
المرتبةالمقرالوظيفةاالسمالهوية الوطنية
6المجمعهمراقب تجارىابراهٌم بدر بن ناصر العمٌم5235******

4جدهمراقب تجارىامٌن صالح عامر الصٌعري0786******

9جدهاخصائى تجارىسعٌد راشد سعٌد حوته4036******

4جدهمراقب تجارىشاكر ابراهٌم شرفً كشاف0949******

5البكٌرٌهمراقب تجارىصالح سامً بن صالح الغرٌر7770******

5الرٌاضكاتبصخر حبٌب محمد ماصل3007ً******

4المدٌنةالمنورةمراقب تجارىعبدالعزٌز بداي سلمان الحرب9497ً******

6مكةالمكرمةمراقب تجارىعبدالعزٌز عدنان بن محمد الشرٌف0631******

6جدهباحث قانونى مساعدعبدهللا عبدالعزٌز بن احمد العلٌان3363******

4جدهمراقب تجارىعماد بن سعدي بن عتٌق الزهران7610ً******

6نجرانمراقب تجارىفهد بن ناصر بن ٌحً ال الحارث3216******

5الرٌاضفنى مختبر كٌمٌائًماجد ابن حسن ابن علً باز8816******

5حفر الباطنمراقب تجارىمحمد علً محمد الراشد2140******

8حائلباحث قانونىمحمد فهد عبدهللا الشرٌده1311******

6الرٌاضكاتبمشاري حمد عبدهللا الراشد6967******

6الرٌاضمحاسب مساعدمصعب عبدالرحمن بن عبدهللا السعد8244******

4الطائفمراقب تجارىمهند عثمان صدٌق بتره7336******

5الرٌاضمراقب تجارىنبٌل صدٌق عبدهللا عرٌش5938ً******

8جدهباحث قانونىولٌد جودهللا عتٌق السلم3250ً******

6المدٌنةالمنورةمراقب تجارىٌوسف محمداٌوب محمدٌوسف عمر5504******



نقاط التعليمالمؤسسة التعليميةالمؤهلالتخصص
31.68جامعة المجمعةالبكالورٌوسإدارة مالٌة/ إدارة أعمال 

محاسبة

 سنوات بعد 3دبلوم 

31.8840ثانوٌة تجارٌةالكفاءة المتوسطة

28مؤسسة تعلٌمٌة خارجٌةدكتوراهإدارة تسوٌق/ إدارة أعمال 

محاسبة

دبلوم سنة وستة اشهر 

31.76معهد التدرٌب العسكري المهنًبعد الثانوٌة

محاسبة

دبلوم سنتٌن وستة 

38.96الكلٌات التقنٌةأشهر بعدالثانوٌة

(تسوٌق  )التقنٌة اإلدارٌة 

دبلوم سنتٌن وستة 

39.52الكلٌات التقنٌةأشهر بعدالثانوٌة

محاسبة

دبلوم سنة وستة اشهر 

31.44معهد التدرٌب العسكري المهنًبعد الثانوٌة

38.32جامعة أم القرىالبكالورٌوساألنظمة

32.32جامعة الملك عبدالعزٌزالبكالورٌوساألنظمة

محاسبة

 سنوات بعد 3دبلوم 

37.3760ثانوٌة تجارٌةالكفاءة المتوسطة

31.88جامعة الملك عبدالعزٌزالبكالورٌوسإدارة األعمال الدولٌة

30.4520جامعة أم القرىدبلوم سنتٌن بعد الثانوٌةفنً مختبر كٌمٌاء

محاسبة

دبلوم سنتٌن وستة 

36.32الكلٌات التقنٌةأشهر بعدالثانوٌة

37.92جامعة االمام محمد بن سعود االسالمٌةالماجستٌرشعبة االنظمة/السٌاسة الشرعٌة

34.1333جامعة االمام محمد بن سعود االسالمٌةالبكالورٌوساذاعة وتلفزٌون- اعالم 

36.32جامعة المجمعةالبكالورٌوسالمحاسبة

محاسبة

 سنوات بعد 3دبلوم 

31.6080ثانوٌة تجارٌةالكفاءة المتوسطة

(تسوٌق  )التقنٌة اإلدارٌة 

دبلوم سنتٌن وستة 

36.56الكلٌات التقنٌةأشهر بعدالثانوٌة

39.04جامعة الملك عبدالعزٌزالماجستٌرالقانون

35.4133كلٌة ٌنبع الجامعٌةالبكالورٌوسإدارة الموارد البشرٌة/ إدارة أعمال 



نوع الدراسةنوع المؤهلالنقاطنقاط قياسدرجة قياسنقاط األقدمية
منتظمغٌر تربوى9.9889036.4078.0689

منتظمغٌر تربوى200083.7680

منتظمغٌر تربوى10.11670066.1167

منتظمغٌر تربوى200083.52

منتظمغٌر تربوى13.900091.82

منتظمغٌر تربوى13.900092.94

منتظمغٌر تربوى19.91670082.7967

منتظمغٌر تربوى1.7611036.8076.8811

منتظمغٌر تربوى10.005603476.3256

منتظمغٌر تربوى14.06110088.8131

منتسبغٌر تربوى12.0889033.6077.5689

منتظمغٌر تربوى200080.9040

منتظمغٌر تربوى18.07780090.7178

منتظمغٌر تربوى4.550080.39

منتظمغٌر تربوى20036.4090.5333

منتظمغٌر تربوى6.5667034.4077.2867

منتظمغٌر تربوى200083.2160

منتظمغٌر تربوى200093.12

منتظمغٌر تربوى4.53330082.6133

منتظمغٌر تربوى3.8222039.2078.4355



نوع المعدلالمعدلتاريخ التخرج
7/26/1434 3.675

5/8/1427 179.711

7/3/1434 1701

3/18/1426 3.695

8/12/1432 4.875

8/12/1432 4.945

8/9/1429 13.615

9/7/1438 13.794

7/23/1434 3.815

7/13/1432 93.441

7/8/1433 13.725

4/28/1423 2.36304

7/10/1430 4.545

4/15/1437 4.745

6/21/1429 4.155

4/12/1436 4.545

3/21/1425 79.021

6/20/1429 4.575

4/18/1437 4.885

8/26/1437 3.394


