
   خريجو قسم الهندسة المدنية والبيئية

 االيميل العنوان
السجل 

 االكاديمي
 م اسم الخريج

1434-1435-2 
 1 تركي بن سعود بن دغيمان الحربي 1080320391   الكلية االمنية 

 2 عبدالمجيد بن محمد بن موسى الموسى 1089889446   مديتة سدير الصناعية  -مهندس تنفيذي 

 3 محمد بن حمدي بن حمود المطيري 1072203522   حفر الباطن  -بلدية القيصومية 

 هيئة المدن الصناعية 
  1074363993 

عبدالمحسن بن عبدهللا بن عبدالرحمن 
 4 الهبدان

1435-1436-1 

 5 سلطان بن عويد بن صالل الفضل 1070889447   الرياض -الشركة السعودية للكهرباء 

faisal.1816@hotmail.com فرع الوزارة بمنطقة القصيم -بوزارة االسكان مهندس   6 فيصل بن سعود بن عبدهللا السقياني 1071765802 

maalzemami@gmail.com الرياض -مهندس في وزارة الداخلية   7 محمد بن عبدهللا بن احمد الزمامي 1095420707 

 8 ماجد بن مفلح بن ذعار المطيري 1073414557   ال يعمل حتى االن

 جامعة المجمعة  –ادارة المشروعات 
  1075007193 

عبدهللا بن عبدالكريم بن عبداللطيف 
 9 القشعمي

 10 عبدهللا بن عبدالرحمن بن يوسف الزير 1075740090   الرياض  -شركة البابطين للمقاوالت 

 11 معاذ بن صالح بن عبدهللا الحسينان muatt6@gmail.com 1073295600 الرياض  -شركة البابطين للمقاوالت 

 12 فهد بن رومي الروميرومي بن  1074006196   مشروع مترو الرياض -شركة الرسن اند تبرو ليمتد 

 13 عمر بن علي بن عبدهللا الشلهوب 1077155115   الرياض  -شركة الفوزان للمقاوالت 

مديرية  المياه بمنطقة  -شركة بيت الخبرة لالستشارات الهندسية 
 aaab-14@hotmail.com 1082509579 الرياض

 ناصر بن محمد المطيريعبدهللا بن 
14 

 15 فيصل بن فهد بن محمد الحربي 1070220536   شركة الخزف السعودي الرياض

 16 ملفي بن مسهج بن شارع العتيبي molfi.otb@gmail.com 1073621003 مشروع مترو الرياض -شركة الرسن اند تبرو ليمتد 

h.k.almubark@gmail.com مترو الرياض   RMTCاستشاري مشروع   17 حسام بن خالد بن عبدهللا المبارك 1071288524 

 18 طالل بن عبدالعزيز بن عبدهللا العتيق 1067298446   الزلفي  -شركة االومير للمقاوالت 
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 19 عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن احمد المستد 1083068161   مدينة سدير الصناعية 

  

majodi3377@gmail.com حفر الباطن -وزارة الدفاع   20 ماجد بن غازي بن عبدهللا السقياني 1071198764 

 21 سحاب بن عايد المطيري عبدالمجيد بن 1075577781   الجبيل -تابع ارامكو   -شركة سراكو

 22 حمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا المزروعي 1078165618   مدينة سدير الصناعية 

 23 عبدهللا بن فراج بن فالح القحطاني 1073484725   سافر لدراسة لغة بالخارج

 24 عبدهللا الشهريعبدهللا بن رفيدي بن  1074833680   مشروع مترو الرياض -شركة الرسن اند تبرو ليمتد 

PCMC  بالجبيل -شركة تابع لمجموعة بن الدن   Enghumoud@gmail.com 1062729015 25 حمود بن حمدي بن حمود الهدباني 

 26 أحمد بن عبدهللا بن احمد الدهش 1076016631   الرياض -شركة البابطين 

 27 دخيل الجبرعزام بن ناصر بن  1074956739   الرياض  -مشروع مترو االنفاق 

 28 نايف بن ذياب بن معتق الحريص 1072454224   القصيم  -شركة مقاوالت خاصة 

eng.alfayez.a@gmail.com الرياض-الهيئة العامة للرياضة   29 عبدالعزيز بن فايز بن احمد الفايز 1075957736 

 30 عزام بن محمد بن سليمان المليفى 1077323549   جامعة المجمعة  –ادارة المشروعات 

 -شركة القصر لالستشارات الهندسية / شركة الكهرباء السعودية 
f_altoomi@hotmail.com الرياض   1078286513 

 فيصل بن عويد بن ماشي الشمري
31 

 32 محسن بن حمود بن محسن العصيمي 1078983135   الكلية االمنية 

 33 ابراهيم بن ناصر بن علي الموسى 1076323722   ×

 34 فارس بن عبدهللا بن احمد الثميري fars.althumairy@gmail.com 1074614643 حاليا تنفيذ مشروع بالمجمعة -الرياض  -مجموعة المرشد القابضة

 35 عبدهللا بن احمد بن عبداللطيف المسعود 1083249068   الرياض -شركة تنمية الصروح اإلنشائية 

 36 وليد بن عبدهللا بن بن سعد الزاملي 1077696423   ×

 37 صالح بن فرهود بن صالح الفرهود saf.482@hotmail.com 1076886918 عنيزة -شركة االومير  للمقاوالت 

 38 نايف بن ضيدان بن ذويب المطيري 1080171042   الرياض -مستشفى الملك سلمان 

 39 وليد بن مناحى بن رشدان المطيرى 1073047381   الرياض  -شركة اماراتية في مشروع مركز الملك عبد هللا المالي 

 40 سيف بن مساعد بن فالح الحربي 431320313   ×

1436-1437-1 

 41 سلمان بن ممدوح بن بدر العصلب 312100369   الجبيل  -شركة تحلية مياه 
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 42 محمد بن خالد بن أحمد الثميري 321100898   شركة مقاوالت بالمجمعة 

 43 محمد بن عبدهللا الحزيمي عبدالرحمن بن 431320186   المجمعة -التأهيل الشامل  -شركة تمامة 

 44 أحمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الزعيبر 431320280   الرياض -شركة ساركو 

 45 عبيد بن ناصر بن مليفي المطيري 431320315   الرياض -وزارة الدفاع 

 46 فهد بن فوزان بن عتيق المطيري 431320431   شركة مجموعة اليحيى للمقاوالت بالرياض

 47 أحمد بن فهيد بن غيث المطيري 431320890   اليعمل

 48 عبدهللا بن رباح بن عنيزان الرشيدي 430320080   المجمعة -شركة زهراء 

 49 سلمان بن عبدالرحمن بن فنيس القحطاني 430320339   اليعمل

 50 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الهداب 430320545   شركة الفوزان بالرياض

 51 رياض بن سيف بن عبدهللا السهلي 430320554   ال يعمل حتى االن

 52 ريان بن عبدالرحمن بن أحمد الثميري 430320636   ال يعمل حتى االن

 53 فارس بن متعب بن علي المطيري 430320945   اليعمل

 54 بدر بن خالد بن حمود المطيري 430320946   ×

 55 محمد بن عبدالرحمن بن زعام العتيبي 430320978   شركة ساركو بالرياض

 56 بدر بن عثمان بن سليمان العبدالجبار 430321453   اليعمل

1436-1437-2 

 57 إبراهيم بن عبدهللا بن إبراهيم اليحيى 430102869   ×

 58 ناشي بن عبدهللا بن ناشي المشقور 430320047   ×

 59 عامر بن مرشد بن فياض العنزي 430320147   المقر الرئيس في دبي -شركة شابورجي الشرق األوسط 

 60 عبدالمجيد بن فضل بن نور الرشيدي 430320150   ×

 61 محمد بن عبدهللا بن محمد العثمان 430320571   اليعمل

 62 عامر بن عبدهللا بن عامر الحربي 430320726   ×

 63 بن عبدالرحمن العثيمعبدالعزيز بن خالد  321100013   اليعمل

 64 أحمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العساف 321100022   ال يعمل حتى االن 

 65 خالد بن فهد بن ماطر المطيري 321100027   اليعمل

 66 معاذ بن إبراهيم بن عبدهللا المقبل 321100203   اليعمل



 67 العتيبي أحمد بن محسن بن عايض 321100214   الرياض -شركة شابورجي 

 68 عمر بن خالد بن زيد العفيصان 321100614   اليعمل

 69 خالد بن أحمد بن دغيم العارضي 321100688   اليعمل

 70 أحمد بن محمد بن عويض الجهني 321101014   اليعمل

 71 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الرميح 431320278   المجمعة -مكتب الشبل الهندسي 

 72 عبدالعزيز بن محمد بن أحمد الدعفس 431320282   الرياض -ابوراس العربية السعودية 

 73 منصور بن ضيف هللا بن ساير الحميدان 431320306   اليعمل

 74 محمد بن فرحان بن محمد المطيري                       431320310   اليعمل

 75 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الفيصل                   431320262   اليعمل

 76 احمد بن شريد بن عبدهللا الرشيدي 430321129   ×

 الفصل الصيفي1436-1437 
 77 فهد بن خلف بن ضيف هللا العتيبي 321100398   ×

 78 حمد بن أحمد بن مفرج العويد 321100211   ال يعمل

 


