
 خريجو قسم الهندسة الكهربائية

 م اسم الخريج السجل االكاديمي االيميل العنوان

1433-1434-2 

 1 عبدالهادي بن بركه بن سعد الميموني المطيري 428101017   ×

 2 تركي بن احمد بن ابراهيم الدهش 428102996   الرياض -شركة الكهرباء            

 3 عبدالعزيز بن محمد بن حشاش العنزي 429105043   شركة الكهرباء بالرياض -إدارة االتصالت    

 4 بندر بن مروى بن عجيب المطيري 429321001   ×

 5 محمد بن عبدالعزيز بن سليمان الخميس 429321043   إدارة االتصاالت بالرياض -شركة الكهرباء    

 6 تركي بن محمد بن سعيد القحطاني 429321048   شركة الكهرباء بالمجمعة   

 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   ×

 11 بندر بن عقاب بن حمد المطيرى 429401370   الرياض -شركة الكهرب 

1434-1435-1 

 12 عبدالحميد بن احمد بن عبدهللا السويح 429105057   ×

 13 محمد بن غريب بن رجاء العنزي 429321216   شركة الكهرباء بالرياض

 14 المطيرياحمد بن مناور بن مهمل  429321217   الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالرياض

 15 عبدالرزاق بن ناصر بن فدين العنزي 429321218   شركة مقاوالت بالرياض

 16 مشعل بن سميح بن فهاد المطيري 429321222   ×

 17 سعد بن حمود بن محمد السبيعي 429321225   ×

 18 عبدهللا بن محمد بن عبدالكريم االحيدب 429321259   شركة الكهرباء بالرياض

 19 سعد بن محمد بن ختالن العنزي 429321685    

 20 عبدالرحمن بن زايد بن جبير المطيري 429321820   المحطة العاشرة بالرياض

 21 فهد بن غازى بن غزاي المطيري 429421500    



1434-1435-2 

 22 محمد بن مساعد بن محمد العليوي 429105462   ×

 23 بن عبدالعزيز بن براهيم العبدالهادينايف  429105464   قطاع خاص بالرياض

 24 مناحي بن عياد بن عايض العتيبي 429321228   ×

 25 علي بن قاسم بن علي النخلى 429321687   ×

 26 عبدالمجيد بن محمد بن اسعدهللا المطيري 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 مساعد بن سعد بن ماشع المطيري 430320054   ×

 31 بدر بن خالد بن بدر العسكر 430320074   ×

 32 عبدالرؤوف بن عبدالرحمن بن نجاء المطيري 430320185   ×

 33 سعود بن محمد العجالنابراهيم بن  430320263   ×

 34 عبدالعزيز بن محمد بن حامد الحربي 430320278   ×

1435-1436-1 

 35 نهار بن فهد بن نهار الصقر 430320088   شركة الكهرباء باألرطاوية

 36 خالد بن محمد بن سليمان الزنيدي 430320264   شركة اإللكترونيات المتقدمة بالرياض

 37 نواف بن صنيتان بن زيد المطيري 429321237   الرياض بالرياض مجموعة شركات كبالت

 38 ابراهيم بن زايد بن زيد المطيري 429321691   ×

 39 احمد بن عبدالعزيز بن احمد المليفي 430321068   ×
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 40 فهد بن سليمان بن بن شوكان العنزي 429321697   اليعمل

 41 محمد بن سمير بن عسكر الحربي 429321709   الرياض -شركة سابك 

 42 فهد بن محمد بن دغيم العارضي 430102196   ×

 43 فيصل بن مطلق بن بن ذياب المطيري 430320188   شركة المجال العربي بالرياض

 44 عبدالكريم بن عبدهللا بن عبدالعزيز العليوي 430320265   القصيم -شركة الكهرباء 



 45 عبدالرحمن بن عثمان بن بن خالد المسعودي 430320481   الكهرباء بالرياضشركة 

 46 سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العيسى 430320788   شركة الكهرباء بالرياض

 47 عبدالعزيز بن مريشد بن فرح المطيري 430321323   اليعمل

 48 بن فهد بن جداء الروقي سلطان 431320198   الرياض -الشركة البريطانية للطيران 

 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   ×

 53 عبدالعزيز بن شايم بن عبدهللا العنزي 430320354   الباطنحفر  -شركة ناصر منيع الخليوي 

 54 عايض بن سعد بن زيد المطيري 430320642   وزارة الصحه بالرياض

 55 موسى بن عون هللا بن خويشان المطيري 430320705   الرياض -جامعة اإلمام 

 56 نايف بن محمد بن عمير المطيري 430321003   الرياض -شركة المنار 

 57 نادر بن علي بن غثيث المطيري 430321146   ×

 58 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عطاهللا العطاهللا 431320193   شركة الكهرباء بالرياض

 59 زايد بن عبدهللا بن محمد المنيع 431320199   الهيئة الملكية بالجبيل

 60 ال بوسالممفرح بن علي بن محمد  431320203   القطاع العسكري بالرياض

 61 عبدهللا بن شعيل بن عبدهللا المطيري 431320205   شركة مقاوالت كهربائية بالرياض

 62 عبدهللا بن ظافر بن عبدهللا ال سليمان 431320225   ×

 63 سعود بن مطلق بن عبدالمجيد المطيري 431320241   ×

 64 صالح العمارسهيل بن سليمان بن  431320242   استرا الصناعية بالرياض

 65 فواز بن ابراهيم بن بن محمد المسعود 431320265   الرياض -شركة فلس للخدمات الطبيه 

 66 فهد بن احمد بن رويشد العنزي 431320290   شركة البستان بالرياض

 67 عبدالعزيز بن عثمان بن عبدهللا العبدالوهاب 431320291   المجمعة -شركة الكهرباء 

 68 عبدالرحيم بن خلف بن راضي المطيري 431320314   مولدات بالرياضشركة 
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 69 شعيب بن دهيم بن فرحان الرشيدي 431320261   ×



 70 فيصل بن نبات بن بشير الطلوحي 431320275   ×

 71 محمد بن خالد بن أحمد النصار 430320399   شركة استشارات بالرياض

 72 سلطان بن محمد بن ذراع العتيبي 431320302   اليعمل

 73 علي بن مشرف بن أحمد العمري 430320052   مدينة سدير الصناعية

 74 ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر القباع 431320805   الرياض -الشركة السعودية للمختبرات 

 75 سلطان بن سعود بن نهار المطيري 431320249   الخبر -زيزفون 

 76 ماجد بن نايف بن ماجد المحنا 430320122   سديم بالجبيل شركة

 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

 80 حمد بن عبدهللا بن حمد الجبير 431320309   الرياض -شركة الكهرباء 
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 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 الخميسسليمان بن محمد بن سليمان  321100662   لم يعمل 

 77 يوسف بن سعد بن سلطان العامر 321100241   لم يعمل 

 78 محمد بن عبدهللا بن سعد المنيع 321100983   ×

 79 بدر بن عبدالرحمن بن محمد السنيدي 321100759   الرياض -شركة المقاوالت 

 80 وليد بن عليان بن عايد المطيري 321100321   لم يعمل 

 81 عبدهللا بن إبراهيم بن عبدهللا السكران 321100189   الرياض - مستشفى قوى األمن

 82 محمد بن علي بن مطلق العنزي 321100539   لم يعمل 



 83 مازن بن عوض بن شميالن المطيري 430320851   ×

 84 عبدهللا بن جار هللا بن ذيب الغريميل 431320885   ×

 85 المحنابدر بن دحيم بن خليوي  431320210   ×

 86 خالد بن قاعد بن عايش العتيبي 431320233   شقراء -شركة العمق 

 87 ريان بن بكر بن حسن هوساوي 431320221   لم يعمل 

 


