
 خريجو قسم الهندسة الكهربائية

 م اسم الخريج السجل االكاديمي االيميل العنوان

1433-1434-2 

 1 عبدالهادي بن بركه بن سعد الميموني المطيري 428101017   ×

 4 بندر بن مروى بن عجيب المطيري 429321001   ×

 7 عبدهللا بن سعود بن سعد الشايع 429321053   ×

 8 محمد بن راشد بن مطير المطيري 429321226   ×

 9 بندر بن ساير بن ذعار المطيري 429321238   ×

 10 نشاء بن ناشي بن نشاء العتيبي 429321239   ×

1434-1435-1 

 12 عبدالحميد بن احمد بن عبدهللا السويح 429105057   ×

 16 مشعل بن سميح بن فهاد المطيري 429321222   ×

 17 سعد بن حمود بن محمد السبيعي 429321225   ×

 19 سعد بن محمد بن ختالن العنزي 429321685    

 21 بن غزاي المطيريفهد بن غازى  429421500    

1434-1435-2 

 22 محمد بن مساعد بن محمد العليوي 429105462   ×

 24 مناحي بن عياد بن عايض العتيبي 429321228   ×

 25 علي بن قاسم بن علي النخلى 429321687   ×

 26 محمد بن اسعدهللا المطيريعبدالمجيد بن  429321699   ×

 27 عبدهللا بن سعيد بن عبدالرحمن القحطاني 429321708   ×

 28 عبدهللا بن محمد بن حامد الحربي 429421401   ×

 29 سعود بن خالد بن ضحوي العنزي 430102968   ×

 30 بن ماشع المطيريمساعد بن سعد  430320054   ×

 31 بدر بن خالد بن بدر العسكر 430320074   ×



 32 عبدالرؤوف بن عبدالرحمن بن نجاء المطيري 430320185   ×

 33 ابراهيم بن سعود بن محمد العجالن 430320263   ×

 34 محمد بن حامد الحربيعبدالعزيز بن  430320278   ×

1435-1436-1 

 38 ابراهيم بن زايد بن زيد المطيري 429321691   ×

 39 احمد بن عبدالعزيز بن احمد المليفي 430321068   ×

1435-1436-2 

 40 فهد بن سليمان بن بن شوكان العنزي 429321697   اليعمل

 42 فهد بن محمد بن دغيم العارضي 430102196   ×

 47 عبدالعزيز بن مريشد بن فرح المطيري 430321323   اليعمل

 49 رائد بن ملفى بن مرداس المطيرى 429321046   ×

 50 محمد بن صياح بن محمد المطيرى 429321215   ×

 51 عبد العزيز بن دغيم بن فرج الظفيري 429321712   ×

 52 عبدالرحيم بن عوض بن حامد الرشيدي 430320221   ×

 57 نادر بن علي بن غثيث المطيري 430321146   ×

 62 عبدهللا بن ظافر بن عبدهللا ال سليمان 431320225   ×

 63 بن عبدالمجيد المطيري سعود بن مطلق 431320241   ×

1436-1437 - 1 

 69 شعيب بن دهيم بن فرحان الرشيدي 431320261   ×

 70 فيصل بن نبات بن بشير الطلوحي 431320275   ×

 72 سلطان بن محمد بن ذراع العتيبي 431320302   اليعمل

 77 بندر بن دخيل بن عبدالرحمن الحسينان 429321223   ×

 78 عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا العضيب 431320292   اليعمل

 79 عبدالمجيد بن أحمد بن عبدهللا المزعل 430321069   اليعمل

1436-1437 - 2 



 69 طالل بن الفي بن غازي الحربي 321100163   ×

 70 عبدالرحمن بن فارس بن عبدالرحمن أبانمي 321100792   ×

 71 جفيران بن عبدهللا بن جفيران السهلي 321100943   ×

 72 عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن  321100882   ×

 73 فيحان بن فهد بن علي المطيري 321100966   ال يعمل

 74 عبدالملك بن خالد بن عبدالرحمن الفارس 321100723   ال يعمل

 75 نواف بن عبدهللا بن عبدالرحمن الناهض  321100294   ×

 76 سليمان بن محمد بن سليمان الخميس 321100662   لم يعمل 

 77 بن سلطان العامريوسف بن سعد  321100241   لم يعمل 

 78 محمد بن عبدهللا بن سعد المنيع 321100983   ×

 80 وليد بن عليان بن عايد المطيري 321100321   لم يعمل 

 82 محمد بن علي بن مطلق العنزي 321100539   لم يعمل 

 83 بن شميالن المطيريمازن بن عوض  430320851   ×

 84 عبدهللا بن جار هللا بن ذيب الغريميل 431320885   ×

 85 بدر بن دحيم بن خليوي المحنا 431320210   ×

 87 ريان بن بكر بن حسن هوساوي 431320221   لم يعمل 

 


