف بنت محمد بن علي ال عبدالله القحطاني
نوف بنت يوسف بن مطلق الدخيل

هاجر بنت عبدالله بن محمد العبداللطيف
هبه بنت عبدالله بن صالح الفريح

هتاف بنت علي بن عمر العليان

هتون بنت عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج
ه�دى بن�ت فهد ب�ن محمد ب�ن عب�د العزيز 

الوطبان
هدى صالح حمد الخطاف

هديل بنت سعد بن عبدالله بن هويمل
هديل بنت فايز بن محمد السبيعي العنزي

هديل بنت محمد بن ابراهيم الدهام
هديل بنت منيف بن مسفر الروقي القحطاني

هند بنت ماجد بن محمد الماجد
هياء بنت حمد بن عبدالعزيز المغامس
هياء بنت سعود بن عبدالعزيز الكثيري
هيفاء بنت صالح بن ابراهيم الحضيف
هيفاء بنت عبدالرحمن بن محمد البراك

هيفاء بنت محمد بن سعد الخنين
هيفاء صالح عبدالله علي الصانع

هيله بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الشبيبي
وج�دان بن�ت عاي�ض ب�ن عب�اس المقاطي 

العتيبي
وجدان بنت محسن بن موسى ال موسى

وداد بنت مرزوق بن فالح الرحيمي المطيري
وعد بنت محمد بن أحمد العاصمي

وف�اء بن�ت س�لطان ب�ن س�مار العضيل�ه 
المطيري

والء بنت عبدالرحمن بن عبدالله الحسيني
ياسمين بنت فهد بن وهق الظهران السهلي

ياس�مين بن�ت يعقوب ب�ن يوس�ف العقيلي 
المطيري

كلية أصول الدين
آسيه بنت سليمان بن راشد الطيار
أبرار بنت حمد بن سليمان السويلم

أثير بنت محمد بن راشد المعيلي
أروى بنت ابراهيم بن حمد الطليحي
أروى بنت علي بن عبد الله الزهراني

أروى بنت فهد بن حسين ال عادي القحطاني
أروى بنت محمد بن عبد الله السلمي

أريج بنت عبدالله بن صالح الغصن
أريج بنت مسفر بن عبدالله الشكره

أسماء بنت سعود بن ابراهيم ال موسى
أسماء بنت عبد الله بن محمد الشهوان

أسماء بنت عبدالله السليمان
أسماء بنت مشعل العتيبي

أفنان بنت فهد الغزي
أماني بنت عبد الكريم العبد الكريم

أماني بنت عبدالله بن براهيم الهويشل
أماني بنت منير بن عوض العجمي

أمثال بنت عبدالله بن عتيق الرشيدي
أمجاد بنت سعود بن محمد الزامل

أمل بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الشدي
أمل بنت خالد بن سلطان الحارثي

أميره بنت بندر بن محمد المطيري
أنفال بنت مبارك ابن قعيد العنزي
أنوار بنت ناهض بن غفر البقمي

ابتسام بنت خضير بن بالل الزهراني
ابتهال بنت سعد بن راشد السران

ابتهال بنت صالح بن عبدالله الصياح
ابتهال بنت عبدالعزيز بن محمد السريهيد

ابتهال بنت عبدالله بن ابراهيم البكيري
ابتهال بنت محمد بن سعد الرشود
ابرار بنت عبدالله بن زيد الخالدي

ابرار بنت عبدالله بن صالح الهويريني
اثير بنت عبدالمحسن بن فهد البديوي

اثيره بنت ناصر بن عبدالرحمن الجديع
احالم بنت حسن بن صالح السويد
اروى بنت أيوب بن ناصر المطوع

اروى بنت ابراهيم بن محمد الوهيبي
اروى بنت جاسر بن فهد الجاسر

اروى بنت عبدالله بن عبدالرحمن النوشان
اروى بنت محمد بن صالح القناص

اريج بنت مساعد بن جارالله العضيب
ازهاربنت عبدالله بن محمد بن علي الحبيب

اسراء بنت محمد بن محارب العمري الحربي
اسرار بنت فهد بن ابراهيم بن هزاع

اسماء بنت عبدالرحمن بن عبدالله العبودي
اسماء بنت علي بن سليمان الزامل

اسماء بنت محمد بن عبدالله الفرهود
اسماء بنت محمد بن علي آل سلمان الشهري
اسماء بنت مطلق بن متعب الجعفري العنزي

اسماء نايف سالمه الدشاش
اسيه بنت علي بن حسين آل جبيل القحطاني

اشواق بنت سليمان بن عبدالعزيز العقل
اشواق بنت ناصر بن سفر الجروي القحطاني
افنان بنت ابراهيم بن عبدالكريم العبدالقادر

افنان بنت سليمان بن عبدالعزيز صليهم
افنان بنت عبيد سعد الرشود

البندري بنت بدر بن هايف الفغم
البندري بنت سهول بنت مطلق العتيبي

الجوهره بنت ابراهيم بن عبدالله الشثري
الجوهره بنت سعد بن ابراهيم بن كريع

الجوهره بنت عادل بن عبدالرحمن المونس

الجوهره بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن ماجد
الجوهره بنت فهد بن حسن المقرن

الجوهره بنت ناصر بن عبدالرحمن الزهير
العصماء بنت مرشد علي المرشد

العنود بنت عبدالله بن محمد الجماز
العنود بنت علي بن ابراهيم بن سعيد

الهام بنت مبارك بن سليمان المحيميد
الهام ضيف الله بن حسين بن يحي خواجي

الهنوف بنت عبدالله بن عيدان السلطان
الهن�وف بن�ت محم�د ب�ن احم�د ال عاي�ش 

األحمري
امامه بنت سليمان بن ابراهيم الحديثي

اماني بنت عبدالرحمن بن سالم باحشوان
اماني بنت عبدالعزيز بن محمد جعفري

اماني بنت عزيز بن حنيتر العنزي
امتثال بنت سفر بن مبارك الدهاما الدوسري

امثال بنت ناصر بن حمد البدراني الحربي
امجاد بنت خالد بن سعد الفضلي

امجاد بنت سعد بن عبدالله السلمان
امج�اد بن�ت عبدالله بن مج�دوع آل مجدوع 

القرني
امل بنت خالد بن خليل العضاض

امواج بنت حمد بن محمد بن دخيل
اميره بنت حسين بن ناصر ابن عضرس

اميره بنت خالد بن عيسى بن زيد العيسى
انفال بنت صالح بن عبدالعزيز السويد

انفال بنت فهد بن ناصر النصار
انوار بنت مطلق بن محمد العمار
ايالف بنت عمر بن ابراهيم العمر

ايمان بنت عبدالله بن فضل الشهري
ايمان بنت علي بن عبيد بن علي الغفيلي

ايمان بنت محمد بن حسن الدوسري
بثينه بنت عبدالرحمن بن علي العسكر

بثينه بنت عبدالله بن محمد الراجحي
بدريه بنت سليمان عبد الله الشرادين

بدور بنت خالد بن محمد بن سيف
بركه بنت عمر بن مبارك باجويبر

بس�مه بن�ت عب�د العزيز ب�ن خالد بن س�عد 
الفاضل

بش�ائر بنت زيد بن عبدالله بن علي آل مسلم 
التميمي

بشائر بنت عبيد بن عبدالوهاب العتيبي
بشاير بنت سلمان بن شبيب العجمي

بشاير بنت سليمان بن علي العثيم
بشاير بنت عبد الله بن عبد الكريم الدايل

بشاير بنت علي بن سعد الظهران السهلي
بشاير بنت متعب بن تركي النفيعي العتيبي

بشاير بنت ناصر بن شبيكان الحربي
بشرى بنت ماجد بن جميل القاضي

بشرى بنت محمد بن سليمان بن عقل الطلق
بشرى بنت مساعد بن سليمان الحمد

بنان بنت خالد بن عبدالله الحسون
بيان بنت عبدالله بن محمد الربع

بيان بنت فائز بن محمد الحقباني
بيان بنت محمد بن مفلح  الدوسري

تماضر بنت راشد بن عبد الله الرباعي
تمام بنت محي الدين بن خلف الناصر الشيخ
تهانى بنت بشير بن فرحان الجعفري العنزي

تهاني بنت حمدان بن عريفج الحربي
تهاني بنت عبدالرحمن بن سالم باحشوان

جمانه بنت خالد بن محمد باسمح
جمانه بنت عبدالله بن عبدالله العبيد

جميله بنت فيصل بن فهد الظهران السهلي
جواه�ر بن�ت محم�د ب�ن س�الم الخنف�ري 

القحطاني
جود بنت سعود بن ناصر ال شبوه القحطاني

حسناء بنت تركي بن سند الحربي
حس�نه بن�ت س�ارح ب�ن صال�ح الش�يباني 

العماري
حصه بنت عبد العزيز بن محمد الدويش

حصه بنت عبدالرحمن بن سليمان العبيد
حصه بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العامر

حصه بنت عبدالرحمن بن محمد الكليه
حصه بنت عبدالعزيز بن محمد الهذال

حصه بنت عبدالله بن عبدالكريم السنيدي
حصه بنت عيد بن فهد الشبوى القحطاني

حصه بنت فهد بن عبدالرحمن السعيدان
حصه بنت محمد بن حمد البوري

حنان بنت عبدالله بن ابراهيم المشيقح
حنان بنت عبدالله بن فهد الباهلي
حنان بنت علي بن عيسى السلمي

خديجة بن�ت عبدالكريم بن محمد الطويلعي 
العنزي

خديجه بنت احمد بن علي عامري
خلود بنت باحل بن مقبل الشمري

خلود بنت عوض بن عبدالرحمن الحافي
خوله بنت ابراهيم بن محمد العبود

خوله بنت حمد بن سليمان العنقري
خوله بنت عبدالله بن محمد الصمعاني

دالل بنت حمد بن موقف الرويلي

دالل بنت خالد بن عبدالعزيز الجندل
دالل بنت عبد الله بن علي حكمي
ديمه بنت محمد بن زيد  الوهيبي

رؤى بنت عبدالرحمن بن رومي الرومي
رابعه بنت عبدالله بن عبدالمحسن التويجري

ربا بنت ماجد بن عبدالله بن ناصر بن عبيد
ربى بنت سعيد بن سعدون الدوسري

رثعاء بنت فهد بن مانع الشبوي
رحاب بنت عبدالعزيز بن محمد المحسن

رح�اب بن�ت عبدالل�ه ب�ن مرس�ل المحيميد 
الدوسري

رزان بنت سعد بن محمد التويم
رزان بنت محمد بن عبدالرحمن الضويحي

رشا بنت صالح بن ناصر السحيباني
رغد بنت عبدالله بن عبدالرحمن السبهان

رفعه بنت عبدالله بن مبارك الودعاني
رنا بنت محمد بن عبدالله اليوسف

رهف بنت عبد العزيز بن محمد آل فواز
رهف بنت علي بن سعد الراجحي

روان بن�ت ابراهي�م ب�ن عبدالرحم�ن العامر 
الدوسري

روان بنت سعود بن عبدالعزيز آل سليمان
روان بنت صالح بن عبدالله بن كريديس

روان بنت عبدالرحمن بن عبدالله آل فهيد
روان بنت علي بن صنهات الفريدي الحربي

روان بنت فهد بن صالح السبعان
روان بنت مرزوق بن حماد العصيمي العتيبي

روان بنت مشبب بن سعيد القحطاني
الخنف�ري  عاي�ض  ب�ن  ناص�ر  بن�ت  روان 

القحطاني
ريم بنت سعود بن عبدالعزيز الوشيل

ريم بنت عبدالعزيز بن ابراهيم بن عليوه
ريم بنت عمر بن محمد محايلي

ريم بنت محمد بن سالم الخنفري القحطاني
ريم بنت مطلق بن دخيل الله الشلوي

ريم بنت هديب بن علي بن الهديب
ريما بنت ابراهيم بن أحمد الحمد

ريما بنت محمد بن عبدالعزيز البصيلي
ريهام بنت عمر بن عبدالرحمن العتيبي

زهور بنت حامد بن محمد ال حمود القرني
زينب بنت أحمد بن محمد القرعاوي

زينب بنت علي بن ناصر القرني
ساره بنت خالد بن عبدالرحمن الشبيب

ساره بنت زيد بن محمد آل غنام
ساره بنت سعد بن سعود السبيعي
ساره بنت سعد بن فالح القحطاني

ساره بنت سليمان بن ابراهيم الموسى
ساره بنت عبدالعزيز بن علي السعود

ساره بنت عبدالله بن محمد الزامل
ساره بنت عبدالله بن ناصر العريفي

س�اره بن�ت فهي�د ب�ن محس�ن آل مريت�ع 
القحطاني

ساره بنت مبارك بن رجاء العبدي الشمري
ساره بنت محمد بن عبدالله السلوم

ساره بنت محمد بن فهد ال حسين العجمي
ساره بنت موسى بن زيد الطيار

ساره بنت ناصر بن سعود العريفي
ساميه بنت صالح بن سمير المطيري

ساميه بنت فهد بن يحيى جابر حكمي
سحر بنت حاكم بن ظاهر الرمال الشمري

سديم بنت فهد بن محمد الفوزان
سلطانة بنت محمد بن هادي الرشيد
سلمى بنت سليمان بن محمد الرفيق

سلوى بنت خشمان بن  الشبيشير المطيري
سميه بنت عبدالوهاب بن ظاهر العنزي

سميه بنت محمد بن علي الفريح
سميه بنت مهدى بن سالم الشهرى

سميه بنت ناصر بن عبدالعزيز المنيع
سميه بنت ناصر بن محمد الخريف

سهام بنت زيد بن سعد الدوسري
سهام بنت قاسم بن صديق طوهري

سهام بنت ملفى بن حمدان المطيري
شاديه بنت عياش بن الطرقي العنزي
شذى بنت سعد بن ابراهيم بن هويمل

ش�ذى بنت عبدالرحمن ب�ن الحميدي الثبيتي 
العتيبي

شروق بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الحميده
ش�روق بن�ت حم�ود ب�ن ظاهر الس�نجاري 

الشمري
ش�روق بن�ت س�اعد ب�ن شمس�ي الهجل�ه 

المطيري
شروق بنت عبده بن ناصر النجعي

شريفه بنت سعد بن جار الله المالكي
شريفه بنت مرزوق بن محمد العجمي

شهد بنت محمد بن سعد السبيعي
شيخه عوض محمد الحربي

شيم بنت بدر بن عثمان العثمان
شيماء بنت محمد بن ناصر السحيباني

ش�يهانه بن�ت مس�عود ب�ن مترك آل ش�ري 
القحطاني

صافيه بنت ش�بيلي بن مج�دوع آل مجدوع 
القرني

صالحه بنت عوض بن خضر اللحياني
صب�اح بن�ت يحي�ى ب�ن ناص�ر ال الش�عبي 

عسيري
صيته بنت رشيد بن جلوي القرناس
عائشه بنت علي بن احمد عيساوى

عافيه بنت جابر بن يحي الفيفي
عايش�ه بن�ت خليف�ه بن ش�لوان الحس�ني 

العنزي
عبير بنت أحمد بن علي الشمراني

عبير بنت تريحيب بن عبدالله الحربي
عبير بنت حمود بن عبدالعزيز السديس
عبير بنت خالد بن عبدالرحمن الشعالن

عبير بنت سالم بن محمد الرويلي
عبير بنت سعد ابن عبدالله زهيان الشهرانى

عبير بنت سعد حمد الجاسر
عبي�ر بن�ت صال�ح ب�ن عبدالعزيز آل س�عيد 

التميمي
عبير بنت فرهود بن علي الطيار

عبير بنت محمد بن يعن الله الكعبي العمري
عبير بنت هديب بن علي الهديب

عبير بنت يحيى بن محمد قحاط
عروب بنت عبدالعزيز بن محمد الوهيبي

علياء بنت سعود بن عيد الشيباني العتيبي
عهد بنت مشعان بن نايض  العتيبي

عهود بنت عبدالرحمن بن سليمان العمران
عهود بنت مشعل بن عبدالهادي العتيبي

عيده بنت علي بن محمد الزبيدي
غاده بنت عبدالله بن صالح اليحي
غاده بنت فهد بن فايع الخامسي

غاده بنت محمد بن سالم بن مهيزع
غاده بنت محمد بن عبدالرحمن الماجد

غيداء بنت محمد بن ابراهيم العمر
فاتن بنت حمود بن ثواب العصيمي العتيبي

فاطمه بنت ابراهيم ابن محمد العسكر
فاطمه بنت حسن بن علي فقيهي

فاطمه بنت سعد بن شار ال سعييد الشهري
طوي�رش  ب�ن  عبدالرحم�ن  بن�ت  فاطم�ه 

الطويرش
فاطمه بنت عبدالرحمن بن محمد ال صفوان 

الشهري
فاطم�ه بنت عبدالله ب�ن الحميدي المحمدي 

السبيعي
فاطمه بنت محمد بن سعد الشمراني

فاطم�ه بنت محمد ب�ن عبدالرحمن آل أحمد 
الشمراني

فاطمه بنت محمد بن فريج الدوسري
فاطمه بنت مداوي بن محمد مشاوي

فايزه بنت علي بن سالم المليحي الشهري
فلوه بنت ناصر بن محمد العتيبي

فوزيه بنت حسن بن عطيه الكناني الزهراني
فوزيه بنت زيد بن حمد االومير

قمراء بنت حمود بن محمد الحربي
لطيفة بنت عبدالمحسن بن عبدالله الضعيان

لطيفه بنت مصلح بن عيد المطيري
لطيفه بنت ناصر بن سعود ابو دجين
لطيفه عبدالرحمن عبدالعزيز المفلح

لمى بنت احمد بن حمود المزيني
لمى بنت خالد بن محمد الخويطر

لمياء بنت علي بن عبدالله السديس
لمياء بنت فهد بن عبدالرحمن الفارس

لمياء بنت مساعد بن صالح بن مصيبيح
لولوه بنت شايع بن براك البراك

لولوه بنت عبدالله بن ابراهيم الهويشل
لولوه بنت عبدالله بن محمد بن سنان

لول�وه بن�ت عبدالمحس�ن ب�ن عبدالرحم�ن 
المونس

لولوه بنت محمد بن سليمان المزيني
ليلى بنت عبيد بن عطالله السبيعي العنزي

ليلى بنت ناصر بن عبدالله القحطاني
لينه بنت حمد بن محمد البادي

محليه بنت مفرح بن حسن حريصي
م�رام بن�ت بخي�ت ب�ن عبدالل�ه البش�يري 

الزهراني
مرام بنت عبدالله بن عبدالرحمن السالمة

مرام بنت علي بن ناصر الغفيص
مرام بنت فضل بن حسين الهمامي

مرام بنت ماجد بن راشد الراشد
مرام بنت محمد بن عبدالله الرميح
مرام بنت مطلق بن محمد القريني

مرام بنت ممدوح بن علي الخمعلي عنزي
مريم بنت جابر بن محمد شامي

مريم بنت رفاع بن سهيل العتيبي
عبدالكري�م  ب�ن  عبدالرحم�ن  بن�ت  مري�م 

القشعمي
مري�م بن�ت عبدالل�ه ب�ن عائ�د آل عبيدالل�ه 

الغامدي
مريم بنت ماجد بن محمد القحطاني

مريم بنت متعب بن محمد دهام
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مزنه بنت عمر بن صقر الدلبحي

مشاعل بنت ابراهيم بن محمد السعدان
مشاعل بنت احمد بن عبدالله المنيع

مشاعل بنت سليمان بن ابراهيم الرميح
مشاعل بنت سليمان بن حمد الحديثي
مشاعل بنت عبيد بن عبدالله العصيمي

مضاوي بنت عبدالرحمن بن سعد الداعج
مالك بنت خالد بن محمد المقاطي العتيبي

مالك بنت سعد بن عبدالله بن جمعه
مالك بنت عبدالله بن مرزوق الروقي العتيبي

مالك بنت محمد بن عبدالله الحواس
ملوك بنت محمد بن بالل الجابري

منار بنت حمدان بن عبد الله العتيبي
منال بنت بادي بن محمد العصيمي العتيبي

منال بنت جاسر بن عقل القشعم
منال بنت علي بن فائز الشهري

منال بنت محمد بن احمدعسيري
منال بنت محمد بن حمد المنصور

منال بنت محمد بن عبدالله الشهري
منال بنت محمد بن عزيز آل مترك العمري

منال بنت محمد بن مبخوت الحمدان
منال بنت نايف بن صنيتان البعاج البقمي

منى بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن السحيم
منى بنت عبدالله بن ابراهيم المشيقح

منى بنت عبدالله بن صالح البدر
منى بنت فهد بن حمود العصيمي
منى بنت فهد بن سالم الجمعاني

من�ي بن�ت صال�ح ب�ن عبدالل�ه آل حاب�ي 
القحطاني

منيره بنت أبراهيم بن حمد الهدلق
منيره بنت سالم بن صقر ال رزق الدوسري

منيره بنت عبدالعزيز بن عبدالله المهيدب
منيره بنت عبدالوهاب بن خليفه الوهابي
منيره بنت مبارك بن ضيف الله السقياني

منيره بنت محمد بن احمد الحمد
منيره بنت محمد بن صالح الشعيل

منيفه بنت عبدالله بن صقر العلوي الحربي
مها بنت حمد بن عبدالله الخميس

مها بنت سليمان بن صالح العريني
مها بنت عبدالرحمن بن علي القرعاوي

مها بنت عبدالله بن حمد الهويمل
مها بنت علي احمد عاليه

مها بنت علي بن صالح الطيار
موضي بنت تركي بن سعيد السعود

موضي بنت سعد بن رافع الميموني المطيري
مي عبدالعزيز بن عبدالله الهطالن

ميمون�ه بن�ت س�عيد ب�ن عل�ي ال جحي�ش 
القحطاني

ميمونه بنت عبدالله بن علي الهزاني
ناديه بنت شطيط بن محمد الحربي

نجاه بنت عبدالله بن ابراهيم الحربي
نجود بنت عبدالرحمن بن سليمان العميريني

نجود بنت عبدالرحمن بن محمد الفهيد
نحاء بنت محسن بن مبارك القحطاني

ندى بنت سعد بن عبدالعزيز الوزان
ندى بنت علي بن ابراهيم اللحيدان

ندى بنت علي بن زاهر الحسيني الشهري
ندى بنت علي بن محمد المقحم

ندى بنت ناصر بن صالح المعلث
نسيبه بنت صالح بن محمد الدخيل

نسيم بنت احمد بن ثابت مباركي
نشور بنت ناصر بن ابراهيم العتيبي
نهال بنت فهد بن سليمان المهوس

نهى بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز اباالخيل
نورا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجماز

ن�وره بنت ابراهيم ب�ن عبدالرحمن بن ناجي 
أل عتيق

نوره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الرويتع
نوره بنت ابراهيم بن عبدالله الشدي

نوره بنت حزام بن مبارك الشامري العجمي
نوره بنت حمد بن ابراهيم الدايل

نوره بنت حمد بن عبدالمحسن الدائل
نوره بنت حميد بن حميد العمري المالكي

نوره بنت سعد بن عبدالرحمن ال حمود
نوره بنت سعد بن محمد الوثالن

نوره بنت صالح بن عبدالله الحليله
نوره بنت ضيف الله بن مطلق العتيبي

نوره بنت عباد بن مطيلق العتيبي
نوره بنت عبد الله بن حمد المقرن

نوره بنت عبدالرحمن بن ابراهيم المزيرعي
نوره بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الجريوي
نوره بنت عبدالعزيز بن ابراهيم المحيميد

نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعالن
نوره بنت عبدالعزيز بن علي الرومي

نوره بنت عبداللطيف بن محمد العبداللطيف
نوره بنت عبدالله بن عبد الرحمن الثاقب
نوره بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحواس
نوره بنت عبدالله بن محمد بن حميدان

نوره بنت عبدالمحسن بن وادي النصيب
نوره بنت عبدالهادي بن سطام علوي الحربي

نوره بنت علي بن احمد عيساوى
نوره بنت علي بن مسعود اللحيدان

نوره بنت فهد بن حمد الشناط
نوره بنت محمد بن عبدالمحسن الهبدان

نوره بنت منصور بن صالح الثويني
نوره بنت نايف بن فيحان الشيباني

نوف بنت عبد العزيز بن حمود المشوح
نوف بنت علي بن عبد المعين الشتوي

نوف بنت فريد بن عبداللطيف السويدان
نوف بنت محمد بن صالح بن محمد المطلق
نوف محمد بن الحميدي بن عبدالله الشايع

هاج�ر بنت س�لطان ب�ن رس�ام آل جفيران 
القحطاني

هاجر بنت عبدالله بن ابراهيم البكيري
هبه بنت محمد بن احمد العبالن

هدالء بنت محمد بن عبدالله العباس
هدى بنت دخيل بن سمير السبيعي العنزي

هدى بنت رجاء بن فرحان العنزي
هدى بنت فهد بن سعد الدوسري
هديل بنت ريس بن علي البرغش

هنادي بنت عبدالله بن سليمان القشعمي
هنادي عبيد عطالله العنزي

هند بنت خالد بن علي الجارالله
هند بنت ناصر بن جارالله الجارالله

هندا بنت سعود بن ناصر ال شبوه القحطاني
هيا بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الماجد

هيا بنت عبدالله بن محمد الكلية
هياء بنت سعد بن مرزوق آل عنيزان

هياء بنت عبدالرحمن بن عبدالله اللحيدان
هياء بنت ماجد بن حمد الحربي

هيفاء بنت عبدالرحمن بن عبدالله البليخي
هيفاء بنت محمد بن عبدالله القضيبي

هيله بنت سويلم محمد السليمان
وج�دان بن�ت عبدالكري�م بن محم�د العوفي 

الحربي
وجدان بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن عوشن

وجدان بنت علي بن مهدي العبسي
وجدان بنت ماجد بن مطلق العتيبي

وج�دان بن�ت محم�د ب�ن ح�زام القريش�ي 
السبيعي

وداد بنت شاكر بن راضي الهويملي الحربي
وعد بنت خالد بن سعد العامر

وعد بنت فهد بن عبدالرحمن العبدالقادر
وعد بنت الفي بن حبيب الله المطيري

والء بنت محمد بن فاضل ال قصلي العمري
وله بنت سعد بن احمد الباز

طالبات-انتساب
أش�واق بن�ت مهدي ب�ن عكاش الحنتوش�ي 

الفدعاني العنزي
أمل بنت سهيل بن سعود المهيدلي العتيبي

أمل بنت محمد بن ابراهيم الحريب
أمي�ره بن�ت عبدالل�ه ب�ن محم�د آل عثم�ان 

التميمي
أنهار بنت عبدالحميد بن عبدالعزيزبن صالح 

الغليقه
اثير بنت عبدالرحمن عبدالعزيز الجديد

اريام بنت جارالله بن عبدالله الحربي المالكي
افن�ان عبدالل�ه ب�ن حم�د ب�ن عبدالرحم�ن 

المزروع
الجوهره بنت فرج بن زويح المسردي

العن�ود بن�ت صغي�ر ب�ن االس�مر الجعفري 
العنزي

العنود بنت ناشط بن وازع القحطاني
الهنوف بنت عبدالناصر بن عبدالطيف الغانم

امل بنت احمد بن نصار النويصري
ايمان بنت محمد بن عتيق بن عتيق

بشاير بنت محمد بن خضران الغامدي
بشرى بنت علي بن محمد ال منصور

بشرى عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان 
الجريبيع

تركيه بنت وهب بن ذياب العنزي
تهاني بنت مرزوق بن صالح العتيبي
جواهر بنت غازي بن عبدالله الحربي

حصه بنت سليمان بن عبدالله الشويهي
حنان بنت خلف بن نافل بن بداح المنزل

دالل بنت ضويحي بن منير العضياني العتيبي
دالل بنت عبدالرحمن بن سليمان السنيدي

رهام بنت صالح بن عبدالرحمن القفاري
ريه�ام بن�ت جبري�ن ب�ن س�عد ب�ن جبرين 

الجبرين
ساره بنت يوسف بن عبد الرزاق الدايل

ساره حمود بن صالح بن علي النجيدي
سلوى بنت صالح بن عبدالرحمن العدل

شذى بنت خالد بن عوض الحربي
شروق علي محمد السلوم

شيخه فهد بن سعد بن عبدالرحمن الجويسر
صيغه بنت عادي بن براهيم العتيبي

طفله بنت قطيم بن بطيحان القحطاني
عبير بنت حمدان بن صالح العمري

عهود بنت مفرح بن فريح الرحيمي المطيري

فاديه بنت عبدالله بن هزاع بن عبدالله الحامد 
الشمراني

فاطمه بنت علي بن صالح بن علي ال مشيعل 
العمري

كلثم بنت سعد بن مبروك الخاطر
مرام بنت صنيتان بن منير بن نفاع الميزاني 

المطيري
مريم بنت عايض بن سعيد القحطاني

مشاعل بنت عزو بن محمد العنزي
مشاعل بنت ناصر بن عبدالعزيز بن عتيق

منى احمد بن محمد المطلق
منى عبدالعزيز سعد عبدالعزيز العريفي

مني�ره بن�ت م�رزوق ب�ن ناص�ح المرزوقي 
البقمي

مها بنت عبدالرحمن بن راشد المتعب
مه�ره بن�ت ابراهي�م ب�ن عبدالله ب�ن محمد 

العويدان
مى بنت سعد بن زارع الشهري

نجال بنت سلطان بن محمد المهوس
نج�وى بنت س�الم ب�ن س�عيد ب�ن ناصر ال 

سلطان
نحاء بنت مزيد بن محمد السبيعي

ندا بنت نادر بن عيد العتيبي
نداء بنت علي محمد السند

ندى بن حسن بن عبدالعزيز الداود
ندى بنت عبدالله بن عبدالعزيز القريشي

ن�ور اله�دى بنت عيد ب�ن صلبي بن ش�هاب 
السبيعي العنزي

ن�ورة بنت فالح ب�ن مخلد الذياب�ي الخمعلي 
العنزي

ن�وره بنت محم�د بن جاب�ر علي ال هاش�ل 
القحطاني

نوره بنت محمد بن عبدالكريم السويل
نوره بنت محمد بن فالح العتيبي

نوره بنت مسفر بن دلمخ  المحمدي السبيعي
نوف بنت جمعان بن محمد القحطاني

نوف بنت عبدالعزيز بن محمد الربيق
نوف بنت غازي بن سعد الحربي

هند بنت عماش بن مطلق الروقي
هند مشعان حمد هالل الروقي العتيبي

هوياء بنت عجمي بن فالح السبيعي
هياء بنت عبدالله بن محمد آل حمد

هياء محمد عبدالله المانع
هيفاء بنت عمر بن محمد العتيبي

هيله بنت سليمان بن يحيى العثمان
فصل - الصيفي

 فاتن بنت سلطان بن عبدالله العتيبي
أشواق بنت أحمد بن على الباحوث

أماني بنت مرزوق بن سعد الدوسري
أمنه بنت احمد حمود حكمي

ابتسام بنت عبدالله بن عبدالعزيز الخليفي
ابرار بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن مرشود

اشواق بنت محمد بن سعد السند
افراح بنت حزام بن  عايض العتيبي

افنان بنت علي بن عبدالرحمن النشوان
انتصار بنت عوض بن عواض المطيري

باسمه بنت سعد بن محمد الجميعه
تغري�د فري�ح بن حس�ين بن س�عيد العمري 

الحربي
تماني بنت كاسب بن مزعل العنزي

تهاني بنت راشد بن عبد العزيز الحميضي
تهاني بنت مجاهد بن صنهات العتيبي

خلود بنت جزاع بن ربيش الشمري
دالل بنت ابراهيم بن محمد الدامغ

ديما بنت فهد بن صالح البريدي
رندا بنت عيد بن عبدالله المطيري

روابي بنت بدر بن مزيد المزيد
روان بنت ناصر بن عبدالعزيز رباح

ريم بنت عبدالرحمن بن عبد المحسن العيبان
ريم بنت غزاى بن محمد المطيري

سارة بنت ابراهيم بن عمر البكر
ساره بنت سبهان بن عبدالرحمن السبهان

ساره بنت عايد بن عناد العنزي
سلوى بنت مسفر بن صمان آل فايع

سميه بنت خالد بن ناصر العبيد
سناء بنت سلمان بن علي الشهري

سناء بنت غيثان بن عبدالله الشمراني
شذى بنت خالد بن علي الماجد

صالحه بنت عبد الله بن سليمان القحطاني
عائشه بنت محمد بن عيد الحارثي

عواطف بنت عبدالكريم بن صالح الصمعاني
فاتن بنت محمد بن عبدالكريم الطواله
فاطمه بنت عبدالعزيز بن علي القصير

فاطمه بنت غانم ابن سلمان العنزي
قماشه بنت يحي بن احمد جمالي

لما بنت محمد بن علي الدعيج
مرام بنت مقعد بن فهد العاطفي القحطاني

مشاعل بنت خالد بن عقيل العقيل
مشاعل بنت محمد بن فهد النفيسه

مطراء بنت صقر بن مطلق الشدادي الحارثي

مالك بنت محمد بن عبدالعزيز العيدان
منال بنت سعدان بن عبدالعزيز الحمد

منتهى بنت ناصر بن عبد الكريم العبدالكريم
موضى بنت ضحيان بن حميدي العتيبي

ميثاء بنت شريد بن محمد الشريد
نجالء بنت سليمان بن عبدالله العقيل

نوره بنت سعود بن حاتم الحاتم
نوره بنت عبدالعزيز بن سليمان الهبدان

نوره بنت علي بن صالح بن خضير الشهري
نوره بنت فهد بن سكران السكران
نوف بنت صالح بن عبدالله المليك

نوف بنت عبدالله بن محمد النزهان
هاجر بنت محمد بن حمد الصوياني

هدى بنت محمد بن قاسم العيد
هند بنت فاطم بن عقيل المطيري
هيله بنت فهد بن صالح الخالوي

كلية العلوم االجتماعية
أروى بنت سليمان بن عبدالعزيز السديس

ابتهاج بنت فالح بن عوض الرشيدي
اثير بنت خالد بن  سعد الزير

افنان بنت احمد بن عبدالرحمن العتيق
االميره بنت علي محمد الزبيدي

البندري بنت فهد بن عبدالله اليوسف
الجوهره بنت سعود بن عبدالعزيز الكثيري

العنود بنت محمد بن صالح الشيباني العتيبي
امجاد بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الجاسر

امجاد بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصانع
امل بنت عبدالله بن سليمان النقيدان

بشاير بنت مطلق بن فالح النفيعي العتيبي
بيان بنت محمد بن سعيد الهاللي الزهراني

تهاني بنت مسعود بن يحيى الحكمي الفيفي
جواهر بنت منصور بن عبدالعزيز العويس

رؤى بنت عبدالله بن ابراهيم ال مسعود
روان بنت حسن بن علي طوهري

ريم بنت مشعل بن محمد الرحماني  البقمي
ساره بنت خالد بن عبدالله المسيحل

ساره بنت زامل بن محمد المجمعي السبيعي
ساره بنت سلطان بن شلوان الشيباني
ساميه بنت عبدالله بن حمد الشعيبي

سماهر بنت مسفر بن سعيد الدوسري
سميه بنت فالح بن مصلح المطيري

شذى بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن تويم
عنود بنت سليمان بن علي السويلم

عهود بنت صالح بن عبدالعزيز الطويل
غدي بنت محمد بن سعد الهزاع

غيداء بنت عبدالله بن ابراهيم النملة
فاطمه بنت عبدالله بن محمد الصبيح

لطيفه بنت ابراهيم بن ناصر الجديد
لطيفه بنت فهد بن سعد البريدي

لمي�اء بن�ت دباس ب�ن حبيلي�ص الضبيطي 
المطيري

لمياء بنت سعد بن معضد الخرصان العجمي
لمي�اء بن�ت مس�فر ب�ن حس�ين آل ح�ارث 

القحطاني
لينه بنت عبدالرحمن بن علي العواد

لينه بنت عبدالرحمن بن محمد الرشيد
مرام بنت بدر بن عيسى الحربي
مريم بنت محمد بن سعد السبر

مشاعل بنت خالد بن فهد الجابر
مش�اعل بنت ماطر بن مش�عان الشبيشيري 

المطيري
مشاعل بنت مطلق بن فالح النفيعي العتيبي

منى بنت احمد بن محمد العنقري
منى بنت عيضه بن عوض المالكي

منيره بنت عبدالرحمن بن عبدالله السويلم
منيره بنت عبدالعزيز بن عبدالله القبس

منيره ظافر عمر الدوسري
مها بنت محسن بن نادر المطرباني العجمي

موج بنت سند بن ظفر ال ظفر الدوسري
م�ي بن�ت صام�ل ب�ن بطيح�ان العصيم�ي 

العتيبي
مي بنت عبدالعزيز بن محمود المغربي

مي بنت نداء بن مبارك السقياني المطيري
ميع�اد بن�ت ملف�ي ب�ن عم�ار الضبيط�ي 

المطيري
نجود بنت فهد بن عبدالعزيز السعيد

نوره بنت احمد بن علي الغامدي
نوره بنت الضويري بن علوش العزه السبيعي

نوره بنت فهد بن عبدالله  السبيعي
نوره بنت محمد بن صالح الصمعاني

نوره بنت محمد بن عبدالرحمن المحمود
نوف بنت سلطان بن عبدالرحمن الدخيل

نوير بنت سلطان بن حمد آل فلوان العجمي
هاجر بنت عبدالله بن عبدالله المرشد

هديل بنت عبدالعزيز بن محمد الكنعان
هيا بنت راجح ابن عنزي الجنيبي االكلبي
هيفاء بنت مهناء بن عبدالرحمن الفقيه

عبدالرحم�ن  ب�ن  عبدالعزي�ز  بن�ت  وئ�ام 
القعيضب

وجدان بنت عبداللطيف بن محمد بن هليل
شعبة الخدمة االجتماعية

أبتسام بنت محمد بن عبدالله آل فايق
أماني بنت صالح بن عبدالله الحظيف

أمج�اد بن�ت مصيبيح ب�ن ع�واض النفيعي 
العتيبي

ابتسام بنت عبدالله بن زيد بن طالب
ابتهاج بنت حسين بن سعد الشكره

ابتهال بنت سلمان بن محمد بن عمر
ابتهال بنت علي بن محمد العليان

ابرار بنت خالد بن مبارك بن محمد الحسين
ابرار بنت سلطان بن خضران المهيدلي

اروى بنت حمد بن حليس العزه السبيعي
اروى بن�ت ش�اكر ب�ن عبداله�ادي ال ناصر 

القرني
اروى بنت صالح بن مقبل العصيمي

اروى بنت عبدالله بن زهير المرافيع القرني
افراح بنت سليمان بن عبدالله اللحيدان
افنان بنت ابراهيم بن احمد ال مسعود

افنان بنت سعد بن ألفي العصيمي
الج�ازي بنت عبدالرحمن بن ش�قير الجبعاء 

الدويش
الدانه بنت احمد بن عبدالله الدايل

العنود بنت خالد بن محمد بن بريه
العنود بنت صالح بن دحيم الهريش التميمي

العنود بنت فهد بن يوسف بن نفيسه
العنود بنت نور بن صالل العضيله المطيري

اماني بنت عمر بن صالح الجوهي
امتنان بنت عبدالكريم بن رشيد الربيش

امل بنت صالح بن فهد بن صالح
امل بنت عماش بن علي عياشي

امل بنت يوسف بن محمد الصقيري
انتصار بنت علي بن قمقوم السبيعي العنزي

انفال بنت دهام بن عبدالمحسن الدهام
انفال بنت عبدالرحمن بن صالح الحملي

انفال بنت موسى بن عبدالرحمن الموسى
بس�مه بنت عبد الرحمن ب�ن ناصر بن محمد  

العريفي
بسمه بنت فايز بن علي المولد العمري

بشاير بنت مهدي بن صالح العمري
تغريد بنت غالب بن مبارك الوهيط المطيري

حصة بنت عبدالله بن علي الماضي
حصه بنت ابراهيم بن مفرج المانع
حصه بنت خليل بن ابراهيم المقرن

حصه بنت عبدالعزيز بن ابراهيم البطحي
حصه بنت عمر بن عبدالعزيز العمري
حصه بنت محسن بن محمد المرزوق
حصه بنت محمد بن ابراهيم الجريوي

حصه بنت وديد بن سليم السبيعي العنزي
حصه نايف بن مزيد بن جويعد الشلوي

حنان بنت محمد بن عايض الرويس
خلود بنت دغيم بن الحميدي القباني

دارين بنت عفات بن فنوش السبيعي العنزي
دالل بنت محمد بن فرج القحطاني

ديمه بنت ابراهيم بن عبدالرحمن العثمان
ديمه بنت عبدالله بن علي السبيعي

ذكرى بنت ناصر بن محمد الجديعي
رؤى بنت سليمان بن عبدالعزيز الرفيعي

رند بنت صالح بن خلف الجروان
روان بنت ابراهيم بن محمد النفجان
روان بنت ابراهيم بن مقبل السلطان

الس�عدوني  محي�ا  ب�ن  محم�د  بن�ت  روان 
المطيري

الحارث�ي  س�عيد  اب�ن  منص�ور  بن�ت  روان 
القحطاني

ريم بنت علي بن هادي الكثيري
ريم بنت محمد بن عبدالمحسن الدهام

ريم بنت محمد بن محمد بخارى
ريم بنت ناصر بن عبدالرحمن اللحيدان

ساره بنت ابراهيم بن محمد العبيد
ساره بنت خالد بن عيسى الضويحي

ساره بنت سفر بن دبيجان الغبيوي العتيبي
ساره بنت سلمان بن نايف المغيري العتيبي

ساره بنت عبد الرحمن بن محمد الهاجري
ساره بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن العبيد

ساره بنت عقيل بن عبدالعزيز العبدالكريم
ساره بنت محمد بن عبدالرزاق الدهام

ساره بنت مساعد بن ناصر العبيد السهلي
سجى بنت عبدالله بن محمد العبدالكريم

سلمى بنت خالد بن سعد الثويني
س�ماهر بن�ت مطل�ق ب�ن صق�ر الش�دادي 

الحارثي
سميه بنت سليمان بن محمد الثويني
سهام بنت سبيل بن حضيري العنزي

س�يوف بن�ت ع�وض بن مس�فر الش�الحي 
المطيري

شذى بنت يوسف بن عبدالله اللحيدان
ش�روق بن�ت ش�امان ب�ن دلي�م الميمون�ي 

المطيري
شماء بنت ابراهيم بن عبدالله المحيسن

شهد بنت احمد بن حمزه الفريدي الحربي
شهد بنت عبدالله بن محمد المرزوق

صيته بنت عواض بن سلمان الشيباني
عائشه بنت محمد بن شائع النفيسه

عبير بنت عبدالرحمن بن صالح بن طالب
عبير بنت عبدالله بن ابراهيم الرضيان

عبير بنت محمد بن عبدالعزيز ابو نحيط
عمش�اء بن�ت محمد بن مس�فر الس�حيمي 

القحطاني
عهد بنت نور بن مرزوق الذيابى العتيبي

عه�ود بن�ت عبدالرحم�ن ب�ن عل�ي ال بريق 
االسمري

عه�ود بن�ت عبدالمحس�ن ب�ن عبدالرحم�ن 
الحلوان

عواطف بنت محمد بن باتل العماج
غاده بنت يحى بن مرضي السعدي الزهراني

غدير بنت طالل بن فهد الشريف
غدير بنت متعب بن سعدالروقي  العتيبي

فاديه بنت عيد بن دومان الزياني الرشيدي
فاطمة بن علي بن سعد الشهري

فوزيه بنت راشد بن عبدالله العمري الحربي
لجين بنت عبدالله بن صالح الحسون

لمى بنت خالد بن عبدالله الدرويش
لولوه بنت علي بن عمر الوسيدي

لولوه بنت محمد بن ابراهيم بن حسين
ليلى بنت محمد بن مسفر بني هميم اليامي
مرام بنت فريح بن منسي السبيعي العنزي

مرام بنت فهد بن ابراهيم بن سريع
مرام بنت مشعل بن نصار

مري�م بن�ت موس�ى بن عس�اف الش�ريعبي 
العنزي

مشاعل بنت صالح بن حمود البازعي
مشاعل بنت عايد بن عسكر العمري الحربي

عبدالل�ه  ب�ن  عبدالرحم�ن  بن�ت  مش�اعل 
المقوشي

مش�اعل بن�ت محماس ب�ن س�الم الميزاني 
المطيري

مضاوي بنت هندي بن مطلق الرشود
مالك بنت سعود بن سالم السويلم

مالك بنت سهيل بن عثمان الخميس
مالك بنت فهد بن عبدالله آل سميح

منار بنت فالح بن سراي الفضيلي الشمري
منى بنت محمد بن عبدالله السحيم

منى بنت محمد بن مفرح بن ظافر ال مفرح  
العمري

منيره بنت سرور بن مبارك بني سالم الحربي
منيره بنت عبدالله بن عبدالعزيز الطالسي

منيره بنت فهد بن علي العجالن
منيه بنت فهيد بن منديل آل فهيد

ميثا بنت حمد بن عبدالله العصفور
نجالء بنت أحمد بن عبدالمحسن الشبل

نجالء بنت رشيد بن فهيد السبيعي
ندا بنت ناهس بن بجاد النفيعي  العتيبي

نهى بنت مبارك بن عبدالله ال عبيد السهلي
نهى بنت مساعد بن احمد الشبيعان

نوال بنت مقبل بن علي المقاطي العتيبي
نورا بنت عبدالرحمن بن عبدالله الشميسي

نوره بنت سعيد بن محمد الشرمى الهاجرى
نوره بنت طائع بن عزام آل طايع الدوسري

نوره بنت عبدالله بن علي الدريس
نوره بنت عثمان بن يحيا اليحيا

نوره بنت علي بن عبدالله الصيخان
نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن حلوان

نوره بنت ناصر بن سحمي الملحي السبيعي
نوف بنت سعد بن ابراهيم المسعري

نوف بنت سعيد بن مبارك البحول
نوف بنت صائل بن مفرس الدغفلي البقمي

ن�وف بن�ت عبدالعزي�ز ب�ن فيص�ل الماج�د 
الدويش

نوف بنت علي بن بشير التركي
نوير بنت خلف بن مقعد الرويبي السبيعي
هديل بنت شايع بن فهد العجير الدوسري
هديل بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزير

هال بنت خالد بن عيفان الجعيد
هال بنت محمد بن عبدالكريم الصالح

هناء بنت ناصر بن عبد الرحمن السكران
هن�ادي بن�ت راف�ع ب�ن عبدالل�ه الجمي�ري 

الشهري
هند بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الدخيل

هياء بنت فهد بن محمد الخنفري القحطاني
هيفاء بنت عبدالله بن غدير ال غدير

هيله بنت سعد بن عبدالله النوفل
وجدان بنت عبدالله بن ناصر آل علي السبيعي

وجدان بنت محمد بن عبدالله المطير
وداد بنت عبيد بن ثامر المرزوقي البقمي

وضحى بنت مقبل بن خلف الخلف
قسم علم النفس

آسيه بنت محمد بن علي حدادي
آالء بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيل

آالء بنت محمد بن سعد بن جريان
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آالء بنت وهب بن عبدالعزيز الراجحي

أبرار بنت عثمان بن ابراهيم الدايل
أثير بنت عبدالعزيز بن مساعد الحمد

أروى بنت طارق بن عبدالله الفالح
الجندب�ي  محم�د  ب�ن  عبدالل�ه  بن�ت  أروى 

الزهراني
أريج بنت حمدي بن احمد السمراني
أسماء بنت سعد بن حسن الزهراني
أسماء بنت سعد بن علي العصيمي

أسماء بنت عساف بن الفديع بن العتيبي
أسماء بنت محمد بن عبدالله العليان
أسماء بنت منور بن برجس الشمري

أفراح بنت ذيب بن مثيب الذيابي العتيبي
أفراح بنت سليم بن سعيد العتيبي
أفنان بنت ابراهيم بن سالم عدرج

أفنان بنت زيد بن علي الهمالن
أفنان بنت مسعود بن فهد آل خريجه
أمجاد بنت سعود بن عبدالله الزنيدي

أمل بنت ثقل بن ناصر الشكره
أمل بنت سعود بن عبدالله الكبرى الدوسري

أم�ل بن�ت محم�د ب�ن عبدالمحي�ي العمري 
الحربي

أمل بنت مسفر بن قدهان الشلوي
أمل بنت نايف بن دغيليب الغضباني

أمل محمد عبدالله ال عاطف القحطاني
أمنه بنت عطيه بن علي النجمي

أمنيه بنت سليمان بن عثمان التركي
أمواج بنت محمد بن ظافر ال سالم العمري

أميره بنت محمد بن حمود العلي اللحيدان
أميره بنت منصور بن علي الهديب

أميره بنت هليل بن بديع السبيعي العنزي
ابتسام بنت ابراهيم بن صالح الحماد

ابتسام بنت عبدالعزيز بن ناصر الناصر
ابتهال بنت صالح بن محمد الطيار

ابتهال بنت عبدالله بن ابراهيم السنيدي
ابتهال بنت عون بن صالح آل حامد العمري

ابرار بنت سعيد بن عبدالله باقلب
ابرار بنت محمد بن عبدالله الدهيمي

اثير بنت حسين بن محمد حكمي
اثير بنت فهد بن محمد الغويري

اروى بنت عبدالعزيز بن ناصر العمار
اروى بن�ت عبدالل�ه ب�ن نويم�ي الدغيلب�ي 

العتيبي
اروى بنت علي بن عبدالعزيز العجالن
اروى بنت قاسم بن يحيى بن منجي

اروي بنت محمد بن بالل الصباح
اريج بنت سهو بن حازم الضباطي المطيري

اريج بنت صالح بن بديوي البديوي
اسماء بنت ابراهيم بن علي الخويطر

اس�ماء بنت احم�د بن عبدالله ال بن حس�ين 
األسمري

اسماء بنت خالد بن ناصر المرعيد السبيعي
اسماء بنت عبدالرحمن بن محمد الصالح

اس�ماء بنت ه�ادي ب�ن ح�الص آل بوصابر 
القحطاني

اش�واق بن�ت عبداللطيف بن مله�ي الفريدي 
الحربي

اش�واق بنت منصور ابن سعيد ابن مانع ابن 
صمان

اعياد بنت شبيب بن سعد ال شبيب الدوسري
افراح بنت عبدالكريم بن ابراهيم اللحيدان

الغانم�ي  ب�ن صق�ر  بن�ت عبدالل�ه  اف�راح 
القحطاني

اف�راح بن�ت منص�ور ب�ن مطل�ق العضيل�ه 
المطيري

افنان بنت ابراهيم بن زيد الدريس
افنان بنت ابراهيم بن عبدالله العريدي

افنان بنت اديب بن محمد السدحان
افنان بنت علي بن سعد المالمه االسمري

افنان بنت مبخوت بن محمد الدوسري
افنان بنت محمد بن أحمد الرباحي المالكي

افنان بنت محمد بن سليمان الوشيل
افنان بنت مساعد بن عبدالعزيز اللحيدان

افنان بنت ناصر بن عوض بن فالح االضويان 
الدوسري

اآلء بنت عثمان بن احمد التويجري
البتول بنت مصعب بن فالح العطري

البندري بنت صالح بن عبدالرحمن الخطيب
البن�دري بن�ت مب�ارك ب�ن عبدالله ال س�عد 

القحطاني
الجوهره بنت ابراهيم بن علي السويلم
الجوهره بنت احمد بن محمد الجنيدل

الجوه�ره بن�ت عبد العزي�ز بن عب�د الله بن 
محمد بن سيف

الجوه�ره بن�ت محم�د ب�ن عل�ي آل س�عد 
القحطاني

الجوهره بنت ناصر بن محمد المرشد
العنود بنت راشد بن عبدالرحمن العنبر

الهام بنت عبد الله بن صالح آل مشيع القرني
الهنوف بنت مسلم بن فايز العمري الحربي

اماني بنت ابراهيم بن محمد السلمان
اماني بنت عبدالله بن خلف الراشد

اماني بنت نزال بن مبارك الشامى الحربي
امج�اد بنت خض�ر ب�ن ابراهي�م ال درويش 

القرشي
امجاد بنت سعود بن راشد الرشود

امجاد بنت صالح بن محمد العريني
امجاد بنت عبدالرحمن بن محمد الحميد

س�ليمان  ب�ن  عبدالعزي�ز  بن�ت  امج�اد 
العبداللطيف

امل بنت ابراهيم بن علي البداح
امل بنت صخي بن عليوي المناصير الشمري
ام�ل بن�ت عبدالرحم�ن ب�ن احم�د العماري 

القرني
امل بنت عبدالله بن حمود الشمراني الكثيري

امل بنت علي بن سلوم الفدعاني العنزي
امل بنت هادي بن سعد القحطاني

امنه بنت عبيد بن طليحان المخلفي الحربي
الخنف�ري  ناص�ر  اب�ن  ربي�ع  بن�ت  امي�ره 

القحطاني
امينه بنت محمد بن ابراهيم الحافي العتيبي

انفال بنت ابراهيم بن عبدالعزيز القميزي
انفال بنت راشد بن عبد الله المديهش
انهار بنت عبدالله بن صالح اللحيدان

انوار بنت سلطان بن عريفج العريفج
ايثار بنت ابراهيم بن مبارك ال جوير

ايالف بنت تركي بن يحي الهوالن
ايمان بنت عايض بن عواض الحارثي

ايمان بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز العامر
ايمان بنت عيسى بن عبدالعزيز الشامخ

بدور بنت محمد بن مانع الشامري العجمي
بشائر بنت محمد بن فهد الجوهر

عبدالرحم�ن  ب�ن  عبدالعزي�ز  بن�ت  بش�اير 
السماري

بشاير بنت عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
بش�رى بنت عبدالملك بن ناص�ر عبدالرحمن 

الجعوان
بشرى بنت عمر بن ابراهيم اليحياء

بش�رى بنت قبل بن عايد بن بشير المشرافي 
المطيري

بيان بنت خلف بن بريك الشبيشيري المطيري
بيان بنت خلف بن محمد الركادي الحربي

بيان بنت عبدالحكيم بن محمد البراق
بيان بنت محمد بن عبدالعزيز المنيع

بيان بنت نهاد بن احمد بركات
بيان بنت يحى بن علي السفياني

تغريد بنت حمود بن عبدالله السبيعي
تغري�د بنت س�فر ب�ن عوضه  ب�ن الفضيلي 

المرزوقي البقمي
تغريد بنت علي بن حمزه الحمزه

تهان�ي بن�ت صال�ح ب�ن عبدالل�ه ال حمدان 
الغامدي

تهاني بنت هادي بن يحيى مجشن عاتي
تهاني بنت يحيى بن الحسين مفرح
ثريا بنت عبدالعزيز بن عقل القشعم

جازي بنت محمد بن سالم ال حزمه الشهري
جميله بنت صالح بن علي الكربي

جواهر بنت ابراهيم بن حماد التويجري
جواهر بنت بدر بن صقر العمري

جواهر بنت سالم بن سلمان الرشيدي
جواهر بنت صالح بن عبدالرحمن الشويعر

جواهر بنت فراج بن فالح الدرعاني الشهراني
جواهر بنت مترك بن فهد الدوسري

جواهر بنت محمد بن سعد المحلفي السهلي
جواهر بنت منصور بن مطلق المطيري

جيهان بنت عبدالله بن علي الطيار
حربي�ه بن�ت ش�جاع مش�وح ب�ن ابراهي�م 

الفريدي
حصه بنت أحمد بن خالد المسعودي

حصه بنت ابرهيم بن عبدالعزيز الثميرى
حصه بنت احمد بن عبدالله حدادي

حصه بنت عبدالرحمن بن صالح السلوم
حصه بنت عبدالكريم بن محمد السويدان

حصه بنت محمد بن على الصقر
حصه بنت محمد بن ناصر عميره

حليمه بنت يحي بن ابوطالب قيسي
حن�ان بن�ت عجي�ان ب�ن محمي�د العصيمي 

العتيبي
حنان بنت فيحان بن نهار آل جذع العتيبي

خديجه بنت موسى بن يحيى الداثري الفيفي
خلود بنت عبدالعزيز بن صالح العبدالهادي
خلود بنت علي بن مهدي ال حميد الشهري
خلود بنت الفي بن مطلق الجشي المطيري

خلود بنت مشعل بن صالح السميري العتيبي
خلود بنت ناعم بن عبدالله الثابتي الشهري

دارين بنت أحمد بن ابراهيم الشاجري
داليا بنت محمد بن صالح الموينع

داليه بنت محمد بن خالد بن عميره
دعاء بنت راشد بن ثريان العيباني المطيري

دالل بنت محمد بن فهاد ال شردان الدوسري

ديما بنت سعد بن محمد المنصور
رباب بنت زايد بن محمد الصوقعي عسيري

ربى بنت صالح بن ابراهيم النفيسه
رح�اب بن�ت أديه�م ب�ن محس�ن التريباني  

الشمري
رحاب بنت عبدالله بن عبدالكريم الموينع

رح�اب بن�ت محي�ل ب�ن جبي�ر المش�رافي 
المطيري

رغد ابراهيم بن علي بن صقري الصقري
رغد بنت احمد بن صالح بن ثويني الثنيان

رغد بنت خالد بن صالح الغفيص
رغد بنت علي بن عبد الله الصغير

رميم بنت عبدالعزيز بن علي العميد
رنا بنت عبدالكريم بن ابراهيم الصعب

رنا بنت عبدالله بن سليمان الجمعه
رناء بنت سعد بن صالح بن دريهم

رند بنت عبد الرحمن بن علي الجربوع
رهف بنت عبدالله بن ابراهيم الهزاع

روئى بنت علي بن فرج حسن
روان بنت ابراهيم بن جريد ال جريد

روان بنت احمد بن محمد الصامل
روان بنت صالح بن عبدالله السعود
روان بنت عبدالله بن علي الخريجي

روان بنت عبدالله بن منصور البحيري
روان بنت منصور بن راشد ال ثنيان الدوسري

روان بنت ناصر بن حسن آل سالم الشهري
ريم بنت سليمان بن عبدالله العتيق

ريم بنت صالح بن علي الحبي العامري
ريم بنت صبيح بن حوران الفريجي الرويلي

ريم بنت عبدالرحمن بن صالح األحيدب
ريماء بنت عبدالعزيز بن محمد العقيل

ريماس بنت محمد بن علي العجيب
ريمه بنت راشد بن حمود الزعبي

ريمه بنت سالم بن مبارك الوحيمر الدوسري
ريميه بنت محمد بن جهز الرياحي البقمي

ريناد بنت صالح بن محمد البليهد
ريهام بنت هضيبان بن سفر المرزوقي

زينب بنت يحي بن حسن حفاني هزازي
زينب بنت يحي بن عبدالله عواجي

ساره بنت خالد بن حمد العسكر
ساره بنت سعد بن محمد بن دايل

ساره بنت سلمان بن محمد المواش
ساره بنت صالح بن سند الشاطري المطيري

ساره بنت عائض بن عبدالرحمن الزهراني
ساره بنت عبدالحكيم بن عبدالله الرشيد

ساره بنت عبدالعزيز بن حمد االحمد
س�اره بن�ت عبدالل�ه ب�ن حم�ود العاط�ف 

القحطاني
ساره بنت عبدالله بن عتيق العتيق

ساره بنت علي بن محمد المشاري التميمي
ساره بنت فاضل بن محمد ال سلمه القرنى

ساره بنت محمد بن عبدالعزيز الفارس
ساره بنت محمد بن علي ال جابر الشهري

ساره بنت مساعد بن علي الشهري
سحر بنت سليمان بن عبدالله الخضيري

سلوى بنت سعد بن شايخ العميري الشهري
سماهر بنت عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف

سمر بنت سعود بن عبدالعزيز الماص
سمر بنت فهد بن عبدالعزيز البريكان

سمر بنت كمين بن حسن القاسمي الظفيري
سمر بنت مصلح بن فازع آل دخنان العمري

سمر بنت ناصر بن عبدالله السالمه
سميه بنت ناصر بن مبارك الدوسري

سناء بنت شامان بن سائر العتيبي
سهام بنت سعد بن معيض العبدلي المالكي

س�هام بن�ت مع�زي ب�ن خري�ص البدي�ري 
المطيري

سهام بنت نهار بن عبيد الخالصي
شذى بنت صالح بن محمد أبا الخيل

شذى بنت غرم الله بن عبد الله الزهراني
شروق بنت حمد بن عبدالله السبهان

شروق بنت عامر بن موسى بن حزاب
شروق بنت محمد بن سعيد القحطاني

ش�ريفه بن�ت جمع�ان ب�ن ع�وض الفهمي 
الزهراني

شهد بنت عبدالعزيز بن محمد الحميضي
شهد بنت محمد بن عبدالله السدحان

شوق بنت عبدالله ابن مغلي الثبيتي
ش�يخه بن�ت صالح ب�ن عبدالل�ه ال القريني 

العمري
شيخه بنت فرحان بن عايد المشيطي العنزي

صالحه بنت حسن بن محمد الشهري
ضحى بنت احمد بن سعود البليهد

عائشه بنت عبدالله بن فواز ال عثمان
عائش�ه بن�ت الف�ي ب�ن م�رزوق العضيل�ه 

المطيري
عائش�ه بن�ت محم�د بن مع�دي المس�ردي 

القحطاني
عائشه بنت محمد بن موسى الهوساوي

عائش�ه بن�ت مدع�ث ب�ن ف�ارس المقاطي 

العتيبي
عبير بنت ضيف الله بن فهد الروقي العتيبي

عبير بنت عاني بن راشد الفدعاني العنزي
عبي�ر بن�ت عبدالعزيز ب�ن ابراهيم الش�يتي 

التميمي
عبير بنت عبدالعزيز بن منصور العساف

عبير بنت عبدالله بن ثميل السبيعي العنزي
عبير بنت فهد بن عبدالله الدهيس المالكي

عبير بنت محمد بن سعيد الزهراني
المهدان�ي  محم�د  ب�ن  ناص�ر  بن�ت  عبي�ر 

القحطاني
عزيزه بنت احمد بن محمد المدني

عليا بنت ابراهيم بن عبدالعزيز العقيل
عليا بنت قصيم بن ملوح الشمري

عنود بنت صالح بن حميد الداود
عنود بنت فرحان بن علي السبيعي العنزي

عهد بنت صالح بن عبدالله بن دريهم
عهد بنت مشعل بن عبدالله الحربي

عهود بنت مذكر بن علي ال كزمان القحطاني
عه�ود بن�ت مش�عل ب�ن عبدالله ب�ن عميره 

الروقي
غادة بنت عبدالعزيز بن سعود المواش

غ�اده بن�ت عب�د الل�ه ب�ن فال�ح العاطف�ي 
القحطاني

غاده بنت نايف بن زيد العتيبي
غدير بنت صالح بن هالل السبيعي العنزي

غدير بنت مسفر بن مبارك العرجاني العجمي
غيداء بنت مزعل بن خلف الشبرمي

فادي�ه بنت حس�ين ب�ن صنهات الش�اطري 
المطيري

فاطمه بنت بدر بن عبدالله المقحم
فاطمه بنت عائض بن علي القحطاني

فاطمه بن�ت عبدالوهاب ب�ن عبدالله الجبور 
السبيعي

فاطمه بنت محمد بن شاهر الشهري
فاطم�ه بن�ت مناح�ي بن رج�ا الل�ه العوني 

المطيري
فاطم�ه بن�ت منص�ور ب�ن ذي�ب العصيمي 

العتيبي
فايزه بنت محمد بن عوض الشهري
فرح بنت محمد بن سعيد المجادعه

فهده بنت فهد بن محمد الرشيد
فهده بنت فهد بن مقرن المقيرن

في بنت حسن بن س�عود بن غريب ال شامر 
العجمي

قبله بنت خلف بن حصن ال جنيب الدوسري
لجين بنت عبدالرحمن بن محمد بن زامل

لجين بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الزاحم
لجين بنت قاسم بن علي المطوع

لطيفه بنت محمد بن فهد العجراء
لطيفه بنت منصور بن فهد ابو خالد

لمى بنت شعيل بن مشعل البدراني الحربي
لمياء بنت عبدالله بن محمد السباح

لمي�اء بن�ت مب�ارك ب�ن جمع�ان آل موين�ع 
الدوسري

لمياء بنت متعب بن ابراهيم العتيبي
لمياء بنت محمد بن سعيد بن سعيد

لناء بنت نجر بن نوار الشدادي الحارثي
لولوه بنت عبدالله بن عبدالرحمن العنبر

لي�ان بن�ت عبدالل�ه  ب�ن عطي�ه الحس�يكي 
الحارثي

لين�ا بن�ت عبدالرحمن بن صنيت�ان المغيري 
العتيبي

ماجده بنت عبدالخالق بن محمد زكري
مجد بنت عبدالله بن محمد الخراشي

مرام بنت ابراهيم بن محمد الشويمان
مرام بنت ابراهيم بن محمد بن نفيسه

مرام بنت شداد بن محمد الشيباني العتيبي
مرام بنت عبدالرحمن بن عبدالرحمن الغانم

مرام بنت مشعل بن ناصر بن حزام ال مثيب
مروه بنت عبدالعزيز بن عبدالله الجريوي

مروه بنت عبدالله بن حمد الدريويش
مري�م بن�ت محم�د ب�ن خل�ف الصخاب�ره 

الدوسري
مريم بنت مرشد بن عبدالله الخرجي

مريم بنت منصور بن مناور الهجله المطيري
مزنه بنت سعيد بن مبارك الدهيمي البقمي
مزنه بنت عبدالكريم بن سليمان السديري

مشاعر بنت عبدالله بن محمد التركي
مشاعل بنت عصام بن ناصر بن دريس

مشاعل بنت مطلق بن عبدالله العصفور
مشاعل بنت نواف بن خلف أبو جزيله الحربي

مالك بنت سعود بن عبدالعزيز الشلهوب
مالك بنت عبدالله بن حمدان العبدلي المالكي

مالك بنت عيد العصيمي العتيبي
مالك بنت منصور بن ناصر الورهي

منال بنت ضيف الله بن حمد الجش المطيري
منال بنت عبدالله بن محمد السليمان
منال بنت عوض بن عبدالله آل موسى

منال بنت فهد بن عبدالله بن عبيد

منال بنت منصور بن مهل الجعفري العنزي
منى بنت حميدان بن تركي التركي

منى بنت خالد بن ابراهيم الحميدان
منى بنت خالد بن فهد الصبيح

منى بنت عبدالسالم بن عبدالرحمن العبدان
منى بنت وليد بن محمد بامقابل

منيرة بنت غازي بن دهير المقاطي العتيبي
منيره بنت ابراهيم بن محمد الحبيب

منيره بنت سعد بن نفل الشكره الدوسري
منيره بنت سعد بن هالل القنيني المطيري

منيره بنت عبدالل�ه بن سعد السعيدي
منيره بنت عبدالله بن عبدالرحمن المبارك

مني�ره بنت عس�اف ب�ن فه�د ال عبدالهادي 
الدوسري

العاطف�ي  ح�زام  ب�ن  عش�ق  بن�ت  مني�ره 
القحطاني

منيره بنت عوض بن هالل العوفي الحربي
منيره بنت ماجد بن عبد العزيز الدايل

منيره بنت منيف بن محمد العلوي الحربي
مها بنت جبريل بن محمد بكار

مها بنت خالد بن عبدالعزيز  العثيمين
مه�ا بن�ت س�لطان ب�ن عوي�ض المرزوقي 

البقمي
مها بنت عبدالرزاق بن سعيد الغامدي

مها بنت علي بن موسى المساوى
مها بنت فهيد بن علي الجعفري الشمري

مها بنت يعقوب بن سليمان المحارب
مه�ره بن�ت حس�ين ب�ن مان�ع اب�و قن�اع 

القحطاني
مي بنت محمد بن مبارك العرجاني العجمي

ميعاد بنت بندر بن محمد بن عيد
ميعاد بنت خلف بن ضاوي المحنا المطيري

ميعاد بنت عبدالرحمن بن حمد الخلف
نايفه بنت عبد بن خلف العنزي

نجد بنت خالد بن عبدالله الزامل
نجالء بنت خالد بن فهد الخنفري القحطاني

نج�الء بن�ت عائض ب�ن عب�د الل�ه آل عليان 
القرني

نجود  بنت سعيد  بن مرشد المطيري
نجود بنت سليمان بن عبدالرحمن السعران

نجود بنت عبدالعزيز بن حمد الجوهر
نجود بنت محمد بن سعيد الحنيفي الشهراني

نجوى بنت احمد بن مشرفي حدادي
ندى بنت أحمد بن عبد المحسن الرشود

ندى بنت احمد بن محمد آل عريعر الوادعي
ندى بنت فهد بن عبدالرحمن المجماج

ندى بنت محمد بن احمد العصيمي
ندى بنت محمد بن قاسم العيد

نسرين بنت احمد بن محمد عثمان االسمري
نفل�ه بن�ت محم�اس ب�ن عائ�ض آل عليان 

القحطاني
نهله بنت عبدالعزيز بن محمد الجنيدل

نهى بنت خالد بن محمد بن عبيد
نهى بنت نواف بن سعد النفيعي العتيبي

نوره بنت  محمد بن فهد ال دحيم
نوره بنت ابراهيم بن عبدالله الحمدا

نوره بنت ثالب بن مهناء العزه السبيعي
نوره بنت حماد بن معيوف الخياري الرشيدي

نوره بنت حمد بن ابراهيم اللحيدان
ن�وره بنت خميس بن عبدالعزيز الس�ويداني 

القحطاني
نوره بنت سالم بن فهد آل الشاعر الدوسري

نوره بنت سعود بن عبدالعزيز بوخوه
نوره بنت سعود بن محمد بن رشيد

نوره بنت صالح بن حمد الحواس
نوره بنت صالح بن عبدالله الهويش

نوره بنت عايش بن مسفر الحبردي العتيبي
ن�وره بنت عب�د العزيز بن عثم�ان بن محمد 

المزروع
نوره بنت عبد الله بن سعد بن محمد البشنين 

االكلبي
نوره بنت عبدالرحمن بن عبدالله البصيص

نوره بنت عبدالعزيز بن راشد بن سيف
نوره بنت عبدالله بن عبدالكريم العبود

ن�وره بن�ت عبدالل�ه بن مب�ارك ب�ن مرضي 
الودعاني

نوره بنت علي بن محمد بن العلي الوابلي
نوره بنت فائز بن س�الم بن قشعان العيافي  

القحطاني
نوره بنت محمد بن سعيد ابو دهام الشهراني
نوره بنت مطل�ق بن عبد الرحم�ن الحطابي 

الحارثي
ن�وف بن�ت الحمي�دي ب�ن محم�د الخنفري 

القحطاني
نوف بنت بطيان بن محسن الدعجاني
نوف بنت خالد بن عبدالعزيز المنصور

نوف بنت عبدالوهاب بن عبدالعزيز الزامل
نوف بنت فهد بن فالح العاطف القحطاني

نوف بنت محمد بن ابراهيم العمر
هاجر بنت احمد بن ابراهيم الدخيل

هاجر بنت عبدالله بن محمد المحيميد
هبه بنت سليمان بن عبدالله الحواس

هتاف بنت سعود بن محمد الجبر
هدى بنت سلطان بن بن عبدالرحمن العيدان

هدى بنت شايع بن نادي الحنيني الحربي
هدى بنت عبداالله بن مبارك الدوسري

هدى بنت موسى بن احمد آل المذيبه البارقي
الحمال�ي  س�لطان  ب�ن  بن�در  بن�ت  هدي�ل 

القحطاني
هديل بنت عبدالعزيز بن موسى الموسى

هديل بنت عبدالعزيز بن ناصر الهزاني
هدي�ل بن�ت محم�د ب�ن ش�بيب ال مدع�ث 

الدوسري
هديل بنت محمد بن مبروك الهذلول
هديل بنت محمد بن ناجي المبارك
هديل بنت محمد بن يوسف محمد

ه�ال بن�ت محم�اس ب�ن مطيلق الجياش�ي 
الحارثي

هنا بنت عبدالعزيز بن حمود الموسى
هناء بنت مفلح بن ناصر الحربي

هنادي بنت عبدالعزيز بن سليمان الموسى
هن�ادي بنت متعب بن صلب�ي بن فهد الهرف 

المطيري
هند بنت احمد بن موسى ضامري
هند بنت حمد بن عبدالله ابابطين

هند بنت قعدان بن هليل العضياني العتيبي
هيا بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الربيع

هيا بنت صالح بن عبدالرحمن بن شبرين
هيا بنت عبداالله بن إبراهيم بن داود
هيا بنت منصور بن خميس المهيني

هياء بنت أحمد بن عبدالله الهدلق
هياء بنت ابراهيم بن محمد الخيال

هياء بنت عبدالرحمن بن محمد بن موينع
هياء بنت عبدالعزيز بن عبدالله عتي

هياء بنت علي بن زيد ال مبارك
هياء مبارك بن سالم بن مبارك الحوير

هيف�اء بن�ت احمد ب�ن عبدالرحم�ن بن علي 
الطيار

هيفاء بنت تركي بن مقرن القصير
وجدان بنت بندر بن محمد السريع
وجدان بنت خالد بن محمد الفريح
وجدان بنت سفر بن منير الشلوي

وجدان بنت محمد بن فهد بن عتيق
وداد بنت شارع بن معزي الجعفري العنزي

ورود بنت ابراهيم بن سليمان الهويمل
وصال بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الحميضي
وضحى بنت عبدالعزيز بن محمد العبدالكريم
وضحى بنت مفرح بن عمش الكبسا الحربي

وفاء بنت عبدالعزيز بن براهيم العبدالرحمن 
الحميدان

وفاء بنت فهد بن عبدالرحمن الجريسي
وفاء بنت محمد بن مبارك القريني

فصل - الصيفي
امجاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العقل

ديمه بنت راشد بن محمد الرويشد
ريم بنت عايض بن محمد القحطاني

لما بنت سعود بن ناصر البشري الحربي
لمي�اء بن�ت عبدالعزي�ز بن محمد ابو رش�يد 

العمرو
مرام بنت محمد بن الفي الولدعي العنزي

شعبة الخدمة االجتماعية
أفنان بنت ابراهيم بن حمد الهزاع

اروى بنت فهد بن سليمان السريع
افنان بنت عبدالله بن سليمان النودل

الهنوف بنت ابراهيم بن ناصر بن حبجر
رحاب بنت خنين بن عيسى بن خنين
سندس بنت خليل بن صالح العوهلى

سهام بنت جلوي بن عادي البقمي
مرام بنت سعيد بن محمد ال هادي القحطاني

مشاعل بنت فايز بن فهد العنزي
منال بنت مبارك بن صلفيق السبيعي العنزي

منيره بنت ذياب بن صايل السبيعي العنزي
والء بنت لباد بن رحبي السبيعي العنزي

قسم علم النفس
خل�ود بن�ت دعي�ج ب�ن محم�اس العصيمي 

العتيبي
ساره بنت حماد بن عبدالله المقيطيب

ساره بنت محمد بن علي العيسى
س�هام بنت غ�ازي ب�ن عوي�ض الس�ميري 

العتيبي
الخنف�ري  ب�ن ف�رج  بن�ت محم�د  ش�روق 

القحطاني
علياء بنت بداح بن عميش المقاطي العتيبي

فهده بنت مطلق بن محمد العماج
منى حليس بن عبد الله الجمالين السبيعي

مياده بنت فهد بن عبدالله الباحوث
نوره بنت فهد بن حمد الخنفري القحطاني

نوره بنت مطلق بن عبدالله الشايعي
هناء بنت محمد بن منصور الخميس
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كلية علوم الحاسب والمعلومات
آالء بنت ابراهيم بن ابراهيم بحيري
أبرار بنت حجاج بن محمد الحجاج
أثير بنت عبدالعزيز بن سعد أبوبكر

اثير بنت عبدالله بن صالح البشيري الزهراني
اثير بنت محمد بن ابراهيم اليحيى

اريج بنت عايد بن عبدالهادي الحربي
اسراء بنت عبدالرحمن بن عبدالله الحسيني

اسماء بنت سعيد بن يحي العمري
اسماء بنت مسعد بن معيض المطيري
اشجان بنت عبدالله بن دهمش آل تويم

اشجان بنت علي بن محمد العمرو
الجوهره بنت خالد بن عبدالله أبابطين

الهام بنت محمد بن مفرح عسيري
الهن�وف بن�ت يح�ي ب�ن محمد آل قريش�ان 

القحطاني
اماني بنت سليمان بن محمد آل سويلم
امجاد بنت سعد بن ابراهيم  المغيصيب

الحمال�ي  ب�ن محم�د  بن�ت حم�ود  ايم�ان 
القحطاني

ايمان بنت عبدالرحمن بن عبدالله المالكي
بنان بنت عصام بن معتصم طرابزوني
تغريد بنت عبدالله بن ملفي الدوسري

جواهر عبدالله فيصل الرويس
خوله بنت صالح بن عبدالرحمن الدوهان

خوله عبد العزيز صالح سعد الطويل
ديمه بنت عبدالله بن احمد الخضيري

رحاب غنام عبدالله آل معدي
روان بنت علي بن محمد القرني

روان بنت محمد بن عبدالعزيز بن شيحه
روان بنت ياسر بن محمد الحسيني

ريم بنت ردفان بن عليان المروي العتيبي
ريم بنت سالم بن عوض السليمي الحربي

ريم بنت مستور بن خليف الفدعاني العنزي
سارة بنت عبدالله بن عبدالمحسن بن حسن

س�اره بن�ت احم�د ب�ن مق�رن المس�عودي 
الشمري

ساره بنت ناصر بن عبدالعزيز العواد
ساميه بنت سعد بن حمدان الشلوي

سحر بنت سعد بن سعود بن داود
شروق بنت صالح بن عبدالله الزهراني

شهد بنت عون بن محمد القرني
عبير بنت عبدالعزيز بن حمود الشثري

عهد بنت عبد الله بن حسن الحمدان
عهود بنت بركات بن مبروك المخلفي الحربي

غزيه بنت زاكي بن مزيد البقمي
فاطمه بنت عواد بن عايد الجعفري العنزي

لطيفه بنت خالد بن مهناء العريفي
لطيفه بنت عبد الله بن محمد الصرامي

لي�ال بن�ت عبدالعزي�ز ب�ن مه�دي الرحيمي 
المطيري

ليلى بنت حمدان بن سعيد العمري
مالك بنت ذعار بن مطلق العضياني العتيبي

منار بنت خالد بن علي الدسيماني
منال بنت تركي بن عبدالله القرني

منى بنت عبدالرحمن بن مبروك الربعي
منيره بنت حمد بن فهد الخنفرى

منيره بنت مساعد بن سليمان الرتيق
ندى بنت وليد بن سليمان القاضي
نوره بنت محمد بن عثمان الدخيل
نوف بنت احمد بن ابراهيم الرشيد
نوف بنت نايف بن محمد بن لبده

هديل بنت عبدالعزيز بن ناصر العبدالكريم
هند بنت محمد شايع بن عادي

وجود بنت عبدالله بن خلف العامري
وفاء بنت خالد بن مطر الثبيتي العتيبي

وفاء بنت عبدالرحمن بن فهد القحطانى
قسم علوم الحاسب

أماني بنت سعد بن فاضل البرازي السهلي
أماني بنت مشعل بن محمد البقمي

أمجاد بنت الحميدي بن محمد المطيري
ارين بنت  ناصر بن عبدالرحمن اليحيى

اسماء بنت شقير بن حمود المرشدي
اشواق بنت منصور بن محمد العمرو

العن�ود بن�ت س�عيد ب�ن عبدالل�ه آل عوضه 
العمري

العنود بنت محمد بن عبدالله العبدالهادي
امتنان بنت سليمان بن عبدالله الغزي

امج�اد بن�ت حم�د ب�ن ابراهي�م الجعافري 
الشمري

امل بنت سليمان بن محمد العمرو
امنه بنت هشام احمد البرقاوي

انتصار بنت علي بن نصار النصار
ايمان بنت ثامر بن مطلق العتيبي

ايم�ان بنت عبدالرحمن بن جازي المرش�دي 
العتيبي

بثينه بنت عبدالله بن صالح الفاضل
بدريه بنت محمد بن دخيل الله السناني

بدريه بنت محمد بن عبد المحسن الدخيل

بشاير بنت علي بن صالح القرني
ثروه بنت صالح بن راشد التويجري
حصه بنت صالح بن مبارك العسكر
دالل بنت عبدالله بن سليمان العلوال
دينا بنت صالح بن عبدالله العريني

ربى بنت محمد بن عبدالله الخرعان
رزان بنت عبدالمجيد بن عبدالله الحسين

رضاب احمد عبدالعزيز الدايل
رفعه بنت شايع بن براك البراك

ريهام بنت عبدالل�ه بن راشد السيف
زبيده بنت ابراهيم بن محمد العقيلي

زينه بنت حسن بن محمد االسمري
ساره بنت عبداللطيف بن سعود الصرامي

ساره بنت محمد بن سعد الجثالن
سحر بنت عبدالكريم بن محمد النغيمشي

سناء بنت سعد بن عبدالله العريفي
شروق بنت سعيد بن عياده السبيعي العنزي
صباح بنت صالح بن علي بني مليح الشهري

صفاء سمير عبدالله مشرف
ضياء بنت محمد بن عبدالمحسن الفرم

عبير بنت سيف بن ناصر القحطانى
عروب بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العواد

عهود بنت محمد بن غيثان آل زائد القرني
غاده بنت عبدالله بن عبدالرحيم المالكي
فاتن بنت محمد بن عبدالرحمن السكران

فاطم�ه بن�ت تيس�ير ب�ن محمد ب�ن صالح 
المهوس

فاطم�ه بن�ت عائ�ض ب�ن عل�ي ال بوصابر 
القحطاني

لمى بنت احمد بن عبدالرحمن الدغفق
لميا بنت مشعل بن مريزيق العتيبي

ليلى بنت مجري بن عليان العتيبي
مرام بنت ناصر بن محمد الناصر

منال خلف صايل العنزي
منال علي سالم باهادي

منيرة بنت فريد بن سعيد الفوزان
منيره بنت صالح بن عياد الفهيدي الحربي
منيره بنت عبدالرحمن بن مسيب المسيب

ميمونه بنت نقاء بن غازي الحربي
نجود بنت عبدالله بن محمد السعيد

نجود بنت فهد بن محمد عبيد البدراني
نسيبه بنت محمد بن عبدالله القحطاني

نوال بنت محمد بن مسعود القحطاني
نوره بنت أحمد بن مانع الفيصل

نوره بنت سامي بن ابراهيم النشوان
نوره بنت سعد بن عبدالعزيز السعران

الحمال�ي  ب�ن مقب�ل  بن�ت س�لطان  ن�وره 
القحطاني

هيا بنت عمار بن عبدالله العمار
هياء بنت عبدالرحمن بن عمر العنقري

هيفاء بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الجربوع
هيفاء بنت نايف بن علي النيف الدوسري

وضحاء بنت نايف بن محمد القحطاني
وفاء بنت عبدالله بن فهد الباهلي

قسم نظم المعلومات
آالء بنت عبدالله بن عبدالرحمن العجالن

أمجاد بنت سعود بن سليمان الطخيم
ابتسام بنت احمد بن يحي الفيفي

اثير بنت محمد بن عبد العزيز العيد
اريج بنت سعود بن عناد السبيعي العنزي

اسماء بنت عبد المجيد بن عبدالعزيز الحيزان
افنان بنت عبد العزيز بن بن يوسف الدغيثر

االء بنت حبيب بن معال اللويحق المطيري
الجوهره بنت علي بن عبدالله المبارك

العنود محمد عبدالعزيز المشيقح
امجاد بنت سعيد بن أحمد آل قاعد

انفال بنت ابراهيم بن علي القبيسي
ايثار بنت ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل

بشائر بنت سعد بن زيد الهزاني
بشائر بنت سعود بن فهد العتيبي

بشاير عبدالله ناصر النعيمه
بشرى بنت فيصل بن عبدالعزيز بن غمالس

بيان بنت سعيد بن عايد البلوي
تغريد بنت علي بن محمد البشري

تهاني بنت مناور بن عناد السبيعي العنزي
حبيبه بنت علي بن ابراهيم بن طالب

حصه بنت عبدالكريم بن عبدالعزيز المحرج
حصه بنت فهد بن عبدالله العميري التميمي

حنان بنت عمر بن عبدالعزيز السنيدي
خوله بنت عبدالعزيز بن جاسر الجاسر

خوله بنت محمد بن مساعد السبيعي
دالل بنت عبدالله بن محمد الفهد

رزان منصور علي الحربي
رنا بنت سعد محمد العبيد

رنيم بنت محسن بن محمد العبادي
رهام بنت عبدالس�الم ب�ن عبدالله بن صالح 

المحمود
روان بنت محمد بن سيف الودعاني الدوسري

ريم بنت عبد الله سعد البلوي
ساره بنت سالم بن سالم البقمي

ساره بنت ناصر بن سعد آل عيد التميمي
سمر بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهويمل

سميه بنت راشد بن محمد القريني
سميه بنت علي بن ابراهيم العرينى

سهى بنت احمد بن محمد الحميضي
شروق بنت شجيع بن فهد الذيابي
شهد بنت سالم بن صالح المحمود

شيماء بنت عبدالله بن سعد القاسم
طفله ناصر محمد الدوسري

عائشه بنت عبدالله بن محمد الغفيص
عائشه بنت علي بن محمد االحمري
عبير بنت بدر بن عبدالمحسن الفرم

عهد بنت عمر بن فيصل بن لبده
عهد بنت مخلد بن رشيد الظفيري

عهود بنت عيد بن محمد العصيمي
غاده بنت عبدالله بن محمد اليابس

غاده بنت علي بن ابراهيم الربيعه
غدي�ر بن�ت مبارك ب�ن ضيف الل�ه البيضاني 

الحربي
فاطمه بنت محمد بن حمود عطيه

فاطمه بنت مشرف بن محمد الشهري
لجين بنت عبدالله بن عبدالعزيز العقيل

لمى بنت عبدالعزيز بن محمد الرشيد
لمياء بنت خالد بن محمد الرشود

لولوه بنت ابراهيم بن سليمان االحيدب
مشاعل بنت محمد بن عبد الله المهناء

مالك بنت سالم بن عبدالله الدوسري
مالك بنت سعود بن عبدالعزيز الهويدي

مالك بنت فيصل بن فهد العضياني العتيبي
منى بنت خالد بن عيسى عسيري

منى بنت سعيد بن عبدالرحمن الزهراني
منيره بنت غنام بن سعد الغنام

مها بنت شجاع بن عبدالله السبيعي
ميس�ون بن�ت عبدالغن�ي ب�ن عل�ي حن�ون 

الغامدي
نوره بنت سعد بن محمد اليابس

نوره بنت محمد بن عبدالله المغامس
نوره بنت ناصر بن فهيد الرشود

نوره بنت ناصر بن مطلق الخامسي
نوره فهد سليمان العريفي

ن�وف بنت ع�واض ب�ن معط�ي المش�رافي 
المطيري

نوف بنت محمد بن حمد الماضي
هاجر بنت سعد بن سعيد السميري العتيبي

هديل بنت محمد بن راشد المسلم
هياء بنت غازي بن عبد الله المليحي

هيفاء بنت حمد بن عبدالعزيز بن معمر
هيف�اء بن�ت س�عود ب�ن س�الم المهيم�زي 

الرشيدي
وجدان سعود سعد الدوسري

وفاء بنت علي بن صالح المحسن
ياسمين بنت شريف بن علي آدم

فصل – الصيفي
قسم دراسات المعلومات

البت�ول بن�ت داي�ل ب�ن ناج�ي آل س�لطان 
الدوسري

العنود بنت عبيد بن عبدالله العمري
تهاني بنت عبدالعزيز بن عابد المالكي

تهاني بنت نواف بن منور الهوته
حنين بنت مصطفى بن سعيد العسيري

خوله بنت محمد بن عبدالله البصيلي
روان بنت هاشم بن عبدالله القاضي

ساره بنت حمد بن ناصر الدوسري
ساره بنت سليمان بن ابراهيم العجاجي

شذا بنت سالم بن حسن الخالدي
شهد بنت محمد بن علي القحطاني

عواطف بنت عبدالله بن مرضي  الدوسري
غدير بنت ابراهيم بن محمد المزيني

فوزيه محمد صنيدح العتيبي
مشاعل بنت حسين بن علي مجممي

منيره بنت شالل بن شبيب العتيبي
موضي بنت صالح بن محمد المجلي

ميعاد بنت عبدالله بن سعيد بارقي الغامدي
ندى بنت ناصر بن سعيد القحطاني
نوره بنت عبدالله بن حزام السبيعي

هيفاء بنت حمد بن علي الشويمي
هيفاء بنت عبدالعزيز بن حبيب ال فهيد

وجدان بنت قاسم بن عاتق النخلي
وداد بنت ابراهيم بن حسن ازيبي

قسم علوم الحاسب
اسماء بنت مبارك بن سعد الدوسري

امال بنت عبدالله بن سودان المطيري
بجداء بنت مقعد بن قعيد العتيبي
تهاني بنت منور بن عيد الرشيدي

ريم بنت بدر بن جازي العنزي
فاطمه بنت منور بن ظاهر العنزي
لطيفه بنت خالد بن عبدالله الزامل

لمى بنت صالح بن محمد السالم
مشاعل بنت سعد بن حمد الصفيان

منى بنت عوض بن عبدالله القحطاني

مها بنت سعد بن محمد القرني
نجال بنت سعد بن علي آل معجب الغامدي

نوره بنت سعيد بن ظافر العمري
نوره بنت عبيد بن عبدالله الحربي

قسم نظم المعلومات
آمنه بنت آحمد بن آبراهيم الحصين

أروى بنت عبدالرحمن بن محمد الرباح
أريج بنت مهنا بن عبدالكريم المهنا
أمل بنت عبدالعزيز بن سعد الوهبي

أميره بنت عبدالجليل بن عبدالكريم الدرويش
اريج بنت احمد بن محمد المالكي

الهنوف بنت عبدالرحمن بن صالح السويلم
انفال بنت صالح بن عبدالله النفيسه
حصه بنت خالد بن صالح بن مالفخ
حنين بنت عبدالله بن سعد الغامدي

خلود بنت علي بن عيضه المالكي
دالل عيضه ساعد المالكي

ساره بنت عبدالله بن محمد القرزعي
ساره بنت على بن حسن القادري

ساره بنت ناصر بن راشد الوهيبي
سهى بنت ناصر بن عبدالله جبيلي عريشي

شذا حبيب بن معال المطيري
عبير بنت  سعيد بن علي الزهراني

عهود بنت مشرف بن زايد النساف العمري
غادة بنت حسن بن صالح الجربوع

غاده بنت سلطان مناحي ضيف الله العتيبي
فاطمه بنت ناصر بن سعيد القحطاني

فوزيه بنت سعد بن حسن الهوساوي
لجين بنت ناصر بن فهد الغيث

لمي�اء بن�ت الحمي�دي ب�ن خال�د العصيمي 
العتيبي

ماجده بنت سالم بن عبد الرحمن الحنتوشي 
العتيبي

مشاعل بنت سليمان بن ابراهيم الموسى
نوره بنت خالد بن محمد العودان

نوره بنت عبدالعزيز بن حمد السبر
والء بنت عوض بن سعيد األسمري

المعهد العالي للدعوة واالحتساب
آالء بنت دباس بن محمد الدباسي

آالء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الفايز
آمنه بنت مطر بن سائر المخلفي

أبرار بنت عبدالله بن محمد السليمان
أبرار عبدالعزيز صالح القوسي

ال هت�الن  أح�الم بن�ت محم�د ب�ن س�عيد 
القحطاني

أروى بنت علي بن ابراهيم المواش
أروى بنت محمد بن سليمان المحفوظ

أروى بنت محمد بن صالح المحيميد
أريج بنت عبدالعزيز بن عبدالله العبيسي

أسماء بنت ضيف الله بن خلف العتيبي
أس�ماء بن�ت عي�اد ب�ن محس�ن الدعجان�ي 

العتيبي
أسماء بنت محمد بن عبدالله بن صفيان
أشواق بنت خليفه بن عبدالعزيز الدريس
أشواق بنت عبدالعزيز بن محمد المفرج

أضواء بنت مطلق بن محمد العمار
أفراح بنت عوظه بن مصحب العمري

أفنان بنت أحمد بن محمد راجح
أماني بنت علي بن عون ال حريسن القرني

أماني بنت علي بن محمد ال دشاش الشيخي
أمجاد بنت عبد الل�ه بن عبد الرحمن الصالح 

المطلق
أمجاد بنت عبدالرحمن بن عبدالله الخرعان

أمجادبنت سهل بن كايد المغيري
أمل بنت حمدان بن سالم الثويني العنزي

أمل بنت حمود بن ناصر الحصيني
أنفال بنت عبدالعزيز بن عبدالكريم الباللي

أنفال بنت علي بن سعد الرزوق
أنوار صالح غزاي العتيبي

ابتسام بنت حسين بن علوي الحارثي
ابتسام بنت عبدالله بن علي ال منشط

ابتس�ام بن�ت محم�د بن حس�ن المش�نوي 
الفيفي

ابتسام عبد الله ابراهيم  الغميجان
ابتهال بنت احمد بن علي باوزير

ابتهال بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحسين
ابتهال بنت عبدالله بن مطلق العقل

ابتهال عبدالله حامد الزهراني
ابرار بنت فرحان بن سليمان الفرحان

ابرار بنت يحيى علي غزواني
اثير بنت محمد بن عبدالله العوض

اثير سعود سليمان بن مريشد
اثير عبدالعزيز محمد الشاعر

احالم بنت عبدالله بن عبدالعزيز اللعبون
اروى بنت عثمان بن عبدالله الغانم الغامدي

اروى راشد علي الجوير
اريج بنت أحمد بن علي حكمي

اريج بنت احمد بن عمر المالكي
اس�رار بنت متع�ب بن عبدالرحم�ن النفيعي 

العتيبي
اسماء بنت جابر بن مقنع الفيفي

اس�ماء بن�ت س�عود ب�ن عبدالله ب�ن صايل 
الركابي العنزي

اسماء بنت عبد الرحمن بن أحمد آل عايد
اس�ماء بن�ت عبد الل�ه بن صالح  ب�ن محمد 

الحمد
اسماء بنت عبدالله محمد الشهري
اسماء بنت علي بن محمد العيسى

اسماء بنت فهد بن عبدالله بن صفيان
اسماء بنت ناصر بن علي الكثيري

اشواق بنت سعود بن محسن العلوي الحربي
اش�واق بن�ت س�عود ب�ن محم�د الهويجري 

القباني
اشواق بنت عبدالعزيز بن هيكل بن هيكل

اش�واق بن�ت ع�ون ب�ن عبدالل�ه العوش�زي 
الشهراني

افراح بنت عوده بن منور السالمي الحربي
افنان بنت خالد بن عطية الغامدي

افنان بنت محسن بن حسن العصيمي
االء بنت محمد بن علي االسمري

البندري بنت جخدب بن فهد القحطاني
الجازي بنت عناد بن راجي السبيعي العنزي

الجوهره بنت بندر بن محمد العمر
الجوهره بنت س�الم ب�ن عبدالل�ه العاصمي 

القحطاني
الجوهره بنت عبدالعزيز بن عبدالله الخميس

الجوهره بنت فهد بن عبدالعزيز الحصان
الجوه�ره بن�ت مب�ارك ب�ن ف�الح ال جرمان 

القحطاني
العنود بنت احمد بن علي ال مضحي

العنود بنت الحميدي بن كنعان المطيري
العن�ود بن�ت س�عد ب�ن صنه�ات أب�و رخيم 

السهلي
العنود بنت عبدالرحمن بن سليمان العشيوان
العنود بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغنيمي

العنود بنت عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى
العنود بنت عبدالله بن منيف بن جراش

العنود بنت غازي بن فايز الغيداني الحربي
العنود بنت محمد بن سعد الضبيعان

الهام بنت عبدالله بن محمد ظافري حمدي
الهن�وف بنت س�عد بن هديب ب�ن عبدالعزيز 

الهديب
الهنوف بنت ضيدان بن مبارك السبيعي

الهنوف بنت عبدالرحمن بن حسن السليمان
الخنف�ري  الهن�وف بن�ت محم�د ب�ن عي�د 

القحطاني
الهنوف بنت نايف بن حدجان العتيبي

الهنوف محمد عبدالعزيز الطريري
امال بنت خلف بن نهير العنزي
اماني بنت جبران بن علي قحل

اماني بنت حسن بن سعد المالكي
اماني بنت سليمان بن عبدالرحمن الربيعه

اماني بنت فواز بن عبدالعزيز المسعد
اماني بنت معيض بن صنت الحافي العتيبي

امجاد بنت ابراهيم بن محمد المقرن
امجاد بنت محمد بن نفل الشكره الدوسري

امل بنت عبدالله بن سعيد أبو راسين األحمري
امل بنت عبيد بن فدعوس الفريجي  الرويلي

امل بنت عبيد بن مونس الرمالي الشمري
امل بنت محمد بن غازي الدعجاني العتيبي

امل بنت مطاعن بن احمد مشاجي
امل بنت موسى بن بالل االحمدي الزهراني
امل بنت ناصر بن سعد الفهري القحطاني

امل عبدالعزيز عبدالله اباالخيل
امل عبدالله مطلق الشيباني

امي�ره بنت عب�د الرحمن بن عل�ي  بن محمد 
االسمري

امي�ره بن�ت موس�ى ب�ن احم�د بن موس�ى 
الزهراني

انفال بنت سعد بن علي الكليب ال مغيره
انوار بنت عايض بن احمد الزهيري الغامدي
انوار بنت عوض بن ناجي العقيلي المطيري

ايالف بنت عبدالله بن محمد الراجحي
ايمان بنت ابراهيم بن زيد الدريس

ايمان بنت حمدان بن عامق السبيعي العنزي
ايمان بنت خالد بن مرزوق الذيابي العتيبي

بت�الء بن�ت عبدالله ب�ن عبدالعزي�ز المواش 
الدوسري

بدرية بنت مشعان بن تركي المطيري
بدريه بنت بادي بن نوار العتيبي
بدريه بنت فايز بن علي الشهري
بدريه بنت ناصر بن سعد حزيم

ب�دور بن�ت عبدالل�ه ب�ن عبدالل�ه المهيمزي 
الرشيدي

بدور بنت نايف بن عبيد العلوي الحربي
بروج بنت احمد بن خاطر الفهمي الزهراني

بسمه بنت محمد بن رميد المريحمي العنزي
بشائر بنت سعد بن راشد القنيه

بشائر بنت مقعد بن قاعد  العصيمي العتيبي

بشائر بنت يوسف بن علي العقل
بشاير  بنت سعيد بن مهنا آل حنش

بش�اير بن�ت خزي�م  ب�ن صم�اخ آل عاطف 
القحطاني

بش�اير بن�ت عبدالعزي�ز ب�ن فه�د الحميدي 
العتيبي

بشاير محمد مبارك الدوسري
بشرى بنت بندر بن محمد العوفي الحربي

بشرى بنت سبيت بن خميس الصيعري
بشرى بنت عبد العزيز بن عبدالكريم المهيدب

بش�رى بنت عبدالعزي�ز بن عبدالل�ه بن علي 
الغامدي

بيان بنت سعد بن عبدالله آل رائد القحطاني
بيان بنت محمد بن ابراهيم المنصور

بيضاء ناصر مجالد السبيعي
تغريد بن�ت عبدالعزيز بن محم�د بن عبدالله 

العبدالكريم
تغريد بنت فهد بن مبارك ال جراده

تماني بدر بن زيد بن صالح السبيعي العنزي
تهاني بنت حسن شريف المشيخي

تهاني بنت سعود بن مغيران العمري الحربي
تهان�ي بن�ت ش�حيبان ب�ن س�بعانالذيابي 

العتيبي
تهان�ي بن�ت عبيد ب�ن غويزي بن دغيس�ان 

الشدادي الحارثي
تهاني بنت فيصل بن رده الحنشيي الحارثي

تهان�ي بن�ت موس�ى ب�ن محم�د الحس�ني 
الزهراني

ثنوى سعيد مانع العمري
جميل�ه بن�ت س�عيد ب�ن معائ�ل آل ناص�ر 

القحطاني
جهار بنت رجب بن علي الكناني الزهراني

جواهر بنت حسن بن فهد الجراده الدوسري
جواهر بنت علي بن علي هزازي

جواهر سراح محمد الشهري
جوزاء بنت نافع بن عبدالله الوهيبي الحربي

حسنى بنت خاتون شكيل احمد
حص�ة بنت س�عود بن عب�د العال�ي الغبيوي 

العتيبي
حصه بنت بكر بن صالح اليوسف

حصه بنت حماد بن عبدالعزيز الحماد
حصه بنت سطام بن سعود المطيري
حصه بنت سليمان بن احمد الدهش

حصه بنت صالح بن عبالن الحربي
حصه بنت عبدالرحمن بن علي الضبيعي

حصه بنت عبدالعزيز بن محمد العبالن
حصه بنت محمد بن سالم الصيفي

حصه بنت نايف بن فرحان الشمري
حصه بنت يوسف بن ابراهيم القعيط

حمده بنت حنش بن سعيد آل زاحم القرني
حمده بنت خضر بن ريمان الفريجي الرويلي
حنان بنت خلف بن ابراهيم البديري المطيري
حنان بنت عبدالله بن صالح آل مشيع القرني

حن�ان بن�ت ف�رج ب�ن ضح�وي ب�ن س�عيد 
السبيعي  العنزي

حن�ان بن�ت محم�د ب�ن عبدالل�ه العاطف�ي 
القحطاني

خديجه بنت ادريس بن محمد زمراوي
خزنه ظاهر بن طارش القاسمي الظفيري

خلود بنت جزاء بن بنيان العصيمي العتيبي
خلود بنت حمد بن ابراهيم العوده

خلود بنت خالد بن سليمان العبودي
خلود بنت عبد العزيز بن سعود الثنيان

خلود بنت عبيد بن طليحان المخلفي الحربي
خلود بنت علي بن سليمان الهويريني
خلود بنت عوضه بن محمد آل رفيدي

خلود بنت نجر بن سهل الدلبحي العتيبي
خلود بنت هذال بن مفرس العصيمي العتيبي

خوله بنت ابراهيم بن علي الجفير
دانه ابراهيم خليل العماوي

دالل بنت نويجي بن عواد الحازمي
ديما بنت خالد بن فهد الدوسري

ذكرى بنت محمد بن احمد الحازمي
رؤى بنت عبدالرحمن بن ابكر الياسين

ربى بنت ابراهيم بن صالح العواد
ربى بنت حمد بن ناصر أبوذيب

ربى بنت عبدالكريم بن ابراهيم الصبيحي
ربى بنت عبدالله بن علي أبالخيل

ربى بنت محمد بن سليمان الباهلي
رفعه بنت سعد بن فهاد القحطاني

رفعه بنت عبدالله بن حمد الرشيد
رنا بنت عبدالله بن عبدالعزيز الزالل

رنا بنت محمد بن بسيس الفدعاني العنزي
رنا غنيم بن محمد بن غنيم الغنيم
رهام بنت عبدالله بن علي الحماد
روابي بنت عبدلله بن علي السالم

روان بنت ابراهيم بن احمد السعيد
روان بنت ابراهيم بن صالح الحضيف

روان بنت سالم بن محمد الفهيد
روان بنت عبدالعزيز بن احمد الدريويش
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روان بنت عبدالله بن زيد بن  فارس
روان بنت محمد بن ابراهيم الفوزان

روان بنت ناصر بن عبدالله بن صغير
روان بنت نايف بن شجاع الغبيوي

ريحانه بنت بدر بن باخت الهجله المطيري
ريف بنت خالد بن مرزوق المطيري
ريم بنت ابراهيم بن ناصر السبهان
ريم بنت سليمان بن سالم القعدي
ريم بنت عبدالله بن علي ال منشط

ريم بنت عبدالله بن محمد الغنام
ريم بنت محمد بن حمدان ال شميله العمري

ريم بنت محمد بن س�الم بن ميزان المخلفي 
الحربي

ريم سعيد عبد الله ال قبيل االحمري
ريما بنت عبد الله بن عبد الرحمن اليحى

رين�اد بن�ت دس�مان ب�ن مناح�ي المحمدي 
السبيعي

زكية بنت احمد بن خلف الله الحارثي
زهره بنت حمود بن محمد الزوكه الشهري
زينب بنت علي بن صالح الهويملي الحربي

زينب بنت الفي بن عبيد الغرابي الحربي
سارة بنت عبد الله بن ناصر الحسيني

سارة بنت مانع بن محمد المانع
سارة مرزوق شالل الرشيدي

س�اره بن�ت ابراهي�م ب�ن عب�د الله ب�ن عبد 
الرحمن الشيحه

س�اره بن�ت ابراهيم ب�ن عبدالل�ه العضياني 
العتيبي

ساره بنت جارالله بن مزيد العصيمي العتيبي
س�اره بن�ت حس�ن ب�ن محم�د اب�و حقيبه 

القحطاني
ساره بنت حسن بن محمد العبري

ساره بنت حمد بن عبدالرحمن الغنيمي
ساره بنت سعود بن علي بن مسعود

ساره بنت عبدالرحمن بن عبدالوهاب الوهيب
ساره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخرعان

ساره بنت عبدالله بن عبدالرحمن الشبيب
ساره بنت عيد بن سالم الناجعي

ساره بنت فوزان بن عبدالرحمن السليمان
ساره بنت محمد بن عبدالعزيز ابو حيمد

ساره بنت محمد بن ماجد العجالن
ساره عبيدالله خالد الرشيدي

ساميه بنت سعد بن علي العصيمي
سحر بنت سعيد بن علي آل مخلد االحمري

سحر بنت سعيد بن محمد آل مسلمه
سديم بنت عثمان بن عبدالعزيز التويم

س�لمى بن�ت س�عد ب�ن محم�د الش�عفولي 
الهاجري

سلمى بنت ظافر بن مفرح ال مفرح العمري
سلمى بنت عبدالرحمن بن زومان الزومان

سلمى بنت علي بن عبدالله الفرهود
سلمي بنت يحيى بن حسن النعمى
سلوى بنت محمد بن سعيد العتيبي

سماح بنت أحمد بن أبوطالب الشريف
سماح مطلق بن مسلط السبيعي
سمر بنت حسن بن حسن الشالع

سمر بنت راضي بن مرضي المالكي
سمر بنت عبد العزيز بن جوير الجوير

سميره بنت علي بن ناصر الطريقي
سميه بنت سلمان بن يحيى السلمي المالكي

سميه بنت عبد الكريم بن عبدالله النامي
سميه بنت عبدالوهاب بن محمد العبدالوهاب

سميه بنت عيد بن عياد الحربي
سميه بنت فهد بن عبدالعزيز الخريجي

سميه بنت فهد بن علي الخريجي
س�ميه بن�ت محم�د ب�ن س�عد آل جري�ان 

الدوسري
سميه بنت مرضي بن سالم ال علي الغامدي

سناء بنت مهدي العرجاني العجمي
سهام بنت عبدالرحمن بن حميدان الحميدان
سهام بنت عبدالله بن فايز الرومي الحارثي

شذى بنت عصام بن مهدى الحارثي
شذى بنت مقرن بن مجاهد المجاهد

شروق بنت ملحم بن عثمان المفيز
شهد بنت بداح بن حسن الدماعين الدوسري

شيخة بنت محمد بن صالح اليامي
شيخه بنت خالد بن ناصر القرين

شيخه بنت زيد بن مساعد آل بشير
شيخه بنت محمد بن سليمان الخطيفي

شيخه بنت ناصر بن بخيت المدرع
ش�يماء بن�ت ابراهي�م بن حس�ن االس�لمي 

الشمري
ش�يمه بنت س�لطان بن عبدالله الس�حيمي 

القحطاني
شيمه بنت فحاط بن مهنا المطرفي العنزي

صالحه بنت سعيد بن محمد الزوكه الشهري
صالحه عبدالله حسين فقيهي

صفيه بنت عبدالعزيز بن ناصر البراك
ظبية بنت علي جبران القحطاني

عائشة بنت موسى بن يوسف عيسى

عائشه بنت فايز بن علي البكري الشهري
عائشه بنت محمد بن علي الراشد

عبير بنت راشد بن عبدالرحمن الحصيني
عبير بنت ربيع بن احمد ال خلف الغامدي

عبير بنت عبدالعزيز بن علي الشهراني
عبير بنت فريح بن عسران السبيعي العنزي

عبير بنت فريح بن مرزن المضحي المطيري
عبير بنت منصور بن عبدالعزيز اللهيم

عبير محمد عبيسان العتيبي
عزيزة بنت عبدالله بن سعد عجيبان

عفاف بنت حسين بن ثابت السليمي الحربي
عهد بنت ناشي بن غازي المطيري

عه�ود بن�ت دعيج�ان ب�ن عبدالل�ه الوازعي 
البقمي

عهود بنت صالح بن محمد العواد
عهود بنت عبدالرحمن بن عبدالله الشهري

عهود بنت فيصل بن سكيت السكيت
عهود بنت ماشع بن مقبل الغبيوي العتيبي

عهود بنت محمد بن عبدالله السويدان
عهود بنت ناصر بن فهد الخرعان

عيده بنت جخيدب بن هادي العلوي الحربي
غادة بنت محمد بن سعد المغيليث

غاده بنت راشد بن عبد العزيز الحديثي
غاده بنت عوض بن مناور العنزي
غاده بنت ناصر بن حمد بن سيف

غاليه بنت سالم بن مرزوق الوهبي الحربي
غاليه بنت عادل بن عثمان ابوحيمد
غدير بنت زكي بن عبدالكريم سبيه

غدير بنت محمد بن جازع الحميدان
غزوى بنت عبدالله بن فيحان العتيبي

غيداء بنت عبدالرحمن بن حمد بن هالل
فائزه بنت حسين بن راشد ال ساري

فاتن بنت سعيد بن جويعد القحطاني
فاتن بنت عبدالله بن عسكر المطيري

فاتن بنت ناصر بن فهد العثمان
فاطمة بنت علي بن علي كعبي

فاطمة بنت محمد بن علي بن حنش ال عرفج 
الغامدي

فاطمه بنت عبدالله بن حمد الذياب
فاطمه بنت عبدالله بن عبدالعزيز الغيث

فاطمه بنت عبدالله بن علي االسمري
فاطمه فريح سند الشمري

فوزية بنت محمد بن حسن حدادي
فوزيه بنت عطاالله بن سليم العنزي

في بنت ناصر بن عبدالرحمن الفوزان
قوت بنت فهيد بن حميدان المصطح المالقى
لطيف�ه بن�ت ريح�ان ب�ن صالح ب�ن ريحان 

الريحان
لطيفه بنت عبدالله بن مترك السبيعي

لمياء بنت راجح بن عمر المغيري العتيبي
لنا بنت مسلط بن بزيع الغنامي العتيبي
لولوه بنت سليمان بن صالح الخربوش

لولوه بنت فالح بن عبدالله الفالح
لولوه بنت فهد بن محمد بن صالح السيف

ليالي بنت يوسف بن صالح الفوزان
ليلى بنت علي بن صالح الطيار

ال س�ويدان  ن�ادر  ب�ن  مب�ارك  بن�ت  ليل�ى 
القحطاني

لينا بنت زيد بن عبدالله المرشد
مآثر بنت سعد بن عبدالعزيز الرومي

ماري�ا بن�ت محم�د بن صال�ح بن س�ليمان 
الجربوع

مس�فر  آل  محم�د  ب�ن  عل�ي  بن�ت  مج�ود 
القحطاني

مراح�ب بن�ت متال�ع ب�ن جربي�ع الهمزاني 
الشمري

مرام بنت حسين بن محمد القحطاني
مرام بنت حمد بن ابراهيم الدبيخي

مرام بنت خليف بن زومان السبيعي العنزي
مرام بنت خليف بن فهيد المرواني الحربي

مرام بنت عبدالرحمن بن عبدالله بن محارب
م�رام بنت عوض ب�ن محمد ب�ن عبدالله بن 

معيض ال مفلح
مرام بنت فهد بن سليمان الهويش

مريم بن محمد بن سعد بن عبدالله بن سعيد
مريم بنت احمد بن سليمان الشمري

مريم بنت سعيد بن علي  الشدوي الزهراني
مريم بنت علي بن ابراهيم الشعيبي

مريم بنت فالح بن شامخ الشيباني العتيبي
مريم بنت الحق بن سعيد الحسني الزهراني

مشاعل بنت صالل بن مقعد الغرمول البقمي
مشاعل بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الحرابي

مشاعل بنت عبدالله بن صالح العبدالكريم
مشاعل بنت عبدالله بن علي ال عبده االحمري
مش�اعل بن�ت فهي�د ب�ن ناص�ر القريش�ي 

السبيعي
مضاوي بنت فهد بن ابراهيم الرويجح

معالي بنت ضيف الله بن عبدالرحمن العتيبي
مالء سعيد  عطالله الرحيمي المطيري

مالك بنت حمد بن عبدالله الغزي

مالك بنت خالد بن ابراهيم الغانم
مالك بنت خالد بن عيسى الضويحي

مالك بنت سلطان بن عبدالله بن هويشل
مالك بنت عبدالله بن سعود النجراني

م�الك بن�ت محم�د ب�ن منص�ور آل مليح�ه 
االسمري

منار بنت حمد بن مسلم الخرفان الدوسري
منال بنت سالم بن احمد باسليمان

منال بنت علي بن عوض العمري
منال بنت محمد بن فهد القاسم

منال بنت منوي بن راشد الجباري العنزي
مناهل بنت ابراهيم بن محمد الثنيان

منى بنت صالح بن مفلح بن ظافر الودعاني 
الدوسري

منى بنت فهد بن علي بن عبدالله الفوزان
منى بنت محمد بن حمدان ال شميله العمري

منى بنت محمد بن عبدالعزيز الريس
منى حماد محمد السالمه

مني�ر بن�ت بني�ان ب�ن مس�لط ب�ن مش�رق 
الشيباني العتيبي

مني�ره بن�ت ابراهي�م ب�ن محم�د بن راش�د 
الخرعان

منيره بنت سعود بن سعد العامر
منيره بنت صالح بن ابراهيم بن رصيص

مني�ره بن�ت فاض�ي ب�ن م�رزوق المغي�ري 
العتيبي

منيره بنت فهد بن سعد الصفيان
منيره بنت الفي بن مريزيق الجريدي العنزي

س�عد  آل  حم�ود  ب�ن  محم�د  بن�ت  مني�ره 
القحطاني

الخنف�ري  فال�ح  ب�ن  محم�د  بن�ت  مني�ره 
القحطاني

العزي�زي  مني�ره بن�ت موس�م ب�ن من�اور 
المطيري

منيفه بنت مصلح بن متلع العصيمي العتيبي
مها  بنت محمد بن عبدالله البراك

مها بنت ابراهيم بن عبدالله التمامي
مها بنت خالد بن صالح المرزوق

مها بنت سعد بن خلوفه االحمري
مها بنت سليمان بن علي العويرضي

مها بنت صالل بن مقعد الرحماني البقمي
مها بنت علي بن محماس الرشيد

مها بنت محمد ناصر الخباني
مها مبارك عبدالله القحطاني

مهاء بنت راش�د بن س�عد بن راشد الحارثي 
القحطاني

موضي بنت راشد بن داحس الداحس
موضي بنت سعود بن عبدالعزيز العثمان

موضي بنت عبدالعزيز بن صالح بن موس�ى 
الغيث

موض�ي بن�ت مس�عد ب�ن جفي�ن الرحماني 
البقمي

مي بنت حمد بن مسلم الخرفان الدوسري
مي بنت محمد بن عبدالعزيز الملحم

مي بنت محمد بن معجب ال جدول الدوسري
ميعاد بنت تركي بن محمد بن هزاع الحربي

ميعاد سعد مشخص المطيري
نج�اح بن�ت ضي�ف الله ب�ن ثعي�ل الرحيمي 

المطيري
نجاح بنت عايض بن شريد المطيري

نج�الء بن�ت محس�ن ب�ن ن�ادر المطربان�ي 
العجمي

نج�الء بن�ت معيض ب�ن ظافر آل ب�ن يحيى 
القرني

نجود بنت شار بن محمد ال جمعه العمري
نجود بنت عبدالرحمن بن سعود آل حاتم

نجود بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن الجريد
نجود بنت علي بن صالح ال محمد الصيعري

نجوى بنت صالح بن جزاء الحارثي
نج�وى بنت علي ب�ن غرم بن الله بن س�عيد 

الغامدي
نحا بنت سيف بن مسلط أبو ليل السبيعي

نحى عيد مسفر العصيمي
ندى بنت حزام بن نايف المسعري الدوسري

ن�دى بن�ت عبدالرحم�ن بن محم�د ال مهدي 
العمري

ندى بنت عبدالرحمن بن محمد المشعبي
ندى بنت عبدالله بن عبدالرحمن الرزين

ندى بنت عمر بن صالح الجعيدي
ندى بنت محمد بن غازي العتيبي

نس�رين بن�ت عاي�ض بن حس�ن الس�بهان 
العتيبي

نسيبه بنت سعيد بن سالم الصيعري
نهى ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الفراج
نه�ى بن�ت عبدالله بن س�ليمان  ب�ن صالح 

السالمه
نوال بنت علي بن ابراهيم السبر

ن�وال بن�ت عل�ي بن محم�د ب�ن عبدالرحمن 
االحمري

نوال بنت نايف بن محمد الحطر القحطاني

نور بنت سعيد بن محمد ال سالم العمري
ن�ورة بن�ت عائ�ض ب�ن محم�د ب�ن طعيس 

القرفي البقمي
نورة بنت علي بن عبدالعزيز الشويعر

نوره بنت أحمد بن محمد قزان
نوره بنت بداح بن متعب المساعره الدوسري

نوره بنت جابربن علي شراحيلي
نوره بنت حمود بن عبدالله الدبيخي

نوره بنت خالد بن محمد الحامد
نوره بنت صالح بن علي السلمي

نوره بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغصاب
نوره بنت عبدالعزيز بن صالح المانع

نوره بنت عبدالله بن عبدالرحمن السعيد
نوره بنت عبدالله بن عبدالعزيز الجديعي

نوره بنت عبدالله بن محمد العمري
نوره بنت علي بن سالم آل طراد

نوره بنت علي بن عبدالعزيز الدحيم
نوره بنت فهد بن  سعود بن فهد السهلي

نوره بنت فهد بن زامل الزامل
نوره بنت فوزان بن محمد الفوزان

نوره بنت محمد بن عبدالله العويفي
ن�وره بن�ت محم�د ب�ن محس�ن الدعجان�ي 

العتيبي
نوره بنت مشعل بن ضيدان السبيعي العنزي

ن�وره بن�ت مطل�ق ب�ن قب�الن ب�ن مط�رف 
المحانيه السهلي

نوره بنت مقبل بن علي البديني المطيري
نوره بنت مهجع بن رخيص السبيعي العنزي

نوره بنت ناصر بن حمد بن فهيد العجمي
نوره بنت ناصر بن عثمان  العثمان العبدالله
نوره بنت ناصر بن غزاي الحنتوشي العتيبي

نوره بنت نهار ب�ن محمد بن نهار العصيمي 
العتيبي

نوف بنت ابراهيم بن عبدالله المنصور
نوف بنت سعيد بن علي الرفاعي الغامدي

نوف بنت سويلم بن سماح الفهيدي العازمي
نوف بنت شافي بن محمد العميري الشهري

العياف�ي  عبدالل�ه  ب�ن  طام�ي  بن�ت  ن�وف 
القحطاني

نوف بنت عبدالرحمن بن محمد الجبرين
نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالله العبيسي

نوف بنت عبدالله بن علي آل عبده االحمري
نوف بنت فهد بن عبدالرحمن الجديد

نوف بنت محمد بن سعد آل فهد الدوسري
نوف بنت مزهر بن شريم الشهراني

نوف بنت منصور بن عبدالعزيز السهو
نوف بنت نايف بن موسم العزيزي المطيري

نوف صالح بن محمد المزيرعي
نوف منصور سليمان الشريده

نوير بنت فليح بن حجر السالمي الحربي
نوير شحاذة علي السبيعي العنزي

هاجر بنت سامي بن عبدالله بن شعالن
هاجر بنت محمد بن عويض المحنا المطيري

هدى بنت على بن عبدالعزيز القديري
هدى بنت غايب بن عوينان  العنزي

هدى بنت يوسف بن محمد الزويد
هديل بنت اياد بن عيسى العومي

هديل بنت سليمان بن ناصر العميري
هديل بنت صالح بن عبيد الصانع

هديل بنت عبدالله  بن ناصر السلمان
هدي�ل بن�ت عليان بن ضي�ف الله الوس�يدي 

الحربي
هديل بنت فهد بن مفلح ال عثيثر الدوسري

هدي�ل بن�ت مطل�ق ب�ن عبدالعزي�ز العوفي 
الحربي

هال بنت جديع بن عبدالهادي العنزي
هال بنت حمد بن عبدالله السالمه

هناء بنت خلف بن عواد الحسني العنزي
هناء بنت موسى بن هادي العبدلي الفيفي
هنادي بنت عبدالرحمن بن بداح الهاجري

هند بنت ضيدان بن مبارك السبيعي
هند بنت علي بن هادي مدخلي

هند بنت محسن بن نادر المطرباني العجمي
هند بنت ناصر بن عبدالله المسمى

هنوف بنت فهد بن علي الدغيثر
هياء بنت سلطان بن عبدالله المهوس
هياء بنت عبد الله بن مبارك بن  زنقر

هياء بنت عبدالله بن حمد الفايز
هياء بنت عبدالله بن عبدالعزيز الزالل

هياء بنت محمد بن سعيد األعمى القحطاني
هياء بنت مرزوق بن حزام الظباطي المطيري

هياء فالح شامخ العتيبي
هيفاء احمد علي هزازي

هيفاء بنت عبدالله بن ابراهيم ابا الخيل
هيفاء بنت عيد بن مقبل العبيوي المطيري

هيفاء بنت ناصر بن سعد الربيع الهويمل
هيفاء مسفر بن فالح الدوسري

هيله بنت سمير بن عبدالله ابو عباة
هيله صالح محمد علي النجيدي

وج�دان بن�ت جمعان ب�ن صال�ح ال معيض 

الغامدي
وج�دان بن�ت ش�باب بن علي�ان الش�اطري 

المطيري
وج�دان بن�ت مج�ري ب�ن مني�ع الش�الحي 

المطيري
وج�دان بن�ت محمد ب�ن غويفل الس�حيمي 

المطيري
وجدان بنت ناصر بن سليمان الحجي
وجدان بنت ناصر بن محمد بن فريح

وج�دان بن�ت ه�الل ب�ن ب�ركات النحيان�ي 
المطيري

وجدان محمد بن ابراهيم بن راشد بن خثران
ود بنت حمد بن عبدالله المنيع

ورود بنت إبراهيم بن عبدالرحمن العمار
ورود بنت مانع بن عمر المطيري
وسميه بنت سعد بن فايز العتيبي

وضحى بنت طرقاس بن سعد السبيعي
وعد بنت احمد بن عبداللة االحمري

وعد بنت حجي بن حمدان السبيعي العنزي
وعد بنت ظاهر بن راضي السبيعي العنزي

وعد بنت عبدالله بن سعيد بن جمعان ال مطر  
الغامدي

وف�اء بن�ت س�الم ب�ن محم�د ب�ن اس�حاق 
الصيعري

وفاء بنت سعد بن منديل السبيعي العنزي
وفاء بنت سليمان عبدالله ناصر الجبر

والء بنت عبدالعزيز بن عطية الله الجهني
والء بنت فراج بن زميع الظهيري السهلي

والء بنت نايف بن عشوي بن حمدان السبيعي 
العنزي

طالبات-انتساب
فاطم�ه عامر ب�ن محمد بن زمي�ل المليحي 

الشهراني
فصل – الصيفي

احالم بنت مفرح بن شبلي ال رقبه القحطاني
اشواق بنت ابراهيم بن احمد المعيوف

اشواق بنت عبدالرحمن بن محمد الذياب
امجاد بنت علوش بن ناصر الرقاص الحافي

امل بنت علي بن صالح الشهري
بدور بنت صالح بن محمد المحيميد
بنان بنت عبدالله بن محمد الشهري
ثنوى بنت ناصر بن موسى الموسى

جوهره بنت سالم بن جابر الحواشي
حصه بنت سليمان بن دهش الدهش

حنان بنت محمد بن عايش السمي البقمي
خلود بنت محمد بن سعد الغامدي
رابعه بنت محمد بن فهد الحسين

رح�اب بنت س�ليم بن ش�محوط ب�ن طريف 
السبيعي العنزي

س�اره بن�ت حم�ود ب�ن مريزي�ق الرحيم�ي 
المطيري

سراب بنت صالح بن عبدالعزيز الغويري
عائشه بنت فهد بن عبدالعزيز التويجري

عبير بنت منصور بن احمدنجعي
فاطمه بنت عبدالمجيد ب�ن عبدالله ال ماطر 

الشهراني
فايزه بنت صالح بن زبن الفدعاني العنزي

مش�اعل بن�ت محم�د ب�ن مطل�ق الهدي�ب 
الدوسري

مني�ره بن�ت عائ�ض ب�ن مس�فر الصندل�ي 
السبيعي

منيره بنت عبدالعزيز بن عبدالله الشقري
مها بنت سعد بن مناحي آل شري القحطاني

مها بنت مسفر بن حمدي الشلوي
مهره بنت مصلح بن مصلح الرشيد

نوره بنت بداح بن شايع المطرفي
نوره بنت سليمان بن محمد الهاجري

نوره بنت محمد بن شبيب السبيعي
هاجر بنت مبارك بن ناصر المزيد

هدى بنت فيصل بن منصور الهراوي المالكي
هند بنت سعد بن محمد القحطاني
هياء بنت سعد بن ناصر السبيعي
هياء بنت سند بن مبارك السنيدي
هياء بنت عبدالله بن حمد السيار

كلية العلوم
أفنان بنت عيظه بن كرامه آل نهيد النهدي

ابتهاج بنت عيد بن دهيم الداموكي الرشيدي
اس�ماء بنت س�ليمان بن مطي�ران الفدعاني 

العنزي
افراح بنت سالمه بن هبيران الشمري

افنان بنت عبدالله بن ابراهيم الصياحي
االء علي عبدالله باقازي
الهام احمد علي فقيهي

اماني بنت جبار بن سلمان المليحي الشهري
اميره محمود يوسف الشراري

بنان سعد صالح العبيدي
تغري�د بن�ت مطي�ران ب�ن خليف الش�مالني 

العنزي
حبيبه بنت سالم بن عامر العضيله المطيري

حصه بنت ابراهيم بن سليمان السقامي
حصه مساعد عبدالعزيز الخليفي
حياه بنت سليمان بن حمد الزيد

خلود بنت خليف بن عقالء السبيعي العنزي
رح�اب بن�ت محم�د ب�ن جحيدل الش�الحي  

المطيري
رلى بنت صالح بن محمد السالم

روان بنت عبدالله بن محمد السلمان
رويدا بنت عبدالله بن علي الراجحي
زينه بنت مثقب بن حسين خبراني

سارة بنت فراج بن سعد الثوري السبيعي
ساره بنت علي بن محمد آل مروح الشهري

سعاد بنت عبيد بن عبيدالله الشيباني العتيبي
سعاد بنت هادي بن يحي عسيري

س�لطانه بنت مدع�ث بن عوان�ان الرحماني 
البقمي

س�هى بن�ت فيص�ل ب�ن مج�ري العصيم�ي 
العتيبي

شدى بنت مطر بن دليم رجاء المخلفي
شروق بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن العنيق
شروق بنت مرزوق بن سعد الشيباني العتيبي

عائشه بنت مهدي بن يحيى شاجري
عائشه عوض ظافر الشهري

عبير بنت  فهد عبدالله بن شرفان
عبير بنت عبدالعزيز بن احمد الزهراني

عبير بنت فهد بن عبدالله السحيم
عبي�ر عبدالله ب�ن مفرج بن هزاع القريش�ي 

السبيعي
عهود بنت ذعار بن فواز الصندلي السبيعي

فاطمه بنت محمد بن مانع آل سمره االكلبي
فريدة بنت ثواب موسى الحربي
فريده بنت حسين مطر الشلوي

لطيفه بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن األحمد
لمياء بنت عبدالرحمن بن حمد الطيار
لمياء بنت عبدالكريم بن علي البكري

لولوه صالح ناصر الوسيدي
م�رام بن�ت عبدالل�ه ب�ن محم�د الضبيط�ي 

المطيري
م�رام بن�ت عبدالل�ه ب�ن منص�ور ال صالح 

القرني
مرام بنت محمد بن راشد الضرغام

مالك بنت هادي بن محمد ال راقع القحطاني
منى بنت قياض بن فضي الجعفري العنزي

منى بنت محمد بن عبدالرحمن الراجحي
ميسون بنت محمد بن عبدالله الجريد

نجالء فهد منير الحارثي
نهى بنت حسن بن حمد الفرحان الدوسري

نوره بنت عبدالله بن سعود  الجبلي المطيري
نوره بنت عوض بن يحيى القحطاني

نوره محمد ابراهيم الزير
نوف بنت سعد بن لبيد آل سعد القحطاني

نوف بنت فايز بن حمد الفايز
هديل محمد علي عبدالرحمن

هناء بنت محمد بن مسلم الدهاسي العتيبي
هند بنت موسى بن محمد ال موسى  الغامدي

وداد بن�ت س�ويلم ب�ن س�عدون الجعف�ري 
العنزي

وفاء علي زيد بن زعيبر
قسم الفيزياء

آالء بنت عبدالرحمن بن صالح الخريجي
أف�راح بن�ت صويل�ح ب�ن غان�م الش�ويلعي 

الرشيدي
افنان بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن السلمان

البن�دري بن�ت عبدالل�ه ب�ن فهي�د الفه�ري 
القحطاني

البندري بنت نايف بن ندا العضيله المطيري
العنود عرنان عائض العتيبي

الهن�وف بن�ت حس�ين ب�ن عاي�د الرحيم�ي 
المطيري

الهنوف ناصر عبدالرحمن البريدي
امجاد بنت محمد بن ناصر ال حيا الله القرني

انتصار صالح بن الفي العنزي
بشاير بنت عبدالله بن صالح الذياب

حص�ه بن�ت عبدالل�ه ب�ن خض�ران الفهمي 
الزهراني

خل�ود بن�ت محم�د ب�ن عائ�ض آل دمخ�ان 
القحطاني

رناء بنت عبدالله بن محمد الصقر
س�هام بن�ت عبدالل�ه ب�ن رمث�ان الهويملي 

الحربي
شروق بنت حمدان بن محيميد النفيعي

ش�يخه بن�ت ابراهيم ب�ن عبدالله آل مس�لم 
التميمي

شيخه بنت مذكر بن فهد ال غصن الهاجري
عبير محمد بطمان العنزي

عواطف بنت خلف بن الهيلم المكثري العنزي
فاطمه بنت عمسي بن عايد الحسني العنزي

فوزيه بطيحان سعود العتيبي
ليان صالح علي السويحب
مرام نواف قاسم الشمري
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مري�م بن�ت حس�ن ب�ن ش�ريف بن س�لمان 

المشنوي الفيفي
مريم بنت عمر بن عبدالعزيز القضيبى

مريم بنت محمد بن سعود آل شريم
مها بنت بندر حزمي الدعجاني العتيبي

مها بنت سعد بن سالم آل ضاوي الشمراني
ناهد بنت نائف بن نفال الرشيدي
نوره بنت ضمين بن عيد البقمي

نوره بنت مساعد بن محمد العماني
نوف بنت الحم بن عبدالله الالحم

نوفاء بنت صالح بن سالم السليمي الحربي
هدى بنت حسين بن غازي العتيبي

ه�دى بن�ت مم�دوح ب�ن فناط�ل الجعفري 
العنزي

هياء بنت مندل بن عبدالله بن قباع
هيفاء بنت موسى احمد عر

وضح�اء بن�ت كمي�خ ب�ن مضح�ي أبويديه 
السبيعي

قسم الكيمياء
أروى بنت فهد بن ابراهيم العباس

أمجاد بنت عبد الله بن ابراهيم الصياحي
أمينه بنت علي بن حسن الحازمي

ابتسام بنت سليمان بن محمد العليقي
ابته�ال بن�ت س�عود ب�ن مس�عد القريش�ي 

السبيعي
اثير بنت عيد بن محمد العيد

االء بنت رشيد بن سليمان بن شقير
العنود بنت يعيش بن ناصر اليعيش

بشائر بنت محسن بن شايع الشبوى
بشرى بنت منصور بن سالم الفريدي الحربي

روان بنت علي بن مرعي القحطاني
ريا بنت مهنا بن عبدالله اليابس

زهراء بنت فهد بن دخيل ال جويهل
ساره بنت سالم بن سعيد آل عيبان الزهراني

سالي بنت سليمان بن محمد الماضي
ساميه بنت فهيد بن عقاب العضياني العتيبي

سعاد بنت عفاس بن ناصر الطيار
سعدى بنت محمد بن مرعي عامري

سلوى بنت هادي بن بن صالح ال واصل
فاطمه بنت ابراهيم بن علي آل زيد الدرهمي

مرام بنت حمد بن حمود البراك الرشيدي
مري�م بنت عب�د الله ب�ن محس�ن المقاطي 

العتيبي
مريم بنت محمد بن عبدالعزيز الضفيان

مالك بنت قاسم بن حسن ال قانع
منال بنت بدر بن صالح الميموني المطيري

منال بنت عبد الله بن ثعلي الشيباني العتيبي
منايه بنت علي بن محمد بنان

مها بنت ابراهيم بن سليمان الهويريني
ندى بنت راشد بن مريزيق العتيبي

نوره بنت حسن بن علي العمران
هدى بنت سعد بن عبد العزيز المغيليث

هديل بنت حمدي بن عباس متولي
هديل بنت عبدالله بن صالح الطرير

وجدان بنت محمد بن حمد اليحيى الدوسري
والء بنت عبدالعزيز بن عبدالله شار

فصل – الصيفي
قس الرياضيات التطبيقية

اروى بن�ت محم�د ب�ن ابراهي�م عبدالرحمن  
العيسى

جوزة بنت هادى بن عمار الجبيل  المطيري
شريفه بنت احمد بن طالع االسمري

عهود بنت مسعود بن فهد العتيبي
هاج�ر بن�ت عبدالل�ه ب�ن مرع�ي باح�ص 

القحطاني

قسم الفيزياء
فتون بنت فهد بن محمد الخثران

هياء بنت عبدالعزيز بن عبدالكريم الشرهان

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
امل بنت عبدالله بن سعد المالكي

زينب بنت سليمان بن ابراهيم العواجي
سهير بنت حمد بن حسن ازيبي

عذاري بنت فهد بن عبدالعزيز بن خثران
مرام بنت حمد بن سعود العوفي الحربي

مريم بنت رياض بن خليل المقيد
مها بنت سعيد بن عواد االسلمي الشمري

نادين احمد علي سعيد العقربي
هديل بنت انور بن كساب بن محمد الصميلي 

السبيعي
وداد بنت خالد بن عبدالكريم المؤمن

آرام بنت سليمان بن فهد العقيلي
أروي بنت صالح بن عبدالعزيز الزبيرى

أسماء بنت عويد بن عبيد السبيعي العنزي
أفنان بنت عبدالله بن سعد السويحب

أالء بن�ت عبدالرحمن بن عثمان بن س�ليمان 
العريني

أمجاد بنت محمد بن عبدالعزيز الزامل

أمل بنت راشد المجادعه الدوسري
أمل بنت فرحان بن راشد الظفيري

أنفال بنت منصور بن عبدالله الحمداني
ابتس�ام بن�ت معجب ب�ن محم�د الهويملي 

الحربي
اثير بنت ابراهيم بن محمد المزيني

اثير بنت فهد بن محمد الجعيد
احالم بنت حمد بن محمد المشيطي

احالم بنت عادل بن حسين بن احمد خرمي
اروى بنت عبدالعزيز بن محمد الرسيني
اريج بنت علي بن عبدالرزاق العبدالكريم

اسماء بنت عائض بن شائع ال عادي
اسماء بنت فهد بن عبدالله الجميل الحربي

اشواق بنت حمود بن سعد الهجله المطيري
اشواق بنت محمد بن علي شريف

افنان بنت فهد بن ابراهيم السنيدي
االء بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العواد

البندري بنت رشود بن صالح الرشودي
العنود بنت بانى بن محمد العاطف القحطاني
العن�ود بنت فيح�ان بن محم�اس العصيمي 

العتيبي
الهنوف بنت عبدالرحمن بن علي الحمد

امج�اد بن�ت عبدالل�ه ب�ن عاي�ض الدغفلي 
البقمي

امل بنت صالح بن مقبل العقيل
اميره بنت خالد بن عبدالرحمن ال فريان

انتص�ار بن�ت س�الم ب�ن عبدالله الش�مالني 
العنزي

ايمان بنت سعد بن ابراهيم بن جميعه
باسمه بنت حسن بن علي الوهيبي

بشاير بنت عبد االله بن فهد الخريجي
بشرى بنت سعد بن ناصر الكثيري

تغريد بنت نافع بن صالح النافع
تهاني بنت عايض بن هادي القحطاني

جمانه بنت علي بن عبدالله الدباسي
حصه بنت خالد بن عبد الله عبدالجبار

خلود بنت عبدالله بن سليمان بن صبيح
خلود بنت محمد بن غشام الشبانات

خل�ود بن�ت مش�بب ب�ن عاي�ض المنبه�ي 
الشهراني

خوله بنت علي بن عامر الجعده البارقي
خوله بنت منصور بن محمد الخضيري

دانية بنت عبد المحسن بن محمد الشريمي
دعاء بنت علي بن محمد الرسيمي

ديم�ه بن�ت عبدالله بن عبدالعزي�ز بن محمد 
العبدالكريم

رؤى بن�ت خض�ر ب�ن غ�رم الل�ه ال حميدان 
الزهراني

رؤى بنت عبدالحكيم بن عبدالرحمن السالم
رابعة بنت سليمان بن ابراهيم العجاجي

رغد بنت علي بن سليمان العندس
رغد بنت فهد بن صالح البراك

رموز بنت خالد بن مخلد الروقي العتيبي
رنا بنت محمد بن عبدالله الحفير السياري

رنيم بنت راشدبن سعد المري
رنيم بنت عبدالله بن حمد العطيه

روان بنت احمد بن محمد الجديعي
روان بنت سعد بن سعيد آل دباغ الزهراني

روان بنت عيسى بن ناصر النصبان
روان بنت فيحان بن ربيع العصيمي

رودينا بنت عبدالمحسن بن حمد اليحيى
ريم بنت ابراهيم بن عبدالله المطلق

ريم بنت عبدالله بن عبدالواحد الخميس
ريم بنت عبدالله بن فهد الباهلي

ريم بنت فهد بن حمد العليان
ريم بنت فهد بن نويفع عضياني العتيبي

ريم بنت متعب بن عوض المخلفي الحربي
ري�م بن�ت محم�د ب�ن عثم�ان بن س�ليمان 

المنيعي
ساره بنت أحمد بن عبدالرحمن المحياء

ساره بنت حمد بن محمد المجماج
ساره بنت سلمان بن حسن بن غشيان
ساره بنت سليمان بن ابراهيم الرميح
ساره بنت عبد الله بن حمد المغامس

ساره بنت عبدالله بن عبدالعزيز البدري
ساره بنت عبدالله بن منصور الرثيع

ساره بنت عيد بن ساير النفيعي العتيبي
ساره بنت فهد بن محمد النويبت

ساره بنت محمد بن عطاالله السبيعي العنزي
ساره بنت مناور بن مقبل اليابسي المطيري

ساره بنت ناصر بن حمد العباد
سحر بنت منصور بن ابراهيم بن عشيوان

سعاد بنت بسام بن سليمان اليوسف
سما بنت عجالن بن عبدالرحمن العجالن

سميه بنت ممدوح بن عزات البيروتي
س�هام بنت ناص�ر بن س�عد ب�ن عبدالعزيز 

السيف
شذا بنت علي بن صالح الصغير

شذا بنت محمد بن عبدالعزيز الهزاني
شذى بنت وائل مدلج المدلج

شروق بنت عبدالله بن صالح النافع
شروق بنت يحيى بن علي نمازي

شهد بنت سليمان بن عبد الله الشويعي
ش�هد بنت صالح بن ابرهيم ب�ن عبد الله بن 

العوده
شهد بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الشيبان

شهد بنت عبدالعزيز بن سعود الدريب
شهد بنت فهد بن ابراهيم الشعالن

شهد بنت مبارك بن جابر المحيميد السهلي
صفيه بنت ابراهيم بن سليمان الدخيل

عمشاء بنت خليفه بن محمد العمر
عهود بنت جارالله مزيد العتيبي

غادة بنت على بن عبدالرحمن الداوود
غادة بنت محمد بن ابراهيم الخراشي

غاده بنت سعيد بن صالح آل سعيد العمري
غاده بنت عبدالله بن علي الخلف

غاده بنت فراج بن سعد ال العريف
غاده بنت محمد بن راشد عبدالوهاب

غاده بنت محمد بن فهيد الشكره
غ�دي بن�ت محمد بن راش�د ب�ن عبدالوهاب 

عبدالوهاب
غدير بنت محمد بن عبدالعزيز المنيف

غيداء بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسون
فاتن بنت زيد بن عبدالمحسن الطيار
فاطمه بنت سالم بن حمد الصيعري

فاطمه بنت طارق بن عاشور الحريز
فاطمه بنت محمد بن ابراهيم الخريف

فتون بنت علي بن عبدالله الدباسي
فداء بنت صالح بن محمد الزميع

فريال بنت حامد بن عجالن اليحيا الشمري
لطيفه بنت ابراهيم بن سليمان الرفيق

لمى بنت عبدالرحمن بن سليمان الحسين
لمى بنت عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر

لمى بنت محمد بن عبدالله المنيع
لمياء بنت عبد الله بن محمد العقيل

لمياء بنت فالح بن ثامر العريني السبيعي
لمياء بنت هشام بن حسن أل بنيان

مرام بنت داود بن سعد الداود
مرام سعيد عثمان الغامدي

مروى بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الزايدي
مريم بنت صالح بن داود المسعود

مزنه بنت نهار بن كريم الخمعلي العنزي
مشاعل بنت خالد بن علي العجالن

مشاعل بنت صالح بن علي المقوشي
مشاعل بنت مس�فر بن عبدالمالك ابو نجفه 

العتيبي
مشاعل بنت ناصر بن سعود الفالح

مضاوي يوسف حمد المالك
معال�ي بنت عبي�د بن عبدالرحم�ن  الخليفي 

الشيباني
مالك بنت فهد بن محمد الخضير

منال بنت احمد بن علي آل ذيبان الغامدي
منى بنت علي بن محمد العبيد

منى بنت فايز بن عبدالله العميري الشهري
منى بنت محمد بن عبدالمحسن المحيسن

منيره بنت ابراهيم بن محمد الزميع
منيره بنت جميل بن فهد الجميل الشمري

منيره بنت سلطان بن حسين الشلوي
منيره بنت عبدالعزيز بن سعد الزير

منيره بنت عبدالله بن ابراهيم ال مجلي
مني�ره بن�ت ناص�ر ب�ن محم�اس العيف�ان 

القحطاني
منيره سعود محمد بن سميح

مها بنت فايز بن عبدالله الهميهم
موضي بنت بندر بن عبدالله بن خرينق

مي بنت سعد بن محمد العصيمي
نجاح بنت ناصر بن مطر الديحاني المطيري

نجد بنت فهد بن عبدالعزيز الخنيني
نجالء بنت صالح بن عثمان الراشد
نجالء بنت صالح بن محمد الرشيد

نج�الء بن�ت عاي�ض ب�ن مج�ري الخنف�ري 
القحطاني

نجالء بنت محمد بن فهد المجالد
نجالء بنت منيع بن بركي الشالحي المطيري

نهال بنت علي بن سليمان الصقيهي
نورة بنت عبد الله بن حمد الغريبي

نوره بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الشدي
نوره بنت خالد بن محمد الطواله الشمري

نوره بنت صالح بن سليمان االحيدب
نوره بنت عبد الله بن عقيل الحجي

نوره بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخريف
نوره بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن سحيم

نوره بنت فهد بن عبدالله السعوي
نوره بنت محمد بن متعب آل متعب الدوسري

نوره بنت ناصر بن عبدالله العلي
نوف بنت تركي بن فهد الشامري العجمي

نوف بنت حماد بن نازح أبا الروس
نوف بنت سيف بن صالح السيف

نوف بنت عبدالرحمن بن علي الشدي
نوف بنت عبدالله بن محمد برغش

ن�وف بنت محم�د بن احمد بن عبدالمحس�ن 
الدريس

هاجر بنت لؤي بن فايز الفايز
هاجربنت سعد بن عبدالعزيز الحميدي

هاله فيحان غازي العتيبي
هديل بنت عبدالرحمن بن دايل الدايل

هديل بنت يحيى بن احمد المسبلي القيسى
هند بنت محمد بن ابراهيم الشبعان

هيا بنت زيد بن عبدالله الذواد
هياء بنت فهد بن محمد العبيلي

هيفاء بنت غائب بن عوض الروقي العتيبي
وجدان بنت سيف بن عبدالرحمن آل دريس

وعد بنت فهد بن زومان الزومان

قسم االعمال المصرفية
أثير بنت ابراهيم بن محمد المنصور

اريج بنت حمد بن صقر الهويملي الحربي
االء بنت محمد بن عبدالعزيز العريني

الجوهره بنت عبدالرحمن بن معال اللويحق
العنود بنت عبدالرحمن بن محمد العيسى

انوار بنت حمدان بن ساير السبيعي العنزي
بدريه بنت مسفر بن عبيد المطيري

بش�ائر بن�ت مم�دوح ب�ن محس�ن النخيش 
العتيبي

بيان بنت احمد بن ابراهيم بن عواد
تهاني بنت فهاد بن الفي الحربي

حصه بنت بجاد بن حمود ال شرفي السبيعي
حصه بنت سعد بن محمد الخنيفر السهلي

خلود بنت سليمان بن ابراهيم النمله
دينا بنت حمود بن سليمان المسلم

رزان بنت فايز بن محمد السويد
روزان بنت مفضي بن زعل القعيقعي الرويلي

ساره بنت محمد بن عبدالعزيز الجدوع
شروق بنت ابراهيم بن علي العريض

شيخه بنت عبدالرحمن بن صالح الخالدي
عبير بنت عبدالرحمن بن علي الزامل

لطيفه بنت سليمان بن عطاالله السعد
لما بنت ناصر بن عبدالعزيز الحميضي

لميا بنت أحمد بن محمد السويلم
لمياء بنت محمد بن عبدالله المحمود

لينه بنت عبدالله بن صالح المهلهل
مزنه بنت ذعار بن ضيف الله الغنامي العتيبي

منال بنت محمد بن عبدالله الربيش
منيره بنت احمد بن سليمان المنيعي

منيره بنت ماجد بن عيد الحربي المخلفي
مها بنت عبدالرحمن بن ابراهيم المقحم

نهى بنت سليمان بن عبدالرحمن السليمان
نوره بنت عبدالرحمن بن محمد بن دخيل

نوره بنت فهد بن عبدالعزيز التويجري
هاجر بنت محمد بن سعود الصويتي التميمي

هتون بنت محمد بن عبدالله المزيد العمرو
هيا بنت محمد بن عبدالله السريع

قسم االقتصاد
سوسن محمد انس الساعور

شذى بنت عمر بن محمد العقيل
أماني بنت عبدالله بن محمد المشاري

أماني بنت علي بن مزعل الحبالني العنزي
أم�ل بن�ت محم�د ب�ن عبدالرحم�ن العتي�ق 

السبيعي
اروى بنت محمد بن حامد آل جمعان الغامدي

اريج بنت محمد بن حسن حريصي
اسماء بنت عبدالمحسن بن أحمد العصيمي

اش�واق بن�ت عبدالله ب�ن عاي�ض الخنفري 
القحطاني

افراح بنت ظاهر بن حمد الرزني الشمري
الج�ازي بن�ت حاص�ل ب�ن م�رزوق ال�روق 

القحطاني
العن�ود بن�ت صالح بن عشيش�ان الس�ليمي 

الحربي
امال بنت ابراهيم بن مبارك ابوحيمد

انوار بنت ناصر بن عماش الثقيل
انيسا بنت عبدي بن علي فارح

بسمه بنت محمد بن عبدالعزيز التويم
بشائر بنت احمد بن صالح النغيمشي
بشرى بنت عبدالله بن علي الضبيعي

بنان بنت ابراهيم بن عبدالرحمن بن سنيد
بنان بنت احمد بن علي المحمود

تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل
تهاني بنت مسعود بن فالح ال رشيد

تيماء بنت عبداللطيف بن سليمان العوجان
حصه بنت سليمان بن صالح المحسن

حص�ه بن�ت ش�ائع ب�ن ناص�ر المحيميدي 
السهلي

خلود بنت سليمان بن محمد الصمعاني
خوله بنت نواف بن محمد الفريجي

دالل بنت عبدالعزبز بن عبدالرحمن  الحماد
دالل بنت محمد بن ابراهيم الشبانات

دينه بنت بنيدر بن فايز العصيمي العتيبي
رابعه بنت عبدالعزيز بن محمد ابو دجين

راويه بنت احمد بن صالح الشمراخ
رحاب بنت مقعد بن قاعد الشيباني
رزان بنت خالد بن سلطان السلطان

رغد بنت محمد بن صالح الثنيان
رنا بنت محمد بن احمد عبدالحق
روان بنت علي بن سالم باجسير

روان بنت فهد بن محمد بن طالب
روان بنت محمد بن صالح المقبل

روان بنت محمد بن عبدالرحمن المقرن
روان بنت محمد بن عبدالرحمن نقيه

ريم بنت براك بن سليمان بن راشد الجرد
ري�م بنت خالد بن عبدالله ال معجب ال يحيى 

الشريف
ساره بنت ابراهيم بن ابراهيم بن رشيد

ساره بنت عبدالعزيز بن سعود المجيش
ساره بنت علي بن محمد السليس العتيبي

ساره بنت فايز بن عبدالعزيز آل ضرمان
سحر بنت عبدالرحمن بن سليمان الحديثي

سديم بنت احمد بن علي السويدي
سميه بنت محمد بن احمد باجمال

شهد بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الدليقان
شهيناز بنت سليمان بن محمد الجبعان

شيخه بنت حزمي بن محمد المتعب
طيف بنت صالح بن محمد المنيع

عبير بنت ابراهيم بن عبدالله السويد
عليا بنت عبدالله بن عبدالعزيز الشالش

عهود بنت محمد بن عبود بن عثيمين
غاده بنت سلطان بن سعد الشعيل القحطاني
غ�اده بنت ضي�ف الله ب�ن راجح الش�امري 

العجمي
فاطمه بنت حمزه بن طه السقاف

فاطمه بنت منيع بن عبدالله الشارخ
فلوه بنت عبدالله بن سويلم السويلم
لطيفه بنت عبدالله بن سعد الشديد

لما بنت سليمان بن محمد الجريبان
لمى بنت خالد بن جريد الجريد

لمى بنت صالح بن عبدالله المزيد
مدى بنت صالح بن محمد الفاضل
مرام بنت علي بن عبدالله الشايع

مريم بنت مهدي بن ظافر الحبابى القحطاني
مشاعل بنت علي بن عبدالله الغيث

مضاوي بنت عقاب بن بشير المشعل
م�الك بن�ت عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزي�ز بن 

محمد الفواز
منى بنت خالد بن المحيسن المطلق

منى بنت عبدالرحمن بن عبدالله الفارس
منيرة بنت صالح بن عيسى الجساس

ال خذيف�ه  ب�ن فه�اد  بن�ت عبدالل�ه  نج�د 
القحطاني

نجالء بنت يوسف بن خالد المدوح
ندى بنت مجدي بن كمال الدين سيد

ندى بنت محمد بن عبدالرحمن بن عبيد
نمشه بنت محمد بن راشد الدوسري

نهى بنت عبدالله بن ابراهيم الزامل
نهى بنت علي بن محمد العرف
نور بنت محمد بن ديب الضالع

نوره ابراهيم محمد المحيميد
نوره بنت حمد بن عبدالله العريض

نوره بنت ذياب بن مبارك العطاوي العتيبي
نوره بنت صالح بن محمد الحميد

نوره بنت عبد الله بن سليمان بن سلمه
نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالعزيز الجاسر

نوره بنت محمد بن عبدالله الزعاقي
نوره بنت منصور بن عبدالعزيز بن نفيسه

نوره بنت ناصر بن عبدالله بن سويدان
نوف بنت عبد العزيز بن فهد المطوع

هاجر بنت سعد مسفر ال عتيق
هدي بنت عبدالله بن مبارك البويريد

هناء بنت سيف بن صالح السيف
هناء بنت صالح بن سعود بن طالب

هند بنت فهيد بن سليمان الغيثي الشمري
هياء بنت موسى بن ابراهيم بن جديد

وجدان بن�ت عبدالرحمن بن حمدان المغيري 
العتيبي

وعد بنت علي بن عبدالله الحميد
وفاء بنت أبراهيم بن فايز العتيق
والء بنت محمد بن ظافر العمري

قسم التمويل واالستثمار
أروى بنت سعد بن عبدالله الشنيبر

أسماء بنت صنت بن عويهان العمري الحربي
أسيل بنت سعد بن عبدالعزيز العيد

أماني بنت محمد بن عبدالعزيز المنصور
أمجاد بنت علي بن صالح اليحيى

أمل بنت محمد بن عبدالعزيز التويجري
اثير بنت احمد بن ناصر الثويني

احالم بنت عمر بن عبدالله النفيعي العتيبي
اروى بنت احمد بن عبدالله العلوان

اروى بنت عبدالله بن احمد الزيد
اروى بنت فهد بن محمد الحصيني

اريج بنت أحمد بن زيد الدوسري

اريج بنت حمود بن محمد النجيدي
ارين بنت حمود بن محمد النجيدي

اسماء بنت احمد بن عيضه الناصري
اسماء بنت عايد بن الدهري السبيعي العنزي

اسماء بنت عبدالرحمن بن عبدالله الفهيد
اشواق بنت احمد بن محمد السيف
اشواق بنت صالح بن سعد الهدلق

اشواق بنت مشعل بن عوده الظفيري
االء بنت عبدالمحسن بن ابراهيم الخليل
االء بنت محمد بن عبدالمحسن العمران
البتول بنت عبدالعزيز بن محمد الشنيبر
البتول بنت فهد بن عبد الرحمن الجدوع

الجوهره بنت سعود بن مساعد بن سويلم
الجوهره بنت عبدالعزيز بن صالح الناصر
الجوهره بنت محمد بن عبدالعزيز اليامي

العنود بنت عبدالرحمن بن عبدالله بن سند
العنود عبدالله عبدالعزيز ابورشيد العمرو
الهام بنت حماده بن عبدالجبار العرنوس

الهنوف بنت سليمان بن عبدالله النمله
الهنوف بنت محمد بن سعد أبو زيد

امجاد بنت عبدالحميد بن عبدالله الزامل
امجاد بنت عبدالرحمن بن صالح العبدالقادر

امجاد بنت عبدالله بن احمد الزيد
امجاد بنت وليد بن عبدالمحسن العيدان

امل بنت محمد بن ناصر المحمود
امل بنت محمد بن يحيى الجبيلي

ايمان بنت محمد بن صالح المقرن
ايناس بنت سعود بن عبدالله الفراج السبيعي

بشرى بنت يوسف بن حمد الميني
بي�ان بن�ت محم�د ب�ن عبدالمحس�ن العب�د 

اللطيف
تغريد بنت صالح بن علي الحمدان

تغري�د بنت عب�د الله ب�ن محم�د الحميداني 
القحطاني

جنى بنت ابراهيم بن علي المجحدي
حص�ه بن�ت س�لطان ب�ن فيح�ان آل روق 

القحطاني
حصه بنت عثمان بن صالح الدهش
حصه بنت محمد بن عبدالله النقيز

حوريه بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الشثري
خديج�ه بنت عبدالمجيد بن نق�ي الوريكاني 

السلمي
خوله بنت فهد بن محمد ال تويم

ربى بنت عبدالله بن سعد المهيدب
رزان بنت عبدالله بن عواض العصيمي

رزان بنت محمد بن احمد القرشي المالكي
رغد بنت مطر بن عبد الله المطر

رنا بنت محمد بن مذهان الفدعاني العنزي
رنيم بنت محمد بن سليمان المحمود

روان بنت ابراهيم بن علي العريض
روان بنت بندر بن حمد الحمود

روان بنت ناصر بن محمد  الدخيل
روان بنت هشال بن احمد أبو راسين

روال بن�ت س�عود ب�ن ابراهي�م الجعاف�ري 
الشمري

ري�م بن�ت عبدالله ب�ن عبدالرحم�ن العريني 
السبيعي

ريم بنت عبدالله بن ناصر العمار
ريم بنت مذكر بن صالح الدلبحي العتيبي

س�اره بن�ت ابراهيم بن س�ليمان ب�ن محمد 
هديب

ساره بنت زيد بن سعد الحويتي
ساره بنت عبدالرحمن بن ابراهيم المحيا
ساره بنت عبدالعزيز بن صالح الدعيجي

س�اره بن�ت عبدالعزي�ز ب�ن عبدالل�ه العل�ي 
الجريس

ساره بنت عبدالله بن عايد العايد
ساره بنت عبدالله بن عبدالعزيز الماص

ساره بنت محمد بن سليمان العقيل
ساره بنت ناصر بن عبدالعزيز العيد

سحر بنت عبدالله بن منصور الراجحي
سلمى بنت خزعل بن علي العصيمي

سلمى بنت عبدالرحمن بن محمد  الرويسان
سلوى بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الحبيب

سمر بنت عائد بن سلطان الفدعاني العنزي
عبدالعزي�ز  ب�ن  عبدالرحم�ن  بن�ت  س�ميه 

السحمان
شادن بنت ابراهيم بن محمد الشتوي
شزان بنت ناصر بن منصور العيدان

شموخ بنت محمد بن عبدالرحمن السديس
ش�هد بنت عبدالرحمن بن عبدالله الحقباني 

الدوسري
شهد بنت عبدالقادر بن سعود العامر
شهد بنت محمد بن عبدالله الشويعر

شهد بنت منصور بن محمد العواد
شهد بنت ناصر بن سليمان الفراج
شوق بنت سليمان بن صالح الغيث

شيماء بنت عبدالعزيز بن عبدالله أبا حسين
ضح�ى بن�ت خليف�ه ب�ن س�لمان العاي�ذي 

القحطاني
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عبير بنت حمد بن عبدالله الجريوي

عروب بنت سعود بن سليمان اليحيى
عف�اف بن�ت ابراهي�م ب�ن س�عيد ال ابلي�ف 

الدوسري
عفاف بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الشبرمي

علياء بنت حمود بن غانم الرشيد
غاده بنت عبدالعزيز بن محمد العيفان

غاليه بنت عمر بن ابراهيم الجبهان
غدير بنت فهيد بن فهد الزغيبي الحربي

غيداء بنت فهد بن محمد البشر
فاطمه بنت عبدالرحمن بن علي العنزي

فاطمه بنت عبدالله بن هادي عاتي
فاطم�ه بن�ت محم�د ب�ن س�مران الن�زاوي 

الجهني
لطيفة بن�ت عبد العزيز ب�ن محمد الحريص 

اليوسف
لطيفه بنت عبدالعزيز بن ابراهيم العاصم
لطيفه بنت عبدالله بن عبدالعزيز الناجم

لطيفه بنت عبدالله بن محمد الشافي
لمى بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن السالم

لمى بنت علي بن صالح الراجحي
لمى بنت محمد بن عبدالرحمن الجبرين

لولوه بنت خالد بن سعد المغنم
لولوه بنت عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز 

النافع
لولوه بنت فهد بن ناصر الغنام

مرام بنت احمد بن ابراهيم المزروع
مرام بنت عبدالله بن محمد بكر

مريم بنت محمد بن ابراهيم التميمي
مشاعل بنت ايمن بن علي الغفيلي

مش�اعل بن�ت ع�وض ب�ن عبدالله البش�ري 
القحطاني

مشاعل بنت محمد بن عبدالله الصغير
مالك بنت ابراهيم بن سعد العجيمي

م�الك بنت محمد بن عبدالرحمن الس�يحاني 
العتيبي

منار بنت محمد بن بجاد الشعبي الحربي
منال بنت عبدالله بن حمد الصقر الموسى

منى بنت زيد بن عبدالعزيز الحميدان
مها بنت ثاقب بن عبدالله الثاقب

مها بنت رياض بن محمد السليمي
مها بنت علي بن ناصر آل النهي الشهري

مي بنت منصور بن صالح الدهيمان
ميعاد بنت بندر بن سليم الغبيوي العتيبي

ميمون�ه بن�ت عبدالله بن عائ�ض آل عاطف 
القحطاني

ميهاف بنت صالح بن راشد الغفيلي
نجد بنت ابراهيم بن موسى العبدالسالم

نجد بنت محمد بن علي الدهامي
نجود بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدوخي
نجوى بنت ظافر بن عبدالله آل نجم القرني

ندى بنت سعد بن عبدالله بن سويدان
ندى بنت عبدالله بن سليمان الدحيم

ندى بنت عبدالملك بن عبدالله الشباني
نهال بنت فهد بن عبدالعزيز المنيع

نوال بنت بندر بن محمد العمر
نوال بنت عبد العزيز بن عبد الله اليحيا

نور بنت يوسف بن عبدالله الباللي
نورا بنت سليمان بن محمد الحميد

نوره بنت احمد بن عبدالرحمن العوين
نوره بنت عبد الرحمن بن ناصر النصار
نوره بنت عبد الكريم بن ابراهيم  الجبر

نوره بنت عبدالرحمن بن محمد المنصور
نوره بنت عبدالعزيز بن محمد الدخيل

نوره بنت علي ابن محمد حنش
نوره بنت ماجد بن عبدالله بن بشير بن بشير

نوره بنت منصور بن عبدالعزيز ابا الخيل
نوف بنت غسان بن عبدالقادر الخويلدي

نوف بنت فارس بن عيد المخلفي الحربي
هبه بنت عبد الحكيم بلمهدي

هتون بنت ابراهيم بن عبدالعزيز ال الشيخ
هديل بنت عدنان بن سعد المقرن

هديل بننت حمد بن عبدالله الصقيهي
هال بنت مساعد بن ابراهيم الخضير

هند بنت ضيف الله بن مسعود العتيبي
هيا بنت حمود بن علي الربيعان

هيا بنت عبد المجيد بن عبد الرحمن الدرويش
هيفاء بنت عبد الرحمن بن عبد الله الناصر

هيفاء بنت فهد بن سليمان الجربوع
ود بنت علوي بن مشاري العتيبي

وسام بنت أحمد بن عبد الله الباحوث
وعد بنت عبدالله بن صالح المرواني الجهني

وع�د بن�ت محم�د ب�ن م�رزوق المش�رافي 
المطيري

وفاء بنت عبدالله بن سعد بن سيف
والء بنت صالح بن عبدالعزيز الغليقه

يسرى بنت صبري بن محمد خوجه
قسم المحاسبة

حصه بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن التركي
دعاء عماد محمد حسن عيسى

أثير بنت عبدالله بن سليمان الشبل
أثير بنت محمد بن حمد العجالين

أروى بن�ت س�عود ب�ن عبدالله ب�ن ناصر بن 
سيف

أسماء بنت عبدالرحمن بن فوزان البليهد
أفنان بنت فهد بن أحمد السلبود

أماني بنت احمد بن سعيد بن سعد
الرحم�ن  عب�د  ب�ن  عبدالل�ه  بن�ت  أمج�اد 

العبدالجبار
أمجاد بنت يوسف بن محمد اليوسف

أمل بنت بدر بن إبراهيم العقيل
أمل بنت محمد بن رومي الرومي

أمنية خالد محمد الشبيني
أنفال بنت رشيد بن محمد آل خميس

ابتهال بنت محمد بن عبدالعزيز الزيدان
اثير بنت عبدالعزيز بن ابراهيم بن هويمل

اروى بنت خالد بن محمد المحيذيف
اروى بنت سعيد بن عبدالله ال مضحي

اروى بنت سعيد بن علي ال ليلح الشهري
اروى بنت محمد بن روضان الشايعي

اسراء بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الثنيان
اسماء بنت حجي بن عواد السبيعي العنزي

اسماء بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشثري
اسماء بنت عبدالرحمن بن مبروك الدوسري

اس�ماء بن�ت عبدالله ب�ن مش�يلح النفيعيي 
العتيبي

اسماء بنت محمد بن حمد العبدالله
اسماء بنت مساعد بن علي الغامدي

اش�واق بنت احمد بن عبد الرحمن الش�عفي 
الشهراني

اشواق بنت فهد بن عبدالله الدويش
اشواق بنت محمد بن سليمان الدريويش

افنان بنت خالد بن عبيد الظاهري
افن�ان بن�ت عبدالل�ه ب�ن حس�ن الحس�ني 

الزهراني
االء بنت ابراهيم بن محمد الشويعر

االء بنت سعد بن عبدالله اليحيا
االء بنت عبدالله بن عبدالعزيز الهاجري

البتول بنت خالد بن عبدالله العرفج
الجازي بنت محمد بن سعد الفراحين البيشي
الجوه�ره بنت عضيبان بن ف�ارع الوريكاني 

السلمي
الجوهره بنت فهد بن عبدالله السنيد

الهن�وف بن�ت مقع�د ب�ن موس�ى المقاطي 
العتيبي

اماني بنت عبدالرحمن بن ابراهيم ابو شريفه 
العسيري

امجاد بنت محمد بن عبدالله السديس
امل بنت خالد بن عبدالرحمن الخميس

امل بنت علي بن عبدالله الخلف
انفال بنت محمد بن عبدالله الدلقان

ايمان بنت عوض بن منصور االسمري
باسمه بنت عبدالرحمن بن محمد الكليه

بثينه بنت علي بن سليمان العمر
بدور بنت صالح بن اسماعيل السماعيل

بشائر بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الدريس
بش�اير بن�ت س�عد ب�ن عل�ي آل حج�راف 

القحطاني
بشاير بنت فواز بن عايض المحمدي المالكي
بش�اير بن�ت محمد ب�ن عريم�ان العصيمي 

العتيبي
بنان بنت سعود بن محمد الشبانات

تماضر بنت عبدالله بن محمد العثمان
جمانه بنت خالد بن عبدالله الصبيح

جواهر بنت احمد بن علي الضلعان
حصه بنت عبدالله بن ابراهيم التمامي

حنان بنت صالح بن علي صليح
حنان بن�ت عبدالمحس�ن ب�ن عبدالعزيز بن 

خميس
خلود بنت غزاي بن نماء المطيري

دانيه بنت عبدالرحمن بن سعد العبيد
دالل بنت سالم بن فرحان العنزي

دالل بنت فارس بن كريم السبيعي العنزي
ديما بنت سليمان بن صالح الدويغري
ديمه بنت علي بن عبدالعزيز الراجحي

رزان بنت علي بن صالح العبدي
رغد بنت خالد بن ناصر الناصر

رغد بنت صعب بن حميد الجلعود
رغد بنت عبدالرحمن بن حمد اليحيا

رقيه بنت محمد بن محمد محمودناجم
رنا بنت عبدالعزيز بن عبد الرحمن الخميس

رهام بنت خالد بن عبدالعزيز المعجل
رهام بنت مازن بن مسفر الردهان

رهف بنت سليمان بن علي المزم
رواء بنت حمود بن غنام الكعيد

روان بن�ت عاي�ض ب�ن محم�د ال مس�عود 
القحطاني

ريم بنت ناصر بن ابراهيم السعيد
ريما بنت ابراهيم بن صالح الطاسان

ريهام  بنت عبدالله بن حمد اليحيا

زينب بنت عارف بن سالم اليزيدي النهدي
سارا بنت عبدالله بن بن محمد العضيب

ساره بنت احمد بن صالح الصويان
ساره بنت حسن بن عبدالرحمن ال بنيان

ساره بنت خالد بن عبدالله العقيلي
ساره بنت صالح بن عبدالله الحسن

ساره بنت عبدالعزيز بن حسين العثمان
ساره بنت علي بن صالح الشايع

ساره بنت ناصر بن عبدالله البقيه الدوسري
سحر بنت علي  بن سعيد الحسني الزهراني

سديم بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الراشد
سلمى بنت عبدالعزيز بن دخيل الدخيل

جاب�ر  آل  أحم�د  ب�ن  محم�د  بن�ت  س�لوى 
القحطاني

سمية بنت حمد بن محمد العقيلي
سميه بنت احمد بن يحيى البشيري الزهراني

سميه بنت خالد بن بديوي البديوي
سميه بنت خالد بن محمد الصقر

سميه بنت عبدالله بن احمد القاسم
سميه عبدالعزيز عثمان الجميعه

سهام بنت ابراهيم بن عبدالله الضالع
شذا بنت محمد بن عبدالرحمن الحمود

شماء بنت خالد بن فيحان الدعجاني العتيبي
شموخ بنت عبدالله بن علي الرزيحي

شهد بنت سعود بن عبدالعزيز الشماس
شهد بنت عبدالرحمن بن عبدالله آل مسفر

شهد بنت محمد بن عبدالرحمن العريفي
عائش�ه بن�ت ث�واب ب�ن ع�واض ب�ن ربي�ع 

الرحماني البقمي
عبير بنت سعود بن عبيد النفيعي العتيبي

عبير بنت عبدالله بن عقيل الفدعاني العنزي
عبير بنت علي بن صالح الراجحي

عسالء بنت صالح بن خالد الشرهان
غاده بنت حمد بن محمد الدوخي

غيداء بنت سالم بن شديد البشري
غيداء بنت عبدالرحمن بن محمد الهزاع

غيداء بنت عبدالله بن ابراهيم اليحيى
فاطمه بنت ابراهيم بن صنت الحربي

فاطمه بنت حجي بن عواد السبيعي العنزي
فاطمه بنت خالد بن جريد الجبلي المطيري

فاطمه بنت عبدالعزيز بن عبدالله السليم
في بنت سمير بن سعد الحربي

لطيفه بنت صالح بن عمر السنيدي
لطيفه بنت عبدالكريم بن محمد العرف

لمى بنت سعد بن محمد العبيد
لولوه بنت صالح بن علي الباحوث

لولوه بنت عبدالرحمن بن صالح المفيريج
مرام بنت ابراهيم بن محمد الحزيم

مرام بنت محمد بن عبدالرحمن اليحيى
مروه بنت ممدوح بن عبدالله بن سعيد
مزنه بنت عبدالرحمن بن علي الناصر
مشاعل بنت جميل بن ابراهيم االسود

مشاعل بنت فهد بن غازي الدعجاني العتيبي
مضاوي بنت حمد بن عبدالله الكنعاني

منال  بنت عبدالله بن عبدالله العبيد
منال بنت صالح بن راشد السنيدي

منال بنت فهد بن احمد الغامدي
منال بنت محمد بن عبدالعزيز البراك

منال عبدالله بن محمد بن طاهر
مناه�ل بن�ت محم�د ب�ن مطل�ق الس�حمه 

القحطاني
منيره بنت طارق بن عبدالله الشويعر

منيره بنت علي بن سليمان القاسم
منيره بنت غازي بن رافع البيضاني الحربي

منيره بنت محمد بن عبدالعزيز الربيش
مها بنت ابراهيم بن عبدالله الخرجي

مها بنت حمود بن عبدالعزيز السديس
مها بنت عبدالرحمن بن ناصر الشبانات

مها بنت محمد بن علي العجالن
موضي بنت عبدالله بن ريس الريس

ميمونه بنت فائح بن علي العصيمي العتيبي
نبراس منصور عبد العزيز أبا الخيل
نجد بنت عبدالله بن حمد المغامس

ندى بنت أحمد بن مشعل السريع
ندى بنت محمد بن صالح الجمعه

نسيبه بنت سلمان بن صالح الحالفي
نفال بنت علوش بن عياده السبيعي العنزي

نهله بنت عبدالله بن عبدالعزيز الشويعر
نهى بنت سعد بن علي الماجد

نوال بنت سعد بن يحي االحمري
ن�وال بن�ت عبدالل�ه ب�ن س�ودان الرحيم�ي 

المطيري
نوره بنت آحمد بن آبراهيم الحصين

نوره بنت بجاد بن راجح الثوري السبيعي
نوره بنت بدر بن سعود العماج

نوره بنت عبدالرحمن بن حمد المنيف
نوره بنت علي بن محمد الزامل

نوره بنت محمد بن تركي المقبل
نوره بنت محمد بن عبدالرحمن المقبل

نوره بنت مرزوق بن ماجد الخراص العتيبي

نوره بنت منصور بن ناصر بن شديد
نوره خالد بن سعود المجيش

نوف بنت ابراهيم بن محمد السليمي
نوف بنت اياد بن عبدالعزيز المفوز

نوف بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الحصين
نوف بنت فهد بن عبدالعزيز الفهيد

نوف بنت محمد بن عبدالرحمن الهريش
نوف بنت منصور بن سعد الخضر

هديل بنت سعيد بن سعد ابو مدره القحطاني
هديل بنت محمد بن خلف الحافي العتيبي

ه�ال بن�ت عبدالل�ه ب�ن حام�د ال س�ويدان 
القحطاني

هناء بنت رجاء بن مطلق السبيعي العنزي
هناء بنت عبدالرحمن بن علي السحيباني

هنادي بنت سعود بن سعود السويحلي
هن�د بنت محمد ب�ن عبدالرحم�ن الجربوعي 

الشهري
هند بنت محمد بن عيد الزيادي العتيبي

هيفاء بنت خالد بن عبدالعزيز الزيد
وجدان بنت حمد بن محمد النفجان

وجدان بنت هاشم بن عبدالله القاضي
وضحى بنت سالم بن مصلح الهذيلي البقمي

وعد بنت محمد بن مقبل المزروعي العنزي
يارا بنت ابراهيم بن علي العقيل

مسار التسويق
باسمه بنت خالد بن محمد العبودي
بثينه بنت عبدالله بن ابراهيم الريس

خوله بنت محمد بن عبدالعزيز الحبيب
شاديه بنت سعود بن غزاي المعمري الحربي

عروب بنت عبد العزيز بن سليمان الدويش
مشاعل بنت صالح بن محمد الحيد
مناهل بنت حمد بن على التويجري

مني�ره بن�ت عبدالل�ه ب�ن حس�ين الغاصبي 
النفيعي

موضي بنت محمد بن علي السالمه
نجالء بنت عبدالرحمن بن محمد الغيهب
ندى بنت عبدالعزيز بن ابراهيم  الحصين

ندى بنت عبدالله بن عبدالعزيز الفاضل
هيفاء بنت سليمان بن محمد القفاري

مسار الموارد البشرية
العابس�ي  غان�م  ب�ن  عبدالل�ه  بن�ت  بي�ان 

القحطاني
جن�اء  بنت صال�ح ب�ن عبدالله ب�ن ابراهيم 

الزعاقي
رزان بنت فهد بن عبد الله بن سليمان الطويل

زينه مأمون محمد سالمه
سماح بنت صالح بن عبدالله العوفي

سوسن بنت سعيد بن عمر الديني
 بدور بنت ابراهيم بن محمد الشريد

آالء بن�ت عبدالرحم�ن ب�ن احم�د ب�ن محمد 
القصير

أبرار بنت فيصل بن سالم با جحزر
أثير بنت محمد بن حمد المغامس

أسماء بنت عبدالله بن عبدالعزيز الرومي
أشواق بنت مسلم بن هالل العصيمي العتيبي

أفنان بنت مبارك بن ناصر  أبو دجين
أماني بنت ناصر بن مرشد ال منيف الهاجري

أمجاد بنت سليمان بن محمد بن سلوم
أمل بنت سيف ابن عبدالله العريفي

أمل بنت عبدالمحس�ن بن محمد بن خلف ال 
خلف

ابتسام بنت مسلم بن هالل العصيمي العتيبي
ابتهاج بنت سعود بن عبدالله الشالش

العم�اج  محم�د  ب�ن  ه�ادي  بن�ت  ابته�اج 
القحطاني

ابرار بنت بدري بن حمود المغيري العتيبي
ابرار بنت عبدالعزيز بن سعود السبيعي

ابرار بنت عبدالله بن محمد الرزين
اروى بنت ابراهيم بن علي الشبرمي

اروى بنت خالد بن محمد الجوعي
اريج بنت ناصر بن مذكر ال سوده القحطاني

اسماء بنت سعد بن عبد الرحمن الفالح
اسماء بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحمد

اسماء بنت محمد بن علي الهويريني
اسماء بنت مسفر بن سعيد الفهر القحطاني

اضواء بنت حمد بن ناصر العريكان
افنان بنت عبدالله بن راجح الراجح

االء بنت ابرهيم بن خالد الحالفي
ب�ن  يوس�ف  ب�ن  عبدالرحم�ن  بن�ت  االء 

عبدالرحمن لبد
االء بنت فهد بن عبدالله  الفليح

البن�دري بنت محس�ن بن حس�ن الدعجاني 
العتيبي

الجوهرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي
الجوهره بنت محمد بن ابراهيم العمران

العنود بنت ابراهيم بن محمد البليطيح
العنود بنت ابراهيم بن مشرف المشرف
العنود بنت ابراهيم بن موسى الموسى

العنود بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفاضل
العنود بنت عبدالعزيز بن محمد الجاسر

العنود بنت يحيى بن عبدالله المرشدي
اللولو بنت محمد بن ناصر المجحد

الهنوف بنت ابراهيم بن محمد السلمان
الهنوف بنت صالح بن حمد العميم

الهنوف بنت عبدالعزيز بن سليمان الغثبر
الهنوف بنت عبدالله بن حسن أبو حيمد

الهنوف بنت محمد بن عبدالعزيز أبو حيد
اماني  بنت عوض بن فالح آل خزام الشهراني

امجاد بنت خالد بن محمد الفريح
امجاد بنت صالح بن عبد الله المطلق

امجاد بنت عوض بن عبدالرحمن العصيمي
امجاد بنت فالح بن فرج الوهبي الحربي

امل بنت سلطان بن عبدالمحسن الخميس
اميره بنت مهنا بن سليمان المهنا

انفال بنت عبدالله بن علي الوابل
بثينه بنت صالح بن ابراهيم العوده

بدور بنت علي بن فهد الوهيبي
بسمه بنت عبدالوهاب بن صالح الصانع

بشاير بنت عبدالله بن علي الوابل
بشرى بنت عبدالعزيز بن عبدالله السياري

بشرى بنت فهد بن عبدالرحمن المشعل
بشرى محمد عبدالعزيز العمرو

بيان بنت احمد بن عبدالمحسن الفهيد
بيان بنت سعيد بن يحي  ال مرضي العمري

بيان بنت عبدالرحمن بن سليمان أبانمي
بيان بنت عبدالكريم بن سليمان العميريني

بيان بنت عبدالله بن عبدالعزيز الهاجري
تغريد بنت محمد بن مقبل التريباني الشمري

تغريد بنت منيف بن درويش السميري
تماضر بنت سعود بن ابراهيم العقيلي

تماضر بنت فهد بن عبدالله األحيدب
تهاني بنت سلطان بن ابراهيم العيدان

تهاني بنت غانم بن حمدان الحربي
ثناء بنت عثمان بن ابراهيم الدايل

جواهر بنت فهد بن محمد الجميلي
حصه بنت ابراهيم بن ناصر المقبل
حصه بنت بندر بن فارس المسعود

حصه بنت عبدالله بن سليمان االحيدب
حنان بنت محمد بن ابراهيم الشبل

خلود بنت فهد بن عبدالله ابوعباة
خل�ود بن�ت ناص�ر ب�ن عويضه ب�ن معيضد 

الدملوكي السلمي
خولة بنت أحمد بن محمد العبيدالله

دالل بنت عبد العزيز بن علي النشوان
ديمه بنت ابراهيم بن جاسم العضيب

ديمه بنت براهيم بن عبدالله المحيذيف
رؤيا بنت عبد العزيز بن عبدالله الماجد
ربى بنت سليمان بن عبدالكريم الرشيد

رحاب بنت عبدالرحمن بن محمد الطريف
رحاب بنت عيضه بن سعد القرشي المالكي

رزان بنت مازن بن عبدالكريم الرشيد
رزان بنت محمد بن ابراهيم الربيعان

رغد بنت حمد بن عبدالله الصغير
رغد بنت منصور بن صالح الزغيبي

رقيه بنت فهد بن سالمه المزيني
رنا بنت عيد بن عبدالله العصيمي العتيبي

روان بنت خالد بن سعد المريشد
روان بنت عبدالله بن محمد العصيمي

روان بنت عبدالناصر بن عبدالله الماضي
روان بنت فهد بن سعود العصيمي

ريم بنت عتيق بن حمد الزويد
ريم بنت محمد بن سعود العصيمي

ريم بنت ناصر بن عبدالعزيز بن جريان
ريوف بنت عبد الرحمن بن محمد العتيبي

بوصاب�ر  ال  غان�م  ب�ن  حام�د  بن�ت  زين�ه 
القحطاني

ساره بنت ابراهيم بن عبدالله الحويل
ساره بنت جمال بن سعيد باعلي

ساره بنت حمد بن عبدالله بن عفيصان
ساره بنت خالد بن عبدالرحمن المحفوظ

ساره بنت سعود بن محمد ابو حيمد
ساره بنت صالح بن عبدالرحمن الصقير

ساره بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز ابانمي
س�اره بن�ت عوض�ه ب�ن مش�بب آل مس�فر 

االحمري
ساره بنت محمد بن حويدي الجبور السبيعي
س�اره بن�ت محم�د ب�ن ضاف�ي الودعان�ي 

الدوسري
ساره بنت محمد بن عبدالعزيز السهلي

ساره بنت محمد بن عثمان الدخيل
ساره بنت محمد بن علي البراهيم

سعاد بنت احمد بن سعدي الحسني الزهراني
س�لطانه بن�ت ربيع ب�ن ضح�وى الفريحي 

الرويلي
س�لطانه بنت عبدالرحمن بن محمد النشمي 

العتيبي
س�لوى بن�ت احم�د ب�ن س�عدي الحس�ني 

الزهراني
سميه بنت عبدالله بن محمد العمران

سندس بنت عبدالرحمن بن فهد العزام

سهام بنت دخيل بن كتبان الفدعاني العنزي
شروق بنت محمد بن صالح بن خرعان

الميمون�ي  ش�هد بن�ت محم�د ب�ن من�اور 
المطيري

شوق بنت محمد بن مسند الزيادي العتيبي
شوق بنت مطلق بن مناحي العتيبي

شيخة بنت محمد بن حسين المحرج
شيخه بنت فهد عبدالمحسن محمد الحزام

شيماء بنت غالب بن محمود سنجق
شيماء بنت ناصر بن يوسف المرشد

عائشه بنت رعد بن عبدالعزيز المزيرعي
عروب بنت محمد بن هزاع السيحاني العتيبي

عليا بنت اسامه بن عبدالرحمن العيدان
عمشاء بنت شافي بن محمد الصييفي

عهد بنت عبدالله بن عايد الطواله الشمري
عهود بنت ناصر بن محمد العقيل

غاده بنت عبدالرحمن بن محمد الخميس
غاده بنت عبدالعزيز بن محمد السديس
غيداء بنت عبدالعزيز بن راشد السعدون

غيداء بنت ناصر بن محمد الضويحي
فاتن بنت عايض بن بنيان الصالحي الحربي

فاطمه بنت حمد بن صالح القرعاوي
فاطمه بنت شحاد بن حمد البريكان

فاطمه بنت صالح بن عبدالعزيز العجالن
فاطمه بنت عبدالمجيد بن محمد سلوم

فاطم�ه بن�ت محم�د ب�ن س�عيد العرجاني 
العجمي

في بنت أحمد بن عبدالله الزعاقي
لبنى بنت سعود بن راشد آل عبداللطيف

لجين بنت خالد بن عبدالله الخليوي
لطيفه بن�ت عبدالعزي�ز ب�ن عبدالرحمن بن 

جوير
لطيفه بنت عبدالعزيز بن عبدالله المونس

لما بنت احمد بن ناصر الخضيري
لمى بنت سليمان بن عبدالله العصيمي
لميس بنت خالد بن عبدالرحمن العرفج

لينا بنت عبدالله بن سعيد آل هياس الغامدي
لينا بنت محمد بن صالح اللحيدان

مرام بنت محمد بن ابراهيم الرزيقي
م�رام بن�ت محم�د ب�ن عبدالل�ه ال س�ويره 

الدوسري
مريم بنت عبدالرحمن بن سعد الدريهم

مريم بنت محمد بن ابراهيم الرزيقي
مريم بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالسالم

مري�م بن�ت معج�ب ب�ن م�رزوق المجادعه 
الدوسري

مشاعل بنت خالد بن سيف السيف
مشاعل بنت محمد بن احمد الضبيب

مشاعل بنت محمد بن علي المسعد
مشاعل بنت محمد بن فهيد الضبيبي القريني

مضاوي بنت ناصر بن سعود العماج
مضاوي بنت ناصر بن سليمان السويلم

منال بنت عبدالله بن سليمان الحقيل
منيره بنت تركي بن سعد السبيعي

منيره بنت حبيش بن عبدالله الخرجي
منيره بنت راشد بن عبدالله المجلي
منيره بنت صالح بن محمد الفنتوخ

منيره بنت عبدالرحمن بن عبدالله الدويش
منيره بنت عبدالله بن ابراهيم الفدا

مها بنت عبدالله بن هالل البدراني الحربي
مها بنت فهد بن عبدالله السنان

ميمونه بنت منصور بن عبدالله بن سيف
نجالء بنت عبدالمحس�ن بن صالح الدعجاني 

العتيبي
نجالء محمد بن عبدالعزيز بن سيف

نجود بنت عبدالله بن صالح الجردان
نجود بنت محمد بن سليمان الناصر

نجود بنت محمد بن عبدالله الزيد
ندى بنت ابراهيم بن محمد المرزوق
ندى بنت محمد بن صالح القحطاني

ندى بنت محمد بن مهنا العريفي
ندى بنت مناحي  بن عبدالله الحمادي العتيبي

نهى بنت منصور بن صالح العصيمي
نورة بنت سعد عبدالعزيز المعيذر

نورة بنت محمد بن عبدالله الراشد
نوره بنت احمد بن عثمان البجادي
نوره بنت خالد بن عبدالله العبودي

نوره بنت راشد بن عبدالرحمن الرشيد
نوره بنت رفعان سعود الكبيري الدوسري

نوره بنت سامي بن ابراهيم الشلفان
نوره بنت سليمان بن محمد القرعاوي

نوره بنت صالح بن فهد الحميدي العتيبي
ن�وره بن�ت عبدالل�ه ب�ن مرض�ي آل دواس 

الدوسري
نوره بنت علي بن ماشع الشيباني العتيبي

نوره بنت علي بن محمد الشميسي
نوره بنت محمد بن صالح بن ناصر الصرامي

نوره بنت محمد بن عبدالله العجالن
نوره بنت منصور بن صالح الناصر
نوف بنت ابراهيم بن سعد ابوحيمد
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نوف بنت سعود بن ضيدان أبوثنين

نوف بنت عبدالرحمن بن سليمان السعيد
نوف بنت علي بن ابراهيم الدواس

نوف بنت فهد بن سعد الداوود
نوف بنت محمد بن عبد الرحمن بن رواف

نوف بنت محمد بن عبدالعزيز ابو عباة
هاجر بنت صالح بن عبداللطيف العبداللطيف

هاجر بنت محمد بن عبدالرزاق العدواني
هبه بنت ناصر بن عبدالله الشائع

هدى بنت عبدالرزاق بن عبدالعزيز الرجيبه
هديل بنت عائض الجبلي البقمي

هديل بنت محمد بن عبدالله السويدي
هند بنت عبدالعزيز بن محمد السويلم

هيا بنت بداح بن محمد البداح
هياء بنت سلمان بن ناصر العمران

هياء بنت عيسى بن محمد  بن دريهم
هيفاء بنت سعد بن عبدالله بن خالد

وئام بنت عبدالله بن عبدالعزيز العمرو
وجدان بنت علي بن صالح الكريديس

وسام بنت محمد بن عبد العزيز المديهش
وضحى بنت شافي بن محمد الصييفي

مسار نظم المعلومات اإلدارية
أمل بنت صالح بن محمد الرويس

ابرار بنت عمر بن محمد المتيهي العتيبي
اروى بنت سعود بن فهد الجميع

اسماء بنت احمد بن علي المحفوظ العجمي
الهنوف بنت خالد بن سعد البويريد
ايمان بنت محمد بن ناصر العمار
بيان بنت موسى بن عوام عيسى

جمانه بنت محمد بن عبدالعزيز الفايز
خلود بنت علي بن عبود العمودي

خوله بنت ابراهيم بن صالح الحماد
دانية بنت عبدالله بن سعد الحسين

ربا بنت سعيد بن حسن ال سليم السرحاني
رهام بن�ت عبدالله بن عبدالعزيز آل حس�ين 

التميمي
روابي بنت محمد بن شحيبان العمري

روان بنت علي بن بخيت حويان
ريوف بنت خالد بن ابراهيم عتيق

ساره بنت ابراهيم بن عبدالله البراهيم
ساره بنت عبدالعزيز بن عجالن بن عبدالعزيز 

العجالن

شروق بنت محمد بن زيد آل معدي
عريب بنت محفوظ بن بنيه المشيطي
فاطمه بنت مثقب بن حسين خبراني

فاطمه بنت محمد بن سعود الرشيد
منال بنت خالد بن سعود الزويد

منى بنت عبدالرحمن بن محمد اليمنية
مها بنت محمد بن عبدالله الحديثي

نجالء بنت خالد بن سعد البويريد
نهال بنت صالح بن عبدالرحمن المحيميد

نوره بنت علي بن احمد الحمد
نوره بنت علي بن سعود المهيدب

نوف بنت عبدالله بن علي الشهري
نوف بنت منصور بن محمد بن حماد العمر

هاجر بنت زيد بن ناصر ابو حيمد
هيفاء بنت محمد بن علي حسين

وسن بنت عبدالعزيز بن محمد الثنيان
يارا بنت احمد بن محمد القفاري

ابرار محمد باسالمه
فصل – الصيفي

قسم إدارة االعمال
آالء بنت سعد بن عبدالعزيز الفارس

أحالم بنت فايز بن علي الغضوري العنزي
أضواء بنت عبدالرحمن بن علي الحمد

أمل بنت رشيد بن علي الغازي
ابتهال بنت ابراهيم بن عبدالله المدالله

ابتهال بنت جبر بن محمد الهجله المطيري
اري�ج بنت احم�د ب�ن عبدالرحمن ال ش�بير 

السيد
اسيل بنت عبدالرحمن بن علي الفوزان

البن�دري بنت فيحان ب�ن محماس العصيمي 
العتيبي

الهام بنت ابراهيم بن رجاء المخلفي الحربي
امتنان بنت زهير ابن علي الكعبي العمري

امل بنت هالل بن مرزوق المطيري
انفال بنت خالد بن حمد الطعيمي

بدور بنت عبدالله بن ابراهيم اللحيدان
بشائر بنت عبدالعزيز بن صالح العقيل

تينا بنت سليمان بن عبدالله الجنيدل
جوهره بنت حسين بن محسن الكثيري

حصه بنت صالح بن شمسان الشمسان
حصه بنت محمد بن راشد الزير

حنان بنت عاند بن ضيف الله الحربي

حنان بنت محمد بن عوض عمران
دانه بنت مطلق بن محمد اباالروس القريني

ديمه بنت ابراهيم بن محمد المنصور
رذاذ بنت فهد بن عبد العزيز الصحن

رغد بنت عبدالعزيز بن عبدالله الماجد
الح�واش  مب�ارك  ب�ن  ناص�ر  بن�ت  رفع�ه 

القحطاني
روابي بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الصالح

روان بن�ت س�ليمان ب�ن س�لطان ب�ن احمد 
العنقري

ريم بنت مبارك بن عمران االدغم السبيعي
زينب بنت عبدالرحمن بن راشد الحمد
ساره بنت سليمان بن ناصر بن طلحه

شذى بنت احمد بن علي الكناني الزهراني
شروق بنت علي بن ناصر الغفيص
شهد بنت خالد بن عثمان القويعي

شيما بنت سعود بن عبدالعزيز العلي
ضحى بنت ابراهيم بن سعود أبو دجين

طيبه مشعل زويد العتيبي
عبير بنت حمود بن سعد البراهيم

عليا بنت محمد بن عبدالرحمن الحيدر
علياء بنت منسي بن مغير العنزي

غاده بنت أحمد بن عبدالعزيز الحسيني
غاده بنت علي بن محمد ال ابراهيم حكمي

لطيفه بنت محمد بن علي الضبيب
لمياء بنت عبدالرحمن بن عتيق ال عتيق
لمياء بنت عبدالعزيز بن هذال الدوسري

مرام بنت سعد بن حمود العرموش البدراني
مريم بنت سعد بن عبدالله السريح

مريم بنت هالل بن ثنيان السبيعي العنزي
مشاعل بنت تركي بن سعيد الغامدي

مشاعل بنت عبدالرحمن بن عبدالله النذير
مشاعل مشعل بن زويد العتيبي

منيره بنت سليمان بن عبدالرحمن السليمان
مها بنت حمدان بن سالمه الجذلي البلوي

نجالء بنت محمد بن سليمان القسومي
نجالء بنت مشرع بن مسعد الرياحي البقمي

نوره بنت أحمد بن محمد المسند
نوره بنت عبدالله بن عبدالعزيز العبدالكريم

نوره بنت فيصل بن محمد الطريفي
نوف بنت عبدالرحمن بن علي المزيني

هديل بنت احمد بن عبدالرحمن الجريسي

هيام بنت منصور بن محمد الصغير
وجدان بنت محمد بن عبدالله الخضير

وجدان بنت مساعد بن معتق المعتق
قسم االقتصاد

أفنان بنت صالح بن حمد النمير
أمل بنت ابراهيم بن سليمان الجديعي
اثير بنت عبدالرحمن بن عبدالله العود

اس�ماء بن�ت عيس�ى ب�ن مهين�ي الجعفري 
الشمري

افن�ان بن�ت س�لطان ب�ن ع�واض الدلبح�ي 
العتيبي

افنان بنت عبدالله بن ابراهيم السليم
العنود بنت ابراهيم بن عبدالله المنيع

الهن�وف بن�ت داي�ل ب�ن ناج�ي آل س�لطان 
الدوسري

امجاد بنت احمد بن صالح المحيسن
روان بنت محمد بن عبدالله النعيم
ساره بنت علي بن زيد الصميخي

شهد بنت فهد بن ابراهيم آل صقيه
فاطمه بنت حمد بن عبدالله البطاح
لبنى بنت فهد بن عبدالله التويجري

لمياء بنت خالد بن فهد المعثم
مدى بنت فهد بن محمد المسلم

مرام بنت عبدالعزيز بن حسين مجرشي
منيره بنت غالب بن عبدالله الحامد الشريف

ندى بنت عبدالله بن محمد العيسى
نوره بنت جمعان بن عوض الرقاص الحافي

نوره بنت عبدالله بن محمد المطلق
هاجر بنت منصور بن ناصر أباالخيل

هدى بنت عواض بن جايز العوفي
وجدان بنت ناصر بن محمد الدريبي

قسم  المحاسبة
أسماء بنت علي بن الفي الولدعي العنزي

أفنان بنت فهد بن محمد السيف
ابرار بنت ابراهيم بن عبدالله الفريجي

افنان بنت فايع بن محمد االسمري
الدانه بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز النويصر

امل بنت عادل بن عبدالله بن كنهل
ايثار بنت عايد بن لباد السبيعي العنزي

ايمان بنت عصام بن محمد كيكي
بشرى بنت حمد بن محمد المطيري

تغريد بنت رشيد بن جيالن السبيعي العنزي

حصه بنت عبدالعزيز بن محمد الفنتوخ
رؤى بنت سليمان بن عبدالعزيز التويجري

رزان بنت تركي بن عبدالله السليمي الحربي
رشا بنت خلف بن اخضير الحزيمي العتيبي

روان بنت ناصر بن سعد بن مسيحل
ساره بنت عبدالرحمن بن حمد الفوزان

ساره بنت مصطفى بن زبير دين الجاوي
ساره بنت ناصر بن ابراهيم العامر

سميه بنت عبدالله بن عبدالرحمن الحمد
شعاع بنت ظويهر بن عقال خياري الرشيدي

شهد بنت عبدالله بن محمد البريثن
شيخه بنت علي بن عبدالله المسرحي

عائشه بنت عبدالعزيز بن سليمان المسعود
عائشه بنت فوزان بن براك الفوزان

عبير بنت عبدالرحمن بن ناصر التميمي
فاطمه بنت عبيد بن ثواب الحارثي

لولوه بنت عبدالله بن محمد الشافي
مها بنت محمد بن عبد العزيز الغشيان

مها بنت يوسف بن محمد الفوزان
مي بنت ابراهيم بن سعد المقرن

نجالء بنت عوض بن سميحان الغضوري العنزي
نجود بنت ناصر بن محمد الحسين

ندى بنت ناصر بن راشد الفهري القحطاني
نوره بنت احمد بن عبدالله الجهني

نوره بنت سعود بن لهيبان العوفي الحربي
نوره بنت علي بن سعد العامر الدوسري

هاجر بنت صالح بن محمد المحيميد
هند بنت سعد بن مسفر الحسني الزهراني

هياء بنت عامر بن سعود الشامري العجمي
مسار الموارد البشرية

آالء بنت محمد بن عبدالله بن خضير
أروى بنت علي بن سعيد آل صالح

ابرار بنت محمد بن عيد العوفي الحربي
احالم بنت ابراهيم بن محمد المزيد

اح�الم بن�ت مش�عل ب�ن مريزي�ق المغيري 
العتيبي

اروى بنت علي بن صالح السليمان
اس�ماء بنت عبدالرحمن بن حميد المحمدي 

الحربي
افنان بنت عبدالله بن محمد الزهراني

االء بنت ناصر بن ابراهيم المحيميد
الجوهرة بنت محمد بن سليمان السويلم

العنود بنت عبدالمحسن بن عبدالله الريس
امجاد بنت عبدالعزيز بن علي البريك
ايمان بنت سعود بن عبدالله الحماد

بدور بنت عمر بن سليمان الحميدان
بيان بنت سليمان بن ابراهيم الصمعاني

بيان بنت سليمان بن عبدالله السلمي
حذره بنت مبارك بن عمر الصيعري

حنان بنت علي بن عبدالله عامر
حنين بنت خالد بن عبدالله الحركان

خلود بنت سالم بن جايز الميهوبي العنزي
رقيه بنت عبدالرحمن بن بكر البكر
رقيه بنت عبدالله بن محمد البليهي

ره�ام بن�ت س�عد ب�ن مش�بب آل جب�ران 
القحطاني

روان بنت صالح بن محمد ال جرفين
ريوف بنت سحيم بن سعود الخمش العنزي

سحر بنت احمد بن عايض القحطاني
طفول بنت محمد بن سليمان السمري

عبي�ر بن�ت عبدالعزي�ز ب�ن عبدالرحمن بن 
هداب

عبيربنت سليمان بن عبدالعزيزالبسام
غادة بنت محمد بن ناصر آل مبارك

فلوه بنت خالد بن حمد اليحيى
لجين بنت عبدالعزبز بن سالم بن نوح

عبدالعزي�ز  ب�ن  عبدالرحم�ن  بن�ت  لول�وه 
النويصر

لولوه بنت محمد بن ناصر المبيريك
مالك بنت فائز بن علي الكلثمي الشهري

منى بنت عبدي بن علي فارح
نجد بنت ناصر بن فهد القباع

نجود بنت عبدالله بن سالم المهيزع
ندى بنت سليمان بن حمد الغميز

نسيبه بنت منصور بن عبدالرحمن الحمدان
نوال بنت محمد بن سعيد الشهراني

نوره بنت ابراهيم بن محمد ال فريان
نوره بنت عبدالله بن ابراهيم اليحي

نوره بنت علي بن عبدالرحمن االبوعلي
نوره بنت محمد بن سليمان ابوحميد

نوره بنت محمد بن عبدالله اباعود
هيفا بنت سعد بن حسن الحصان

وسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن البراك
وعد بنت يحيى بن محمد مجلي
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 كتب: ناصر القحطاني، تصوير: عيسى الفيفي
رعى سعادة مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان 
ب�ن عبدالرحم�ن الفوزان، الحف�ل الختام�ي للملتقى 
العلمي الس�ابع لط�الب وطالبات الجامع�ة، وذلك في 
قاعة الش�يخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات، 
بحض�ور ع�دد م�ن وكالء الجامع�ة وعم�داء الكليات 
والعمادات المس�اندة وأعضاء هيئة التدريس والطالب 

المشاركين وعدد من منسوبي الجامعة.
وأش�اد مدي�ر الجامع�ة بالنيابة الدكت�ور الفوزان 
بنجاح الملتقى، ونوه بالجهود المبذولة والمش�اركات 
المتمي�زة للطالب والطالبات، وأك�د أن الجامعة تفخر 
بأبنائها من الطالب والطالبات وتعتز بهم وتفخر أيضاً 
بأس�اتذتهم الذين أدوا عملهم بأمانة وإخالص، مشيراً 
إل�ى أن الهدف الرئيس م�ن الملتقى ه�و األخذ بأيدي 
أبنائنا الطالب وبناتنا الطالبات إلى مستويات متقدمة 
من إتق�ان البحث العلمي الذي يعد ركيزة رئيس�ة من 

ركائز التعليم الجامعي.
وأثن�ى الدكتور الف�وزان على ما تقدم�ه حكومتنا 
الرش�يدة من دعم للجامعات في سبيل التقدم العلمي 
ورف�ع مس�توى الكف�اءة العلمي�ة والبحثي�ة للطالب 
والطالب�ات، ودعا الط�الب والطالبات لالس�تفادة من 
ه�ذه الفرص المتاح�ة تحقيق�اً لتطلع�ات والة األمر 
وعلى رأس�هم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو 
الملك�ي األمير محم�د بن نايف بن عبدالعزيز وس�مو 
ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله-.
م�ن جانب�ه، هن�أ رئي�س اللجن�ة العلمية منس�ق 
الجامع�ة الدكت�ور ب�در ب�ن محم�د البش�ر، الط�الب 
والطالب�ات الفائزي�ن بالملتق�ى ف�ي بحوث ش�ملت 

العل�وم اإلنس�انية واالجتماعي�ة، والعل�وم  مج�االت 
األساس�ية والهندس�ية والعلوم الطبي�ة والتطبيقية، 
فيم�ا تنوع�ت األنش�طة المصاحب�ة من أعم�ال فنية 
وأف�الم وثائقية ورس�م تش�كيلي وتصوير تش�كيلي 
ورس�م كاريكاتي�ري والتصوي�ر الفوتوغرافي والخط 
العرب�ي، ومج�ال االبتكارات، وأش�ار إل�ى أن الملتقى 
يس�عى لتحقيق أهداف عليا س�امية واالتس�ام بروح 
التضحية والفضيلة والهمم العالية لتحقيق اإلنجازات 
العظيم�ة وخوض غم�ار التحدي الت�ي يتوقف عليها 

التقدم والتفوق.
وق�ال الدكت�ور البش�ر :«كان من أهم أه�داف هذا 
الملتقى، تنمية و نش�ر ثقافة البح�ث العلمي واإلبداع 
واالبتكار و تش�جيع األعمال الفنية األصيلة والمتميزة 
و إث�راء الس�احة األكاديمي�ة الطالبية بعرض ونش�ر 
النتاج العلم�ي واإلبداعي للط�الب والطالبات و تنمية 

المه�ارات القيادي�ة والحوارية لديهم، حيث س�خرت 
الجامع�ة كل طاقاته�ا و إمكاناته�ا لتحقي�ق ه�ذه 

األهداف النبيلة«.
وأضاف الدكتور البش�ر :«آتت تل�ك الجهود ثمارها 
يانعة بحمد الله، وذلك من خالل ما لََمسناه من حماس 
وإقبال غير مسبوق، لدى الطالب والطالبات للمشاركة 
ف�ي ه�ذا الملتق�ى، حي�ث بلغ مجم�وع المش�اركات 
الت�ي تقدموا بها ما يقارب ال� 800 مش�اركة خضعت 
جميعها للتدقيق و الفحص والتحكيم العلمي، من خالل 
اربع مراحل ختمت بملتق�ًى علمٍي أقامته الجامعة، و 
امتدت جلساته ثالثة أيام، َقدَم فيها الطالُب والطالباُت 
عروضا تقديميًة وملصقات علمية مميزة لمشاركاِتِهُم 

البحثية و نوقشت نقاشا علميا دقيقا«.
وتابع :«لقد ش�هدت الجامعة خالل األشهر الثالثة 
الماضية أجواًء علمية فريدة، أدهشنا بحق ما لمسناه 

فيها من تميز و نضج علمي لدى طالبنا وطالباتنا في 
كثير م�ن مش�اركاتهم العلمية و الفني�ة مما يجعلنا 
نستبش�ر بطالئع جيل جديد م�ن الباحثين المتميزين 

القادرين على إثراء وبناء اقتصاد المعرفة«.
ثم بينت رئيسة اللجنة النسائية األستاذة رشا بنت 
عبدالل�ه الزي�د، أن الملتق�ى يهدف الكتش�اف مواهب 
الطالب والطالبات انطالقاً من هدف الجامعة األس�مى 
ف�ي تنمية مه�ارات الط�الب والطالبات ف�ي مجاالت 
البحث العلمي واالكتشافات، وش�كرت القائمين على 
الملتقى وفي مقدمتهم مدير الجامعة بالنيابة ووكيل 

الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي.
بعد ذلك، ألقت الطالبة مروة باش�رف كلمة الطالب 
أن  وأوضح�ت  بالملتق�ى،  المش�اركين  والطالب�ات 
الملتقى عم�ل على تطوير مهاراتهم ب�دًءا من البحث 
العمل�ي ووصوالً إلى االبتكارات والمش�اريع الصغيرة 
وخدمة المجتمع، ونصحت الطالب والطالب بعدم ترك 
الفرص المتاحة لهم في مثل هذه الملتقيات، وختمت 

كلمتها بالشكر للقائمين على هذا الملتقى.
وفي خت�ام الحفل س�لم مدي�ر الجامع�ة بالنيابة 
الفائزي�ن ف�ي فعالي�ات الملتق�ى بالجوائ�ز المالي�ة 
وشهادات التقدير، وتوزيع هدايا قيمة للحاضرين من 

الطالب والطالبات.
يذك�ر أن فعاليات خت�ام الملتقى العلمي الس�ابع 
بعن�وان  ب�دأت بمس�رحية  ق�د  والطالب�ات  للط�الب 
)الكتاتي�ب( نظمتها عمادة ش�ؤون الطالب، وتناولت 
المس�رحية الت�ي ق�ام بتأليفه�ا المؤلف المس�رحي 
الطالب ظافر بن غرمان الش�هري ويخرجها األس�تاذ 
عبدالله العبيدي المشرف على القسم المسرحي بنادي 
الطالب ويقوم بالتمثيل فريق المسرح بالجامعة؛ أهم 

القضايا التي تخص الطالب الجامعي.

الفوزان يرعى ختام فعاليات الملتقى 
العلمي السابع للطالب والطالبات
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المنيعي: المعهد حريص على إقامة مثل هذه الورش من أجل ضبط دراسات اإلعجاز العلمي

نظمها معهد دراسات اإلعجاز العلمي في اإلنترنت 

ورشة عمل عن: )معايير وضوابط اإلعجاز 
العلمي في القرآن والسنة(

تغطية: ياسر اليوسف – فيصل البلوي
تصوير: سامي الفيفي

أطلق معهد دراس�ات اإلعجاز العلم�ي في القرآن 
والس�نة المرحل�ة الثاني�ة م�ن مراحل مش�روع بناء 
معايي�ر دولي�ة لإلعج�از العلمي في القرآن والس�نة، 
حيث عقد ورش�ة العمل النوعي�ة اإللكترونية الدولية 
الثاني�ة بعن�وان: )ورش�ة معايير وضواب�ط اإلعجاز 
العلم�ي ف�ي القرآن والس�نة.. جمع وع�رض(، والتي 
تعقد في إطار سلس�لة م�ن ورش العمل التي يقيمها 
المعهد في س�بيل بناء معايير دولية لإلعجاز العلمي 

في القرآن والسنة.
وافتت�ح عمي�د معه�د دراس�ات اإلعج�از العلمي 

الدكت�ور أحمد بن محم�د المنيعي الورش�ة، وأكد أن 
معهد دراس�ات اإلعجاز ف�ي القرآن والس�نة يحرص 
عل�ى إقامة مثل هذه الورش من أجل ضبط دراس�ات 
اإلعجاز العلمي، مشيراً إلى أن المعهد حقق العديد من 

اإلنجازات وقدم العديد من المبادرات.
وش�كر الدكت�ور المنيعي مدير الجامع�ة بالنيابة 
الدكت�ور ف�وزان ب�ن عبدالرحم�ن الف�وزان ووكي�ل 
الجامع�ة للدراس�ات العلي�ا والبحث العلمي األس�تاذ 
الدكت�ور فهد ب�ن عبدالعزيز العس�كر عل�ى دعمهما 
ومس�اندتهما لفعالي�ات المعه�د وإس�هاماتهما في 
تحقي�ق المعهد ألهداف�ه بكفاءة وريادة، كما ش�كر 
المش�اركين في الورش�ة ومنس�وبي المعه�د وفريق 

الدعم التقني بعمادة تقنية المعلومات بالجامعة على 
ما بذلوه من جهد وم�ا طرحوه من أفكار ومقترحات 
بناءة تسهم في تحقيق أهداف مشروع بناء المعايير 

الدولية.
العم�ل  ق�ادة  م�ن  ع�دد  الورش�ة  ف�ي  وش�ارك 
والفك�ر والباحثي�ن المهتمي�ن باإلعج�از العلمي في 
القرآن والس�نة العاملي�ن في المؤسس�ات والهيئات 
والجمعيات ذات العالقة باإلعج�از العلمي في القرآن 
والس�نة في عدٍد من الدول اإلس�المية، حيث ناقش�وا 
مح�اور ع�دة منه�ا: المعايي�ر والضواب�ط المتعلقة 
بفهم كت�اب الله وس�نة نبيه صلى الله عليه وس�لم، 
والمعايير والضوابط المتعلقة بالمكتشفات العلمية، 

وكذل�ك المعايي�ر والضواب�ط المتعلق�ة بالباحث في 
مجال اإلعجاز العلمي، والمعايير والضوابط المتعلقة 
بمنهجية الدراسة العلمية، كما تم استعراض تجارب 
المراكز والمؤسسات المتخصصة في اإلعجاز العلمي 

في مجال المعايير والضوابط.
من جانبه أشاد مستش�ار معهد دراسات اإلعجاز 
العلم�ي الدكتور زيد ب�ن محمد الرماني بالمش�اركة 
الواس�عة الت�ي حظي�ت بها الورش�ة، مؤك�داً أن ذلك 
يعكس نجاح البرنام�ج الذي يقيمه المعهد، الفتا إلى 
أن العمادة لن يقتص�ر عملها في الفترة المقبلة على 
الورش فقط بل تش�مل فعاليات ومبادرات عديدة في 

مجاالت اإلعجاز العلمي المختلفة.

 ك�رم عمي�د مركز خدم�ات التوظي�ف واألعم�ال الريادية 
رئي�س لجن�ة محور صناعة األعمال  س�عادة الدكت�ور/ خالد 
بن عبدالعزيز الش�لفان  الطلبة المش�اركين بالملتقى بمحور 
صناعة األعمال بمقر المركز وبحضور أعضاء اللجنة   الدكتور 
س�امي بن عبدالرحم�ن الدهام وكيل عم�ادة الموهبة واإلبداع 
والتمي�ز والدكت�ور أحم�د عبدالرزاق الس�يد عمر المستش�ار 
بالمركز والمحاض�ر بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية األس�تاذ 

ناصر الحربي واألستاذ مشاري العتيبي أمين اللجنة.
حيث تم تكريم كل من الطالب عبدالله البراك من كلية الطب 
بمشروعه عن  تطبيق الطبيب المنزلي والطالب عبدالله الحويل 
من كلية االقتصاد  عن مش�روعه موفور اكس�برس  والطالب 
عبدالعزي�ز العوي�د من كلية الحاس�ب بمش�روعه عن تطوير 
منتج�ات مكائ�ن البي�ع اآللي  والطالب  مع�اذ عس�يري م�ن 
كلية الش�ريعة بمشروعه عن إنش�اء مدينة ترفيهية  والطالب 
عبدالقادر عس�يري من كلية العلوم بمش�روعه عن األكاديمية 
الس�عودية للتخصصات العلمية والطالب محمد المطيري من 
Training Management Sys-  كلية الحاسب بمش�روعه عن 

tem، إضاف�ة إلى تكريم المش�اركات من الطالبات بش�هادات 
ش�كر سلمتها نيابة عن رئيس اللجنة وكيلة المركز د. سوسن 

المؤمن عضو اللجنة.
 وبين الدكتور خالد الشلفان أن هذا التكريم يأتي تشجيعا 
وتحفيزا من إدارة الجامعة وعلى رأسها سعادة مدير الجامعة 
بالنياب�ة الدكت�ور ف�وزان الف�وزان ووكي�ل الجامعة س�عادة 
الدكتور محمد بن سعيد العلم  لطالب وطالبات الجامعة لنشر 
ثقافة ريادة األعمال في شتى المجاالت وإثراء البيئة المعرفية 
بأبعادها االقتصادية واالجتماعية القائمة على االس�تثمار في 
الطاق�ات والخبرات الوطني�ة للنهوض بالمجتم�ع وتحفيزها 
لمزي�د م�ن العطاء وللمس�اهم ف�ي صناعة األعم�ال في هذا 

الوطن الغالي .
الجدي�ر بالذكر أن محور صناعة األعمال يتضمن مس�اري 
الفك�رة المتمي�زة ف�ي صناع�ة األعم�ال ومش�اريع صناعة 
األعمال، أحد محاور وفعاليات المؤتمر العلمي الطالبي السابع 
ال�ذي تولي�ه الجامع�ة اهتماما عالي�ا إلبراز مواه�ب وقدرات 

طالبها وطالباتها.

تكريم المشاركين في الملتقى 
العلمي السابع بمحور صناعة األعمال

كتبت- عبير الحناكي
دراس�ات  مرك�ز  ش�ارك 
للطالب�ات  التطوع�ي  العم�ل 
العط�اء(  )ن�ورة  ملتق�ى  ف�ي 
األول )ثب�ات ونماء(  التطوع�ي 
ومع�رض التوظيف، ف�ي مركز 
األمي�رة  بجامع�ة  المؤتم�رات 
ن�ورة بن�ت عبدالرحم�ن، والذي 
حظي برعاية حرم أمير منطقة 
الملتق�ى  وتخل�ل  الري�اض، 
ف�ي  كان  تطوعي�ة  مب�ادرات 
مقدمتها مركز دراس�ات العمل 
وبإش�راف  للطالبات  التطوع�ي 
بن�ت  أم�ل  الدكت�ورة  وكيلت�ه 
عبدالل�ه الخضي�ر، وج�اء ذل�ك 
دعم�اَ للتطوع بمفه�وم التنمية 
المس�تدامة ف�ي خدم�ة الوطن 
تح�ت ش�عار)تطوع .. يزه�ر .. 

ينمو.. يبقى..يبدع(.
تكري�م  الملتق�ى  ف�ي  وت�م 
المركز ممث�اًل بوكيلته الدكتورة 
أمل الخضير في المعرض التابع 

للملتقى.
م�ن جانب�ه أك�دت الدكتورة 
أم�ل أن المملكة تول�ي اهتماماً 
التطوع�ي  بالعم�ل  ملحوظ�اً 
إيمان�اً م�ن حكامه�ا- حفظهم 
الله- بأهمية ال�دور الريادي في 
بن�اء الوط�ن وتحقي�ق التكافل 
م�ن  وانطالق�َا  االجتماع�ي، 
مس�ؤولية مركز دراسات العمل 
التطوع�ي بالجامع�ة في خدمة 
المجتمع، وبالتعاون مع جامعة 
األمي�رة ن�ورة بن�ت عبدالرحمن 

ش�ارك المركز ف�ي ملتقى نورة 
العط�اء التطوع�ي م�ن منطلق 
سعيه إلى تحقيق رؤيته المتمثلة 
في الري�ادة في تقدي�م خدمات 
تخطيطية وتنس�يقية وتنفيذية 
متخصص�ة ف�ي مج�ال العم�ل 
التطوع�ي تجم�ع بي�ن المهارة 
التطبيق  العلمي�ة والتمي�ز ف�ي 
ولنش�ر رس�الته في توفير بيئة 

تخطيطية وتنفيذية وتنس�يقية 
ذات معايير علمية دقيقة تضمن 
إث�راء المعرف�ة المتخصصة في 
مجال ممارسات العمل التطوعي 
ونشر الفكر التطوعي وتشجيعه 
م�ن خ�الل البحوث والدراس�ات 
واالستش�ارات  والتدري�ب 
والبرام�ج والمش�روعات وفًق�ا 

لمعايير الجودة.

مركز دراسات العمل التطوعي يشارك 
في ملتقى جامعة األميرة نورة
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ينظمها كرسي اليونسكو

حلقة نقاش علمية عن »دور 
التواصل المعرفي في تعزيز 

الحوار ونبذ الكراهية والعنف«

إدارة األمن والسالمة تقيم 
معرضًا بعنوان: )معًا.. 

نتعلم لنسلم(

 كتب: فيصل البلوي
ينظم كرس�ي اليونس�كو للح�وار بين أتب�اع الديانات 
والثقاف�ات ي�وم غ�ٍد األثنين حلق�ة نقاش بعن�وان »دور 
التواص�ل المعرفي في تعزي�ز الحوار بين أتب�اع الديانات 
والثقافات )ثقافة التس�امح ونبذ ثقافة الكراهية والعنف 
نموذجاً( وذلك في تمام الس�اعة العاشرة صباحاً بالقاعة 

المدرجة بالدور الثالث، في كلية اإلعالم واالتصال.
ويأت�ي ذل�ك انطالق�اً م�ن اهتم�ام المملك�ة العربية 
الس�عودية بقضاي�ا الح�وار، ومقاوم�ة ظاه�رة العن�ف 
والغل�و والتطرف، حيث سيش�ارك نخبة م�ن المختصين 

والمهتمين.
وأوضح أس�تاذ الكرس�ي األس�تاذ الدكتور عبد الله بن 
محمد الرفاع�ي، عميد كلية اإلع�الم واالتصال بالجامعة، 
أن كرس�ي اليونس�كو للحوار يهدف من خالل تنظيم هذه 
الحلقة، إل�ى إبراز دور التواصل المعرف�ي في قدرته على 
تعزيز الّروابط وتعزيز الّتفاهم واالحترام بين الشعوب، كما 
سيتناول قضايا الحوار الذي أصبح أحد األدوات الحضارية 
للمجتمعات المعاصرة، إذ توس�عت أساليب الحصول على 
المعلوم�ات، وتعددت األفق المعرفية، واختلفت المضارب 
واالتجاه�ات الثقافية والفكرية، ويترتب على هدا التحول 

المعرفي والثقافي تطوير أساليب الحوار وآلياته. 
وق�دم الدكت�ور الرفاع�ي دعوت�ه للمهتمي�ن لحضور 

فعاليات حلقة النقاش العلمية.  

أقامت إدارة األمن والس�المة معرض�ًا توعوياً بعنوان: 
)مع�اً نتعلم لنس�لم( حول ماهية الحرائ�ق وآليات النجاة 

منها .
المع�رض الذي ُنِظَم ف�ي بهو المبن�ى 323 تكون من 
عدة أركان بدأت بالتعريف بالحريق وأسباب حدوثه، ومن 
ث�م التعريف بأنظمة اإلنذار المتنوعة، وكيفية التعامل مع 
الحرائق إبان اندالعها، والس�بل المثلى لإلخالء، وآخر ركن 
كان عن اإلسعافات األولية للمصابين في حوادث االحتراق 
وأولوي�ة التعام�ل ما بي�ن الح�روق واالختن�اق، وأبرز ما 
صاحب المعرض هو التجربة الحية التي نفذتها منسوبات 
إدارة األم�ن والس�المة ف�ي إخم�اد حري�ق في الس�احة 
الخارجية. وأكدت األستاذة بدرية المباركي المشرفة على 
المع�رض أنه جاء تلبية لما لمس�ناه من نقص في الوعي 
العام بسبل السالمة التي يجب على الطالبات اتباعها أثناء 
الحرائ�ق ، ونأمل أن يع�زز المعرض المعارف األساس�ية 
للطالبات وعموم منس�وبات الجامعة عن كيفية التصرف 

المثلى في مثل هذه الحوادث ال قدر الله .
وقد شهد المعرض إقباال كبيرا جداً وعلى رأسهم وكيلة 
المبنى للش�ؤون الفني�ة الدكت�ورة هند عافي�ة ، ووكيلة 
القبول والتسجيل الدكتورة موضي الدبيان ، ورئيسة إدارة 
األمن والسالمة األس�تاذة فوزية الخزيم ، وجمع كبير من 

الطالبات والموظفات من الكادر اإلداري واألكاديمي.

األمير عبدالعزيز بن سطام 
إلى رتبة أستاذ

أصدر مجلس الجامعة قرارا 

في جلسته السادسة والعشرين 

بترقي�ة س�مو مستش�ار خادم 

وعض�و  الش�ريفين  الحرمي�ن 

هيئة التدريس بقس�م السياسة 

الش�رعية ف�ي المعه�د العال�ي 

للقضاء، صاحب السمو الملكي 

األمي�ر الدكت�ور عبدالعزي�ز بن 

س�طام بن عبدالعزيز آل سعود 

إلى درجة )أستاذ( في السياسة 

الشرعية، بناء على ما قدمه سموه من نتاج علمي يرقى به إلى هذه 

الرتبة العلمّية بإجماع آراء الفاحصين، وهي أعلى رتبة علمّية. ُيذكر 

أن البحوث التي تقدم بها س�موه للحصول على درجة األستاذية في 

رِعيَِّة..حقيقته  َياَسِة الشَّ السياسة الش�رعية هي: بحث )َتعِريُف السِّ

وم�ا تجري المناظرة في�ه(، وبحث )ريادة األعمال المؤسس�ية لدى 

األمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود.. دراسة منهجية في التأسيس 

اإلداري لمبادرات األعمال في النفع العام(، وبحث )تراتيب المقاصد 

الشرعية..دراس�ة نظمي�ة تأصيلي�ة(، وكذل�ك بحث )ضوابط س�ّن 

السياس�ة العامة.. دراس�ة من المنظور الش�رعي واإلداري(، وأيضاً 

بحث )الفكر اإلداري للمصلحة العامة بين الواقع والمؤّمل.. دراس�ة 

تحليلية من منظور السياس�ة الش�رعية(، وبحث باللغة اإلنجليزية 

بعنوان )الش�ريعة ومفهوم المصلحة.. استخدام ووظيفة المصلحة 

في الفقه اإلسالمي(، نشر من خالل أي. بي. تورس للنشر األكاديمي 

لمركز الدراس�ات اإلس�المية، سلسلة الدراس�ات اإلسالمية، جامعة 

لندن )سوس( عام 2015م.

تكريم 
الفائزين 

بمسابقة 
شموخ 

الوطنية في 
إندونيسيا

بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

خدمات التوظيف ينظم برنامج النخبة لتطوير المواهب  
أقام مرك�ز خدم�ات التوظيف واألعم�ال الريادية 
بالتعاون مع المؤسس�ة العامة للتأمينات االجتماعية 
فعالي�ة  التعري�ف ببرنامج النخب�ة  لتطوير المواهب  
الذي ينتهي بالتوظيف في المؤسس�ة لطلبة الجامعة، 
بالقاع�ة المدرج�ة بكلي�ة االقتصاد والعل�وم اإلدارية 
، بحض�ور عمي�د مركز خدم�ات التوظي�ف واألعمال 
الريادية سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الشلفان 
،  ال�ذي اس�تهل البرنام�ج بكلمة ترحيبي�ة بالضيوف 
الكرام على حضورهم الكريم مقدما شكره للمؤسسة 
العام�ة للتأمينات االجتماعية عل�ى مبادرتها الثرية ، 

متمنيا االستمرارية في  التعاون مع المؤسسة .
 تال ذلك بدء فعاليات البرنامج  حيث قدم األس�تاذ 
عبد المجيد البلوشي / من الشركة المنفذة للمشروع 
مع المؤسس�ة العام�ة للتأمين�ات االجتماعية عرضا 
مرئي�ا ع�ن البرنام�ج وذك�ر أن البرنامج يه�دف إلى 
تس�ريع عملي�ة بن�اء الكف�اءات واختص�ار المرحلة 
التقليدي�ة المتع�ارف عليها  ضمن اكتس�اب الخبرات 
العملية، مضيفا أنه يتم مد المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بالموظفين المؤهلين القادرين على القيام 
باألعمال المنوطة بهم  على أفضل وجه باإلضافة إلى 
أن البرنام�ج يقوم بتدريب وتطوي�ر المتأهلين لزيادة 
قدراتهم وتزويدهم بمعرفة متقدمة حول كيفية عمل 
جمي�ع اإلدارات في المؤسس�ة ليتمكنوا م�ن النجاح 
واالندماج في بيئة العمل بش�كل فعال وس�ريع حيث 
يخض�ع المتقدم�ون لاللتح�اق بالبرنام�ج لسلس�لة 
م�ن المقاب�الت باإلضافة إل�ى مجموعة م�ن األدوات 

التقويمية لتحديد أنسب المتأهلين إلى االلتحاق .
وف�ي الختام ط�رح األس�تاذ عبدالس�الم الهويمل 
مدي�ر إدارة التدري�ب والتطوير من المؤسس�ة العامة 
االش�تراك  وكيفي�ة  آلي�ة  االجتماعي�ة  للتأمين�ات 
بمس�ابقة » ش�اركنا الحل »والتي تعد م�ن المبادرات 
الهادف�ة إلى تعزي�ز التعاون بين المؤسس�ة والقطاع 
التعليم�ي  الممثل في الجامع�ات والكليات  ، مضيفا 
أن المس�ابقة تهدف إلى الربط بين الدراسة الجامعية 

وس�وق العمل وصقل الطالب والطالب�ات  بالمهارات 
المطلوب�ة  لتطبيق ما اكتس�بوه  من مع�ارف وأدوات  
خالل دراستهم الجامعية  ، كما ذكر شروط المسابقة 
وطريق�ة االش�تراك به�ا وآلي�ة تقيي�م المش�اركات  

وجوائزها .
 كما قام األس�تاذ الهويمل بالرد على استفسارات 
وأس�ئلة  الطلبة ، وفي نهاية اللقاء دار نقاش مفتوح  

بين الطالب وممثلي المؤسسة وتبادل المعلومات.

ضم�ن فعالي�ات المؤتمر العلم�ي الطالبي 
الس�ابع بالجامعة عقد مركز خدمات التوظيف 
واألعمال الريادية ورش�ة العمل الثالثة للطالب 
المش�اركين بمش�اريع محور صناعة األعمال 
بمس�اريها: مس�ار الفك�رة المتميزة ومس�ار 
مش�اريع صناع�ة األعم�ال،  برئاس�ة الدكتور 
أحمد السيد عمر مستشار وخبير ريادة األعمال 
بالمركز وعضو هيئة التدريس واألس�تاذ ناصر 
الحرب�ي عض�و اللجن�ة والمحاض�ر ف�ي كلية 
االقتص�اد ، و ت�م ف�ي هذه الورش�ة مناقش�ة 

الط�الب ح�ول مش�اريعهم الريادي�ة المقدمة 
وتم توجيههم وإرش�ادهم بالطرق واألس�اليب 
العلمية وتقويم هذه المش�اريع لتكون ريادية 
بالمس�توى والمعي�ار المطلوب لكل مش�روع 

لكي تدخل المنافسة في هذا الملتقى .
وقد أس�همت هذه الورش العلمية والعملية 
الت�ي أقامها مركز خدم�ات التوظيف واألعمال 
الريادي�ة بالجامع�ة في إح�داث ح�راٍك علمي 
متميز، وأظهر تحقق كثير من األهداف العلمية 

والعملية المطلوبة.

ورشة عمل للمشاركين بالملتقى العلمي الطالبي السابع 

  أقام معهد العلوم اإلس�المية والعربية في إندونيس�يا حفل تكريم الطالب والطالبات 
الفائزين بمس�ابقة ش�موخ الوطنية لهذا العام بحضور س�فير خادم الحرمين الشريفين 
ل�دى إندونيس�يا األس�تاذ مصطف�ى ب�ن إبراهي�م المب�ارك، كما حض�ر تكريم ع�دد من 
الش�خصيات البارزة في المكاتب التابعة للسفارة وكذلك منسوبي معهد العلوم اإلسالمية 

والعربية بجاكرتا.
وب�دأ الحف�ل بكلمة مدير المعهد الدكتور خالد الدهام الذي ش�كر والة األمر –حفظهم 
الله- على ما يبذلونه لخدمة اإلس�الم والمس�لمين في ش�تى بقاع العالم كما قدم ش�كره 
وتقدي�ره لمدي�ر الجامعة ووكالئها على دعمهم المس�تمر للمعهد لم�ا في ذلك من خدمة 
لإلسالم والمس�لمين ثم شكر سفير المملكة لدى إندونيس�يا على تشريفه لحفل التكريم 
وعلى مشاركته الدائمة لمناسبات المعهد والشكر كذلك للوفد المصاحب للسفير من كافة 
مكاتب الس�فارة كما ش�كر األمين على جائزة شموخ األس�تاذ صالح السالم على جهوده 

إلنجاح واستمرارية مسابقة شموخ.


