
CEE Graduates 2013-2017 
   خريجو قسم الهندسة المدنية والبيئية

 الجوال االيميل العنوان
السجل 

 االكاديمي
 م اسم الخريج

2113-2014-2                                         1434-1435-2 
ي  1080320391 505143466   الكلية االمنية   1 تركي بن سعود بن دغيمان الحرب 

مديتة  -مهندس تنفيذي 
 1089889446 562559388   سدير الصناعية 

 عبدالمجيد بن محمد بن موىس الموىس
2 

حفر  -بلدية القيصومية 
 1072203522 509172500   الباطن 

ي  محمد بن حمدي بن حمود المطير
3 

 هيئة المدن الصناعية 
  544157818 1074363993 

عبدالرحمن عبدالمحسن بن عبدهللا بن 
 4 الهبدان

2014-2015-1                                           1435-1436-1 
كة السعودية للكهرباء   -الشر

 1070889447 568080811   الرياض
 سلطان بن عويد بن صالل الفضل

5 
 -مهندس بوزارة االسكان 

 faisal.1816@hotmail.com 582145555 1071765802 فرع الوزارة بمنطقة القصيم
ي 
 فيصل بن سعود بن عبدهللا السقياب 

6 
ي وزارة الداخلية 

 
 -مهندس ف
 maalzemami@gmail.com 551161933 1095420707 الرياض

 عبدهللا بن احمد الزمامي محمد بن 
7 

ي 1073414557 543664409   ال يعمل حتى االن  8 ماجد بن مفلح بن ذعار المطير
وعات  جامعة  –ادارة المشر

 A.a.algashami@gmail.com 555127771 1075007193 المجمعة 

عبداللطيف عبدهللا بن عبدالكريم بن 
 9 القشعمي 

كة البابطير  للمقاوالت   -شر
 1075740090 564483148   الرياض 

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن يوسف الزير
10 

كة البابطير  للمقاوالت   -شر
 muatt6@gmail.com 557974478 1073295600 الرياض 

 الحسينانمعاذ بن صالح بن عبدهللا 
11 

كة فضاء لالستشارات  شر
 roumi_2014@hotmail.com 509699991 1074006196 الهندسية

 رومي بن فهد بن رومي الرومي 
12 

كة الفوزان للمقاوالت   -شر
 1077155115 548881479   الرياض 

 عمر بن علي بن عبدهللا الشلهوب
13 
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ة  كة بيت الخي  شر
 -لالستشارات الهندسية 
مديرية  المياه بمنطقة 

 aaab-14@hotmail.com 597440446 1082509579 الرياض

ي  عبدهللا بن نارص بن محمد المطير

14 
كة الخزف السعودي  شر

 1070220536 557887282   الرياض
ي فيصل بن فهد بن محمد   الحرب 

15 
و ليمتد  كة الرسن اند تي  شر

و الرياض - وع ميى  molfi.otb@gmail.com 569197778 1073621003 مشر
ي  ي بن مسهج بن شارع العتيت 

 ملف 
16 

وع    RMTCاستشاري مشر
و الرياض   h.k.almubark@gmail.com 532668666 1071288524 ميى

 حسام بن خالد بن عبدهللا المبارك
17 

كة االومير للمقاوالت   -شر
ي 
 1067298446 554059944   الزلف 

 طالل بن عبدالعزيز بن عبدهللا العتيق
18 

 19 المستدعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن احمد  1083068161 500122271   مدينة سدير الصناعية 

ي  majodi3377@gmail.com 582149999 1071198764 حفر الباطن -وزارة الدفاع 
 20 ماجد بن غازي بن عبدهللا السقياب 

كة شاكو  -تابع ارامكو   -شر
 1075577781 502760107   الجبيل

ي  عبدالمجيد بن سحاب بن عايد المطير
21 

 22 حمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا المزروعي  1078165618 544119222   مدينة سدير الصناعية 

ي  1073484725 543494628   سافر لدراسة لغة بالخارج
 23 عبدهللا بن فراج بن فالح القحطاب 

و ليمتد  كة الرسن اند تي  شر
و الرياض - وع ميى  1074833680 530954664   مشر

 بن عبدهللا الشهريعبدهللا بن رفيدي 
24 

PCMC  كة تابع شر
 - لمجموعة بن الدن

 Enghumoud@gmail.com 501212797 1062729015  بالجبيل

ي 
 حمود بن حمدي بن حمود الهدباب 

25 

كة البابطير    26 أحمد بن عبدهللا بن احمد الدهش 1076016631 541296067   الرياض -شر
و االنفاق  وع ميى  -مشر

 1074956739 504100093   الرياض 
 عزام بن نارص بن دخيل الجي  

27 
كة مقاوالت خاصة   -شر

 1072454224 541868371   القصيم 
 نايف بن ذياب بن معتق الحريص

28 
-الهيئة العامة للرياضة 

 eng.alfayez.a@gmail.com 547075777 1075957736 الرياض
 عبدالعزيز بن فايز بن احمد الفايز

29 
وعات  جامعة  –ادارة المشر

 1077323549 509063150   المجمعة 
 عزام بن محمد بن سليمان المليف  

30 
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كة القرص لالستشارات  شر
كة الكهرباء  الهندسية / شر

 f_altoomi@hotmail.com 557055459 1078286513 الرياض  -السعودية 

ي الشمري
 فيصل بن عويد بن ماىسر

31 

 32 محسن بن حمود بن محسن العصيمي  1078983135 565869666   الكلية االمنية 

 33 ابراهيم بن نارص بن علي الموىس 1076323722 555121424   ×
 -مجموعة المرشد القابضة

حاليا تنفيذ  -الرياض 
وع   بالمجمعةمشر

fars.althumairy@gmail.co
m 555662891 1074614643 

ي  فارس بن عبدهللا بن احمد الثمير

34 
كة تنمية الرصوح  شر

 1083249068 566515570   الرياض -اإلنشائية 
 عبدهللا بن احمد بن عبداللطيف المسعود

35 

 36 وليد بن عبدهللا بن بن سعد الزاملي  1077696423 553522096   ×
كة االومير  للمقاوالت   -شر

ة  saf.482@hotmail.com 505122482 1076886918 عنير 
 صالح بن فرهود بن صالح الفرهود

37 
 -مستشف  الملك سلمان 

 1080171042 597000032   الرياض
ينايف   بن ضيدان بن ذويب المطير

38 
وع  ي مشر

 
كة اماراتية ف شر

مركز الملك عبد هللا المالي 
 1073047381 505726472   الرياض  -

ى  وليد بن مناىح بن رشدان المطير

39 

ي  431320313 542042226   ×  40 سيف بن مساعد بن فالح الحرب 

2015-2016-1                                                1436-1437-1 
كة تحلية مياه   41 سلمان بن ممدوح بن بدر العصلب 312100369 552458754   الجبيل  -شر

كة مقاوالت بالمجمعة  ي 321100898 505476815   شر  42 محمد بن خالد بن أحمد الثمير
كة تمامة  التأهيل  -شر

 431320186 550051100   المجمعة -الشامل 
 بن عبدهللا الحزيمي عبدالرحمن بن محمد 

43 

كة ساركو   44 أحمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الزعيي   431320280 568701729   الرياض -شر

ي 431320315 534436966   الرياض -وزارة الدفاع  ي المطير
 45 عبيد بن نارص بن مليف 

كة مجموعة اليحتر 
شر

 431320431 536676644   للمقاوالت بالرياض
يفهد بن فوزان   بن عتيق المطير

46 

ي 431320890 550615131   اليعمل  47 أحمد بن فهيد بن غيث المطير

كة زهراء  ان الرشيدي 430320080 504571181   المجمعة -شر  48 عبدهللا بن رباح بن عنير 

ي  430320339 557971654   اليعمل
 49 سلمان بن عبدالرحمن بن فنيس القحطاب 

كة الفوزان بالرياض  50 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الهداب 430320545 506111440   شر
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 51 رياض بن سيف بن عبدهللا السهلي  430320554 559763629   ال يعمل حتى االن

ي 430320636 555120621   ال يعمل حتى االن  52 ريان بن عبدالرحمن بن أحمد الثمير

يفارس بن متعب  430320945 552777281   اليعمل  53 بن علي المطير

ي 430320946 500567724   ×  54 بدر بن خالد بن حمود المطير

كة ساركو بالرياض ي  430320978 551558324   شر  55 محمد بن عبدالرحمن بن زعام العتيت 

 56 بدر بن عثمان بن سليمان العبدالجبار 430321453 558228330   اليعمل

2015-2015-2                                                                  1436-1437-2 
 57 إبراهيم بن عبدهللا بن إبراهيم اليحتر  430102869 535777260   ×

ي المشقور 430320047 540592942   ×
ي بن عبدهللا بن ناىسر

 58 ناىسر
ق  ي الشر كة شابورىح 

شر
ي  -األوسط 

 
المقر الرئيس ف

ي   430320147 549006500   دب 

يعامر   بن مرشد بن فياض العي  

59 

 60 عبدالمجيد بن فضل بن نور الرشيدي 430320150 542992669   ×

 61 محمد بن عبدهللا بن محمد العثمان 430320571 581103229   اليعمل

ي  430320726 237202356   ×  62 عامر بن عبدهللا بن عامر الحرب 

 63 خالد بن عبدالرحمن العثيمعبدالعزيز بن  321100013 555137808   اليعمل

 64 أحمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العساف 321100022 560898000   ال يعمل حتى االن 

ي 321100027 544758970   اليعمل  65 خالد بن فهد بن ماطر المطير

 66 معاذ بن إبراهيم بن عبدهللا المقبل 321100203 566009822   اليعمل

ي  كة شابورىح 
ي  321100214 531400011   الرياض -شر  67 أحمد بن محسن بن عايض العتيت 

 68 عمر بن خالد بن زيد العفيصان 321100614 546474166   اليعمل

ي  321100688 546210000   اليعمل
 69 خالد بن أحمد بن دغيم العارض 

ي  321101014 565900496   اليعمل
 70 أحمد بن محمد بن عويض الجهت 

 -الهندىسي  مكتب الشبل
 431320278 503188885   المجمعة

 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الرميح
71 

 -ابوراس العربية السعودية 
 431320282 591177831   الرياض

 عبدالعزيز بن محمد بن أحمد الدعفس
72 

 73 منصور بن ضيف هللا بن ساير الحميدان 431320306 508668824   اليعمل

ي                       431320310 509934607   اليعمل  74 محمد بن فرحان بن محمد المطير

 75 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الفيصل                   431320262 505261126   اليعمل



يد بن عبدهللا الرشيدي 430321129 555898063   ×  76 احمد بن شر

2015-2016- Summer Term                                                                             1436-1437 ي
 الفصل الصيف 

ي  321100398 552048458   ×  77 فهد بن خلف بن ضيف هللا العتيت 
 78 حمد بن أحمد بن مفرج العويد 321100211 555337600   ال يعمل

                                                                            1-2017-382016-37الفصل األول 

ي  332111521 542082498      79 طالب بن طالل بن عمر العتيت 

 80 باتل بن محمد بن سويد الباتل 321100729 532909190    

ي 331104894 558815608      81 سليم بن معضد بن سليم المطير

 82 معن بن عبدالحفيظ بن محمد الهندي 331105023 503000397    

 83 عبدالملك بن عبدهللا بن بن ابراهيم المظاهر 431320296 567715000    

ي 431320213 551583501      84 سلطان بن مخلد بن بن عبدهللا المطير

ي 321100887 542699998      85 ماجد بن عيىس بن بريك المطير

 86 نارص بن فهيد بن غالب صامل 431320318 552385280    

ي 
                                                                            2-2017-382016-37الفصل الثاب 

 87 عبدهللا أسامة موىس خليفة 331105075 501057339    

 88 حماداحمد محمد عبدالوهاب  331104889 544466977    

ي 341106091 552288909      89 صالح متعب المطير

ي 331104462 558890312      90 خالد علي حنس المطير

 91 زاهد موفق محمد مشعل 331104982 556144230    

 92 مؤنس تميم النافوري 322101278 551460276    

 93 عبدالمجيد عبد هللا السويد 331104458 557019542    

 94 محمد خليل عمر الجمل  331104882 559263980    

 95 سعود عبد هللا عبد الكريم الحسير   341106088 557977155    

 96 عبدالرحمن عياد الرشيدي  431320886 556875741    

 97 فهد محمد العصيمي  331104842 569291511    

ي  331104804 565914247      98 ضيف هللا سمير الظفير

 99 صالح عبدالعزيز الدامغ 321100156 559177790    

  
  560060937 312100430 

ي   عبدالعزيز فهد الحرب 
10
0 



 معاذ علي المديد 331104591 541276888    
10
1 

 احمد خالد الجي   331104600 590738225    
10
2 

 عبدالعزيز عبد الكريم عبدالعزيز 331104589 505120015    
10
3 

 علي احمد الطيار 331104392 542495005    
10
4 

 عبدهللا سليمان الشويعير  331104198 547252981    
10
5 

 مشعل محمد الرشيدي  331104597 557121102    
10
6 

ي  430320942 501436000      نارص نشاط العتيت 
10
7 

 

 

Academic 
Year  

Number of Graduates with 
OLD Plan 

2013-2014 4 

2014-2015 36 

2015-2016 38 

2016-2017 29 

 107 
 


