

الفصل الدراسي األول للعام 1438-1439 ھـ

المسار : العلوم اإلداریة المقرر : الثقافة الصحیة

الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب #

201 439014716 1 سعید محمد فالح ال حشیشھ القحطاني
201 439015955 2 عبدالمجید بن سعد بن ناصر الموسى
201 439013268 3 علي بن  ابراھیم بن  عبدالرحمن الحصیني
201 439011845 4 فرج بن حسین بن فرج آل عاطف القحطاني
201 438014080 5 فیصل بن مساعد بن عبدهللا الفیاض
202 439015320 6 احمد بن نھار بن عاید الطوالھ الشمري
202 438011907 7 نایف بن مسلم بن مناحي الشكري الدوسري
202 438011299 8 نایل حزام ضحیان العتیبي
202 437013839 9 یاسر بن عبدهللا بن سعود المعدل السھلي
205 439015680 10 احمد بن حسن بن احمد الملیحي الشھري
205 438009550 11 رائد بن محمد بن ابراھیم العیسى
205 439014944 12 ریان بن راشد بن محمد التمامي
205 439015516 13 سلطان بن سعد بن سعود بن جلیغم
205 438012211 سلطان عبدهللا راشد الیحیى 14
205 438014462 15 عبدالعزیز بن مضحي بن درھوم الھذیلي البقمي
206 439015694 16 عبدالرحمن بن ناصر بن دحیم سعیدان
206 438009695 17 عبدهللا بن عبدالرحمن بن احمد ھزازي
206 439012903 18 عبدهللا بن مبارك بن عبدهللا العاطفي القحطاني
206 439016761 19 فیصل بن عبدهللا بن رشید  ھدیان
206 438014503 20 محمود بن عبدالكریم بن سعود یوسف
206 439014556 21 یزید بن  حسن بن  احمد القمري
207 438012299 22 خالد ولید حماد
207 439016452 23 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن العوده
207 438014518 24 عبدالرحمن بن ممدوح بن فھران الطوالھ الشمري
207 439023873 25 عبدهللا بن محمد بن حمد العثمان
207 438009787 محمد بن عبیدهللا بن عاید میزاني المطیري 26
208 438012373 27 فھد بن عبدهللا بن عایض االحمدي الحربي
208 439015144 28 نواف بن سعد بن محمد آل وذیح
209 438026961 29 راكان بن عبد هللا بن سعید  آل دغیم القحطاني
209 439016462 30 عیسى بن جالل بن فروان الغضیوري العنزي




الفصل الدراسي األول للعام 1438-1439 ھـ
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210 439015406 31 عبدهللا بن حسین بن سالم الخمعلي العنزي
210 439026483 32 عبدهللا بن لؤى بن محمد العوفي
210 439011896 33 محمد بن خالد بن عبدهللا التویجري
211 438012551 34 مشاري بن منصور بن مسبل ال ظافر الشھري
211 438020609 نواف بن عائض بن فائز االثلي الشھري 35
213 439013718 36 عبدالعزیز بن أحمد بن سعد الطاسان
213 439017117 37 عبدالمحسن بن حشاش بن محمد الدوسري
213 439016793 38 مروان بن ذیاب بن غبیش القمیش المطیري
213 439016324 39 مشاري بن عبدهللا بن علي بن نفجان
214 439009974 40 عبدالرحمن محمد عبدالعزیز العمرو
214 439016977 41 عبدالعزیز بن عبدهللا بن سعد الرصیص
214 439026141 42 عزام بن سالم بن سحیمان الزغیبي الحربى
214 439013170 43 مترك بن عامر بن فالح المغني العجمي
214 439012576 44 محمد بن عبدهللا بن راشد الدبیان
214 439026946 45 نواف بن خالد بن سلیمان الرباح
215 438010269 46 ولید بن علي بن عبدالرحمن السدیس
216 439012605 47 عمار عبدالواحد بن محمد العریفي
216 439025287 48 نواف بن بدر بن ابراھیم العرفج
217 439013602 49 ابراھیم بن عبدالرحمن بن سالم الدغماني الرویلي
217 439011467 50 خالد بن حمود بن جزاء العلوي
217 438010488 فیصل بن عبدهللا بن غزاي الغنامي العتیبي 51
217 439013885 52 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحسیني
218 439014471 53 احمد بن فھد بن احمد علي الغریبي
218 438013194 54 حمد بن محمد بن حمد القحطاني
218 438022606 55 خالد بن ضیدان بن دلیم العمري الحربي
218 439011497 56 یزن بن سعود بن ناصر آل زید
220 438024001 57 عبدالرحمن بن سعود بن  عبدالعزیز المسحان
220 439013229 58 عبدهللا بن معیض بن عبدهللا بن محمد العتیبي
220 439016861 59 فھد بن بداح بن مفلح العاطفي القحطاني
220 438013370 محمد بن خالد بن محمد الزعاقي 60
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222 438013402 61 إبراھیم بن فھد بن إبراھیم بن جدید
222 439024559 62 خالد بن صالح بن عبدالعزیز النفیسھ
222 439012468 63 ریان بن عبدهللا بن محمد بن زابن الشھراني
222 438011172 64 عبدااللھ بن ابراھیم بن سلیمان الشبرمي
222 439016227 65 فیصل بن فھد بن حسن الجریسي
222 439011508 66 محمد بن خالد بن محمد الدوخي
224 439013255 67 صقر بن مفرح بن مریسل الحربي
224 439016897 68 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا آل عطا العامري
224 439011819 69 عثمان بن خالد بن ضحیان الدغفلي البقمي
224 439015633 70 فیصل بن عبدهللا بن صالح العاید
225 439013967 71 خالد بن  ظافر بن  سلمان سعید العمري
225 438025944 72 عبدالرحمن بن ابراھیم بن عبدالرحمن المغامس
225 438014018 73 مساعد بن فھد بن عبد العزیز العبیكان
225 438011149 یزید بن فھد بن عبدهللا الشقراوي 74




الفصل الدراسي األول للعام 1438-1439 ھـ
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101 439026961 1 سلطان بن فھد بن ابراھیم الیحیا
101 437012587 شجاع بن محمد بن شجاع الشیباني العتیبي 2
101 439012066 3 عبدالوھاب بن حریبان بن نوار القالع العتیبي
101 439016869 4 فیصل بن عوض بن محمد عبدلي المالكي
101 439013601 5 ناصر بن محمد بن عید الفوطھ القحطاني
101 439014604 6 یزید بن   حسین بن عطیھ الدریبي الزھراني
102 438013227 7 فیصل بن حامد بن محمد ابوسبعة
102 438026133 8 نواف بن عبد العزیز بن فھد العبدالكریم
103 438026375 9 الولید بن علي بن عبدهللا الرشید
103 437020155 انس بن حمد بن حسین المسعري 10
103 439012282 11 فیصل بن عبدالعزیز بن محمد المجلي
104 438013389 12 ثامر بن وھیب بن عبدهللا العلي
104 439016638 13 خالد بن علي بن محمد المشعبي السبیعي
104 439013613 14 عامر بن خالد بن صالح بن سعید
104 439016483 15 علي بن فالح بن صالح المحیمیدي السھلي
104 439016291 16 نواف بن بندر بن ذعار الذویبي
105 439016484 17 عبدالعزیز بن رشید بن مطلق  الشلوي
105 438006046 18 فیصل عید بن قطیم السبیعي
106 439011873 19 سایر بن ذیاب بن عقیل الركابي العنزي
106 439013628 20 معاذ بن عایض بن موسى الشمراني
106 438009863 21 ولید شرف لبید الشوقبي المالكي
107 438013593 22 راكان بن فھد بن صالح الصیخان
107 439012513 23 محمد بن فھد بن محمد الشرمى الھاجرى
107 439013417 24 یاسر بن تركي بن قبالن الفریدي الحربي
107 438020648 یزید بن عبدالرحمن بن علي الفایز 25
108 439012313 26 خالد بن علي بن محمد المنیع
108 439016185 27 عبدهللا بن ثامر بن عبدهللا المغیبي العتیبي
108 439013271 28 فھد بن حمود بن سلیمان الفایز
108 439015115 29 فیصل بن عبدالعالي بن عبدهللا العبدالعالي
108 439015775 30 محمد بن احمد بن محمد الجنیدل
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108 439016663 31 ناصر بن عوض بن ناصر الخذامي الشھراني
108 439015561 32 یاسر بن مسفر بن عبد هللا الخنفري القحطاني
109 438013880 33 حمود بن غزاي بن سعود الدعجاني العتیبي
109 439011310 34 عبدالرحمن بن عبدالعزیز بن عیضھ الرباحي المالكي
109 439013870 35 مساعد بن عبدهللا بن محمد بن ھویشل ال داود
110 439016203 36 احمد بن عبدهللا بن مشقي محزري
110 439017130 37 عبدالعزیز بن عبدهللا بن علي ابوناصف
110 438014066 38 عبید بن فالح بن ضویحي القبانى
110 439011541 39 محمد بن صالح بن محمد البشري الحربي
110 439012330 40 مشعل بن سعید بن محمد آل قحاص القحطاني
111 439024959 41 مشعل بن مطلق بن مجالد الحزیمي العتیبي
111 438010610 مشعل بن ناھس بن محمد الضباطي المطیري 42
112 439012351 43 خالد بن عبدهللا بن محمد النزھان
112 439012952 44 عبدالرحمن بن علي بن عبدهللا آل جراش القحطاني
112 439015807 45 فیصل عبدهللا حمود الصقعبي
112 438010663 46 ناصر بدر ناصر العمري الحربي
114 438022521 47 سعد فراج بن سعود بن جمھور
114 439012767 48 عبد العزیز بن  بداح بن عبد هللا البداح
115 438010833 49 زاید مطلق عبدهللا العذیبي
115 439015831 50 سعد بن قبالن بن سلطان الحارثي
115 439011957 51 نواف بن محمد بن عبد هللا الوابل
116 439014731 52 سلطان بن عماد بن  حسن المھدي
116 439023447 53 عبدالعزیز بن خمیس بن فرحان الحسني العنزي
116 439013734 54 نواف بن سلیمان بن عنى العویمري الرشیدي
117 439016774 55 ابي بن عمر بن سراج مال
117 438013181 56 زیاد بن یعرب بن محمد القشعمي
117 439017183 57 سلطان بن مسحل بن مازون العازمي العتیبي
117 439014100 58 عبد الرحمن بن احمد بن محسن المیموني
118 439017038 59 ابراھیم بن جمعھ بن صواب  العنزي
118 439013744 60 خالد بن منیر بن خالد العاصمي
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118 439016251 61 عبدالمحسن بن محمد بن علي ال جمیع الغامدي
118 439011371 62 مشعل بن حمود بن عبدهللا الصغیر
119 439025278 63 حسام بن سایر بن  خلیف المھیمزي الرشیدي
119 438011190 64 خالد بن سعید بن معاشي السبیعي العنزي
119 439024609 65 سلطان بن فارس بن عاید السبیعي العنزي
119 439012242 66 سلطان بن محمد بن صحن الجبعاء الدویش
119 438023472 67 علي بن عادل بن عیسى العومي
120 438013391 68 عبدالرحمن بن شكري بن عبدالرحمن البكري الشھري
120 439011579 69 فیصل بن مناحي بن عبدهللا القحطاني
121 438011467 70 سعود بن عبدهللا  بن سعود القریني
121 439012431 71 سلیمان  بن تراحیب بن سفر المھلكي المطیري
121 438024353 72 عبدالعزیز بن سعود بن عبدالعزیز الحمیدي
121 438011095 73 عبدهللا بن طفیل بن  عبدهللا المراغھ
121 439016826 74 محمد بن عبید بن محمد الرحیمي المطیري
121 438023245 75 نایف بن مطلق بن نایف الشیباني العتیبي
122 438011106 76 بدر بن فھد بن تركي الشیباني
122 439014575 77 جارهللا بن سعید  بن جارهللا آل بو عید
122 439015226 78 سلطان راشد محمد الحویل
122 439012978 79 محمد بن صالح بن عبدهللا سلیمان القیعان
123 439024699 80 خالد بن احمد بن محمد العویس
123 439017064 81 عائض بن عوض بن خفیر آل قبیل القرنى
123 439016609 82 عبدالرحمن بن عبدالعزیز بن علي العنبر
123 439014395 83 عبدالعزیز بن سلیمان بن عبدالعزیز الیحیى
123 438012632 عبدالملك بن سعد بن محمد السلیمان 84
123 439014589 85 فھد بن مفلح بن عبیرید الملحي السبیعي




الفصل الدراسي األول للعام 1438-1439 ھـ
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401 439014067 1 الولید بن سودان بن سالم الكبرى الدوسري
401 438014755 عبدهللا بن محسن بن ضیف هللا الصالحي الحربي 2
401 437020605 محمد بن عبدهللا بن سعید ال الشیخ الشھراني 3
401 438011614 ناصر بن حمد بن فھد المجماج 4
402 439015162 5 راكان بن متعب بن احمد ابوالخیر
402 439016874 6 عبدهللا بن صقر بن عبدهللا بن صقر
402 438020520 فیصل عبدالرحمن بن عبدهللا العریني 7
402 439011983 8 منیس بن طھیف بن راشد آل طھیف الشكره
402 439025082 9 ولید بن خالد بن كویس السبیعي العنزي
404 438020635 ابراھیم بن احمد بن علي المھیدب 10
404 439023403 11 حمد بن مساعد بن حمد الضاوي
404 438009702 عبدالعزیز بن سعود بن عبدالعزیز المطوع 12
404 439023007 13 محمد سعود عثمان السماري
404 439023219 14 منصور بن خالد بن محمد المقبل
405 438009742 خالد بن سعد بن ھدیب الشلوي 15
405 438020826 طارق بن زیاد بن غرم هللا الغامدي 16
405 439014582 17 مبارك بن عبیصان بن حزام الوبیر العجمي
405 439011989 18 معاذ بن مساعد بن ضفیدع ال عطیھ الذبیاني
406 439024695 19 عادل بن محمد بن عبدهللا الفائز
406 439015068 20 عبدالعزیز بن سیف بن سالم آل جرو القحطاني
406 439014443 21 عبدهللا بن محمد بن جلید ال سمره االكلبي
406 439023239 22 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا السمیحان
407 438010005 23 خالد بن محمد بن عون هللا الظباطي المطیري
407 439014737 24 عبدالعزیز بن فھد بن محمد التخیفي
407 438011954 نھار بن احمد بن محمد الوھیبي 25
409 439022894 26 عایض بن صالح بن مفرح ال خمیس الغامدي
409 439017247 27 عبدالملك بن صالح بن عبدهللا ال حبیب
409 439026123 28 مھدي بن حمد بن محمد ال غازي القحطاني
409 439024007 29 ناصر بن علي بن ناصر الغیث
411 439015423 30 خالد بن سعد بن محمد آل عبید العلیاني
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411 439016791 31 خالد بن صالح بن خالد الدعیج
411 439026934 32 عبدهللا صقر عقاب الثعلى العتیبي
411 439026132 33 فیصل بن فھد بن محمد الرحیلي الحربي
411 439017251 34 نواف مناحي بن عائض ال سعد قحطاني
412 439024938 35 عبدهللا بن خالد بن محمد الحمود
412 439014924 36 علي بن سعد بن علي الحماد
412 438013018 37 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحرابي
412 439013545 38 مھند بن حمید بن حمد العمري
412 439011505 39 نواف بن محمد بن علي الرحیمي المطیري
412 439016349 40 ھشام بن ناصر بن محمد الحمودي
413 439024761 41 احمد بن عمر بن احمد الخنبشي
413 438013244 باسل بن حمدان بن فھد الوھیبي الحربي 42
413 439013998 43 عبدهللا بن بندر بن صالح المسلماني
414 439013657 44 ایوب بن عبید بن غزاي المخلفي الحربي
414 438013255 سلمان بن عواد بن حمود الحنیني الحربي 45
414 439017148 46 عبدالعزیز بن ثویني بن عبدالعزیز الثنیان
414 439014945 47 عبدهللا بن نایف بن نجر الغبیوي العتیبي
414 439015304 48 عبدهللا مسفر عبدهللا الفالح
415 439015589 49 بندر بن ابراھیم بن  سلیمان المھیمزي الرشیدي
415 439016023 50 سعد بن فھد بن سعد الھدلق
415 438021925 عبدالرحمن بن ھاجد بن فرج المغیري العتیبي 51
415 439014003 52 فیصل بن علي بن عایض آل حدال األحمري
416 438022051 طالل بن محمد بن سلمان غزواني 53
416 439014985 54 عاطف بن سلمان بن بشیر الذیابي العتیبي
416 439015451 55 عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل سلیم الشمراني
416 438010660 56 عبدالرحمن بن عبدهللا بن علي الحضیف
416 438013341 علي بن ھزاع بن علي بشیري 57
416 439016686 58 فیصل بن سعد بن صالح الرفاعھ المالكي
417 439022951 59 حمدان بن عید بن عویض العصیمي
417 438010810 سلطان بن یوسف بن مرضي الجعفري العنزي 60
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417 439014986 61 فھد بن بداح بن مسفر العاطفي القحطاني
417 439012822 62 نواف بن نافع بن عقل الضویفري المطیري
418 439015113 63 بدر بن محمد بن مقبل العلوي الحربي
418 439016994 64 فالح بن فھم بن فالح السبیعي
419 439012986 65 محمد بن عبدهللا بن غرمان ال حامد العمري
419 439016995 66 نایف بن مبارك بن محمد الطوالھ
420 439016847 67 عمر بن عبد العزیز بن ابراھیم الحیدر
420 439013485 68 فھد بن سعود بن مریزیق المیموني المطیري
420 439017004 69 محمد بن معتق بن موسى الشمالني العنزي
420 439014034 70 یزید بن محمد بن حامد المطوع
421 439014206 71 ابراھیم بن محمد بن ابراھیم العقیل
421 439026021 72 جراح بن سعد بن فالح السبیعي
421 439017189 73 راكان بن فؤاد بن صالح الصانع
421 438011247 فارس بن جزاء بن مناور الوسیدي الحربي 74
421 439014691 75 نواف بن علي بن صالح الدغیم
422 439026042 76 حسن بن خالد بن حسن آل ھیاس الغامدى
422 439015944 77 حمد بن سعد بن حمد المغامس
422 439016080 78 عبدالعزیز بن احمد بن عبدهللا الناصر
422 439013888 79 یوسف بن خالد بن محمد یوسف بن ھاشم
423 439014821 80 عبدهللا بن احمد بن عبدهللا العشري
424 439013737 81 عبدالرحمن بن مفلح بن محمد آل غفیر القرني
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الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب #

301 439015103 1 سلطان بن فارس بن مقعد  العصیمي العتیبي
301 438021422 عبدهللا بن محمد بن عبدالعزیز الربیش 2
301 439016608 3 فھد بن دلیم بن محمد آل قیشان القحطاني
302 439016996 4 جاسم بن عبدهللا بن محمد الكناني الزھراني
302 437022532 سركار شاكر شافو 5
303 433017932 احمد بن عیسى بن نزال السبیعي العنزي 6
303 439016570 7 حسام بن فاضل بن سھیل ال سھیل الغامدي
303 438019416 8 فھد بن حمود بن حمدي الشیباني
304 439014657 9 عبدهللا بن سعد بن سالم الحلي الغامدي
304 438014608 10 عساف بن عبدهللا بن مزید العوني المطیري
305 438023274 11 تركي خالد حمد الدوسري
305 439012345 12 طالل بن الربع بن حمود الربع الدرعان
305 439011923 13 عبد اإللھ بن علي بن أحمد السبیعي العنزي
306 439013467 14 محمد بن فھد بن موسى العصیمي العتیبي
306 439024482 15 نایف بن یاسر بن عید بن مطلق العضیاني العتیبي
307 438008977 16 فھد نواف فھد العتیبي
307 439017224 17 محمد بن سابر بن عایض ال فھاد
307 439012426 18 یزید بن عبدالعزیز بن شطي السنجاري الشمري
309 438014754 19 امجد بن علي بن عاشق العمري الخالدي
309 439023309 20 محمد بن سعید بن محمد الشھري


