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 Al-Imam Muhammad Ibn Saud                                                                            ةــيـالمـود االسـعـمحمد بن س اإلمامة ـعـجام
 Islamic University                                                                                                      ةـــريــيـضـحـتـج الـرامـبـادة الـــــمـع

 Deanship of Preparatory Programs            قـسـم اإلرشــاد األكـاديـمــي 
 

 

 هـ1438/  1437الفصل الدراسي الثاني أمساء الطالب احملرومني 
 

 علوم انسانية املسار اللغة االجنليزية املقرر
 

 الشعبة جامعيالرقم ال اسم الطالب م

 101  ٤٣٨٠١٣٧١٩ طالل  بن عبدالله بن محمد الشاجري  1

 101  ٤٣٨٠١٣٤٦٢ محمد بن ناصر بن مسلم العتيبي  2

 102 ٤٣٨٠١٠٤١٠ عوده بن خالد بن عبدالعزيز العوده  3

 102  ٤٣٨٠١٣٧٢٥ محمد بن عادل بن حبيب الهجله المطيري  4

 103  ٤٣٧٠١٣٩٠٨ جربوع الشيبانيبدر بن مفرح بن   5

 104  ٤٣٨٠٢٤٠١١ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله العمران  6

 107  ٤٣٨٠١٤١٤١ عبدالرحمن بن منيع بن عبدالله الشارخ  7

 107  ٤٣٧٠٢٠١٣٣ عبدالله بن علي بن ابراهيم المرشد  8

 107  ٤٣٨٠٢٥٦٩٧ علي بن محمد بن صالح الجمعه  9

 107 ٤٣٨٠١٢٠٦٠ ن  رشيد بن عبدالعزيز الحمدفهد ب  10

 107  ٤٣٨٠١٢٥٤٧  فيصل بن فهد سعود العجالن  11

 108  ٤٣٨٠١٢٥٧٨  رياض بن عبيد بن سعد حجالء  12

 108  ٤٣٨٠١١٧٠١ سالمة  بن سعود بن ابراهيم السعدي  13

 108  ٤٣٨٠٠٩٦٨٣ محمد بن مغرم بن محمد ال مجادب الشهري  14

 108 ٤٣٨٠٢٦١٠٠ يز بن فليح السبيعي العنزييوسف بن فا  15

 109  ٤٣٨٠١٢٠٧٥ رائد بن سعد بن ناصر المسن الدوسري  16

 109  ٤٣٨٠١١٢٠٠ عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز المالك  17

 109  ٤٣٨٠١١٧٢٧  عمر بن احمد بن عبدالله سعد االحمري  18

 109  ٤٣٨٠٢١٩٦٤ فيصل بن احمد بن محمد الشهري  19

 110  ٤٣٨٠٠٩٧٢١ ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المجيدل  20

 110  ٤٣٨٠١٣٣٠٣ سفر بن معيض بن محمد الشلوي  21

 111  ٤٣٨٠١٤٤٢٣ عبدالرحمن بن علي بن سعيد ال عاطف القحطاني  22

 111 ٤٣٨٠١٠٩٠٦ يزيد بن محمد بن ابراهيم سعود الدوسري  23
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 112  ٤٣٨٠١٠٩٢٨ ه المسلمانيعبد المجيد بن ابراهيم بن عبد الل  24

 113  ٤٣٨٠١٢٣٥٤ احمد بن عبدالرحمن بن محمد ال التركي القحطاني  25

 113  ٤٣٨٠١٤٤٥٧ عبدالعزيز بن سعيد  بن مرزوق العضياني الحارثي  26

 113  ٤٣٨٠٢٠٥٥٥ محمد بن ابراهيم بن عبدالله الحماد  27

 113  ٤٣٧٠١٩٥٢٩ نايف بن سالم بن احمد العثمان الغامدي  28

29  
 113  ٤٣٨٠١١٧٤٧ نايف بن سليمان بن راشد الفراج  

 115  ٤٣٨٠١٢٣٨٥ مشهور بن علي بن حسين البواردي  30

 115  ٤٣٨٠٢٤٦٧٣ معاذ بن خالد بن محمد المعارك  31

 115  ٤٣٨٠١٠٥٢١ مهند بن محمد بن ابراهيم الهويشل  32

 115  ٤٣٨٠١١٥١٨ نايف بن خالد بن براك العريعر  33

 117  ٤٣٨٠١٠٩٦٦ حضيري بن رضا بن حضيري الحسينى الشمري  34

 117  ٤٣٧٠٢٥٨٧٨ سعود بن فهد بن سليمان الكليبي  35

 117  ٤٣٨٠١١٢٨٥ طالل  بن محمد بن مريع آل حثول القحطاني  36

 117  ٤٣٨٠١٠٥٢٧ عبدالرحمن بن ماجد بن عبدالرحمن الجبر  37

 117  ٤٣٨٠١٤٢٥٤ ص ال سعد القحطانيعبدالعزيزبن سعيد غليف  38

 117  ٤٣٨٠٢٢٦١٣ فهد بن أحمد بن فهد الهويدي  39

 117  ٤٣٨٠١٠٠٨٨ معاذ بن نايف بن ابراهيم المحيميد  40

 118  ٤٣٨٠٢٦٨٠٤ سعود بن شايع بن سعيد القحطاني  41

 118  ٤٣٨٠١٠٩٩٣ عبداالله  بن ظافر بن غرم الله ال يحيى الخثعمي  42

43  
 118  ٤٣٨٠١٣١١٩ العزيز بن عبدالله بن سحمي الرويبي السبيعيعبد

44  
 118  ٤٣٨٠٢٢٩١٢ عبدالكريم بن برجس بن مقحم بن عصاي

 118  ٤٣٨٠١٣٩٨٩ عبدالله بن عبدالعزيز بن مسفر القعيب  45

 118  ٤٣٨٠١٤٥٥٩ فيصل بن مزيد بن محمد الدعجاني العتيبي  46

 118  ٤٣٨٠١١٢٩٢ نواف بن سعد بن محمد الحائر  47

 118  ٤٣٨٠١٢٨٩٩ ياسر بن صالح بن عبدالله الفريدي الحربي  48

 119  ٤٣٨٠١٢٦٨٩ عادل بن دخيل بن داخل القميشي المطيري  49

 119  ٤٣٧٠٢٠٩٥٥ عبدالرحمن بن سلمان بن اسعد الخسافي  50

 119  ٤٣٨٠٠٩٨٨٦ عبدالرحمن بن علي بن مكي محوري  51

 119  ٤٣٨٠٠٩٥٥٩ الم  بن زيد الجلعودمحمد بن عبدالس  52

 120  ٤٣٨٠٠٩٥٦٧ عبدالله فائز الشهري  53
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 120  ٤٣٨٠٢٤٥٧٧ وائل بن سعد بن سليمان الحماد  54

 120  ٤٣٨٠١٣٤٠٥ عبدالرحمن بن سالم بن مشوط السبيعي العنزي  55

 121  ٤٣٨٠١٣١٥١ مازن بن نواف بن حمد المورقي  56

 122  ٤٣٨٠١٣٤٤٤ ر الكريمي العمريعمرو بن سعيد بن ظاف  57

 122  ٤٣٨٠١٢٩٦٤ سعود بن عبدالله بن نامي المشرافي المطيري  58

 122  ٤٣٨٠٠٩٨٧٩ ناصر بن محمد بن ناصر القمير المطوع  59

 122 ٤٣٨٠١٢٤٤٥ نواف عبدالعزيز فهد ال حماد الجعيدي  60

 122  ٤٣٨٠١٠١٣٣ عبدالمجيد بن ذيب بن نياف العصيمي العتيبي  61

 123  ٤٣٨٠٢٢٩٣٣ المعتزبالله بن داود بن سلمان ال دراج القحطا  62

 123  ٤٣٨٠٠٩٦١٥ عبدالعزيز بن جالس بن ضاوي الشيباني العتيبي  63

 123  ٤٣٨٠١٤٢٧٧ متعب بن عبدالله بن عيد الرشيد  64

 123  ٤٣٨٠٢١٩٤١ يوسف بن عبدالرحمن بن عبدالله اليحياء  65

 124  ٤٣٧٠١٦٤٧١ بدالرحمن بن بجاد الحسينات العصيميسلطان بن ع  66

 124  ٤٣٧٠٢٢٢٣١ عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الدسيماني  67

 124  ٤٣٨٠٢٢٤٥٧ فارس بن محمد بن سالم الذايدي  68

 124  ٤٣٨٠١٣١٧٠ فهد بن مشخص بن همالن  القريشي السبيعي  69

 124  ٤٣٨٠٢٣٠٣٣ ماهر بن محمد بن عبيدالله السالمه  70

 124  ٤٣٧٠١٤٧٦٣ مؤيد بن منصور بن ناصر بن شنار  71

 124  ٤٣٨٠٢٠٥٨٧ محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالله المفرج  72

 124  ٤٣٨٠١١٣٥٠ نائف بن ماجد بن عبدالمحسن لؤي الشريف  73
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 Al-Imam Muhammad Ibn Saud                                                                            ةــيـالمـود االسـعـمحمد بن س اإلمامة ـعـجام
 Islamic University                                                                                                      ةـــريــيـضـحـتـج الـرامـبـادة الـــــمـع

 Deanship of Preparatory Programs            قـسـم اإلرشــاد األكـاديـمــي 
 

 

 أمساء الطالب احملرومني

 هـ 1438/  1437الفصل الدراسي الثاني 
 

  علوم ادارية املسار اللغة االجنليزية املقرر
 

 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 201  ٤٣٨٠١٢٢٦١ مد بن احمد آل مدهش القحطانياحمد بن مح  1

 201  ٤٣٨٠٢٤٦٤٧ عبدالرحمن بن منصور بن علي آل فرحان الوادعي  2

 201  ٤٣٨٠١٠٥٣٥ عبدالمجيد بن إبراهيم بن محمد الحركان  3

 201  ٤٣٨٠١١٤٥٧ مشاري بن علي بن ابراهيم الخرجي  4

 202  ٤٣٨٠٢٦٠١٩ حمد بن سليمان بن عبدالرزاق الدايل  5

 202  ٤٣٨٠١١١٦٠ مشعل بن منصور بن سليمان المزيني  6

 202 ٤٣٨٠١٣٠٠٤ نايف بن ضيدان بن فهد العصيمي  7

 203  ٤٣٨٠١٣٩٣٩ بدر بن حسين بن مبارك ال رشيد العجمي  8

 203  ٤٣٨٠١٤٧٤٤ حمد بن خالد بن حمد الدريس  9

 203  ٤٣٨٠٢٣٧٩٤  عبدالله فراج مناحي المشعبي السبيعي  10

 203  ٤٣٨٠١٢٤٠١ فهد بن مفرح بن محمد الخنفري القحطاني  11

 203  ٤٣٨٠٠٩٨٦١ محمد بن ابراهيم بن عبدالله آل اسماعيل  12

 204  ٤٣٨٠١٠٠١٧ سلطان بن برجس بن سعد الظويفري المطيري  13

 204  ٤٣٨٠٠٩٧١٥ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد القبيشي  14

 204  ٤٣٨٠١٢٩٠٩ عبدالعزيز خالد المطلق  15

 204  ٤٣٨٠١٠٧٢٨ عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله السيحاني العتيبي  16

 204  ٤٣٨٠١٠٨٨٤ ناصر هيف محمد جليغم القحطاني  17

 204  ٤٣٧٠١٣٦٢٩ نصار بن عايد بن ناوي السبيعي العنزي  18

 204  ٤٣٨٠٠٠٢٨٤ محمد عبدالعزيز احمد بن عبيد  19

 204  ٤٣٨٠١٤١٣١ محمد خالد عبدالله العمري  20

 204  ٤٣٨٠١٣٠١٩ محمد بن وليد بن محمد العمري  21

 206 ٤٣٨٠١١٣١٤ فارس بن مساعد بن محمد المفضي  22
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 206  ٤٣٨٠١٢٩١٩ ممدوح بن طالل  بن منير الروقي العتيبي  23

 207  ٤٣٨٠١٤٤٢٦ عبدالرحمن بن جمال بن احمد الحصيبي المالكي  24

 207  ٤٣٨٠١٤١٤٦ عبدالعزيز بن سعد بن محمد القحطاني  25

 207  ٤٣٧٠١٤٢٧٢ ماجد بن عبدالله بن عشوى المطردى العنزي  26

 208  ٤٣٨٠٢٣٠٤٨ راكان بن عبدالله بن سعد الجوفان  27

 208  ٤٣٧٠١٥١٥٤ عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن هادي  28

 208  ٤٣٨٠١٢٥٥١ ال ظافر الشهري مشاري بن منصور بن مسبل  29

 208  ٤٣٨٠١٩٤٢٢ وليد بن مساعد بن فهد السعيدان  30

 209  ٤٣٨٠١٢٧٤٣ حسن بن علي بن حسن ال خثيم الشهري  31

 209  ٤٣٨٠١٣٢١١ رشاد بن فالح بن دعيسان السبيعي العنزي  32

 209  ٤٣٨٠١٣٧٨٨ عبدالله بن محمد بن علي آل سليم الشهري  33

 209  ٤٣٨٠١٩٤٢٣ شاري بن عبدالعزيز بن عبدالله الهويريم  34

 209  ٤٣٨٠١٠٠٤٩ مشعل بن محمد بن منور المهيمزي الرشيدي  35

 209  ٤٣٨٠١٢٩٢٦ مصعب بن دخيل بن سعد العواد  36

 210  ٤٣٧٠١٦١٢٩ بدر بن حسين بن سليمان الحربي  37

 210  ٤٣٨٠١١٦٦١ تركي بن نائف بن غريبان مقاطي العتيبي  38

 210  ٤٣٨٠١٢١٢٥ طارق بن وليد بن محمد الشميمري  39

 210  ٤٣٨٠١١٥٤٤ عبدالله بن ضويحي بن حسين الضويحي  40

 210  ٤٣٨٠١٤٤٣٥ فواز بن محمد بن ابراهيم حمد الفيصل  41

 210  ٤٣٨٠١٠٦٤٢ نواف عبدالله مسعد المغيري العتيبي  42

الكثيريحمد بن عبد العزيز بن ناصر   43  ٤٣٨٠١٣٧٩٩  211 

 211  ٤٣٨٠١٣٠٥٧ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الحسن  44

 211  ٤٣٨٠١١٥٥٢ فرحان بن فليح بن فروان الفدعاني العنزي  45

 211  ٤٣٨٠١٢٣١٩ فهد بن سليمان عبدالله الحصيني  46

 214  ٤٣٨٠١٤٦٢٣ عبدالعزيز بن محمد بن حمود العوني المطيري  47

 214  ٤٣٧٠١٧٩٣٦ احمد بن ماطر بن حسين مباركي  48

 214  ٤٣٨٠١٣٦١٠ اسامه بن محمد بن فواز آل عبدالله  49

 214  ٤٣٨٠٢٤٥٧٥ حمد بن سليمان بن حمد الغليقه  50

 214  ٤٣٨٠١٠٢٧٩ عبدالله بن سعد بن محمد الخنيفر السهلي  51

 214  ٤٣٧٠٢٥٨٢٤ عبدالله بن فالح  بن فيصل بن حثلين  52

 214  ٤٣٨٠١١٧٢٥ عمر بن عبدالسالم  بن محمد الجوفي  53
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 214  ٤٣٨٠١٠٧٦٢ فيصل بن عايض بن محمد الثابتي المالكي  54

 216  ٤٣٨٠١٣٤٤٩ سعد بن عيضه بن سعد القرشي المالكي  55

 216   ٤٣٨٠١٠٢٩٣ سلمان بن جابر بن محسن ال تميم  56

 216  ٤٣٨٠١٤٤٥٥ ناصر بن شامان بن حمير السبيعي العنزي  57

 217  ٤٣٨٠١١٥٧٢ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن عبداللطيف الدويش  58

 217  ٤٣٨٠١٠٩٦٤ فهد بن عبدالرزاق بن علي العنزي  59

 218  ٤٣٨٠١٢٤٦٩ عبدالمحسن احمد عرنوس المهيدي العنزي  60

 218  ٤٣٨٠١٣٠٨٦ علي بن ناصر بن مبارك الودعاني الدوسري  61

 218  ٤٣٨٠١١٨٩١ فهد عبدالرحمن أبوخنجرفيصل   62

 218  ٤٣٨٠١٣٢٥٢ محمد بن سعد بن عبد الله الشمراني  63

 219  ٤٣٨٠١٢٩٥٨ ايمن بن عبدالكريم بن محمد الحمودي  64

 219  ٤٣٨٠١١٥٧٩ خالد بن عبدالله بن علي الدهيم  65

 219  ٤٣٨٠٠٩٨١٢ عبدالعزيز بن جبران بن عيسى فقيهي  66

 219  ٤٣٨٠١١٤٠٤ ل بن سلطان بن سعيد الجيزانيفيص  67

 219  ٤٣٨٠١٣١٠٤ محمد بن سلمان بن صقر المطيري  68

 220  ٤٣٧٠٢٣٠١١ سلمان بن علي بن مفرح حريصى  69

 220  ٤٣٨٠١١٧٧٧ عبدالكريم بن ناصر بن صلحي الشالحي  المطيري  70

 220  ٤٣٨٠١٢٠٣٦ محمد بن يحي بن سلمان القحطاني  71

 221  ٤٣٨٠١٤٢٢١ صالح بن عبدالله بن صالح الخضر  72

 221  ٤٣٨٠١٢٣٦١ عبدالله بن حمد بن سالم آل سبيهين الدوسري  73

 221  ٤٣٨٠١٠٦٩١ عثمان بن عبدالله بن حمد الناصر  74

 221  ٤٣٨٠١٢٢٤٩ فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعظيم الدرويش  75

 221  ٤٣٨٠١٤٦٨٠ ناصر بن حسن بن محمد بن باتل العبري  76

  221  ٤٣٧٠١٩٨٨٤ يحيى بن سعيد بن محمد الدنعه الشهراني  77

 222  ٤٣٨٠١٤٦٩٦ سلطان بن عاطف بن عبد الله بابكر  78

 222 ٤٣٨٠١٣٢٨٤ عبدالله بن عبدالرحمن سليمان الشويرخ  79

 222  ٤٣٨٠١١٢٥١ فيصل محمد اسعد  80

 222  ٤٣٨٠١٤٤٩٨ محمد بن صالح بن محمد الجاهلي  81

 223  ٤٣٨٠١٣٦٧٩ زياد بن ملفي بن عامق السبيعي العنزي  82

 223  ٤٣٧٠١٩٠١٣ عبدالعزيز بن صالح بن ناصر الوسيدي  83

 223 ٤٣٨٠١٢٦٤٨ فارس بن عثمان بن جروان ال بن فارس ا  84
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 223  ٤٣٨٠٠٩٩٨٢ فيصل بن راشد بن محمد عليوه  85

مي المطيريفيصل بن عبدالعزيز بن محمد الرحي  86  ٤٣٨٠١٣١٤٥  223 

 223  ٤٣٧٠١٩٧٣٧ محمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن موزان  87

 223  ٤٣٨٠١٤٧٠٧ محمد بن سعد بن سعيد ال علي القحطاني  88

 223  ٤٣٧٠٢٤٨١٤ محمد بن فهد بن ناصر النخيالن  89

 224  ٤٣٧٠٢٥٣١٤ سلمان بن ناصر بن عبدالله ال قويد الدوسري  90

 224  ٤٣٧٠١٧٩٨٢ دالرحمن بن احمد بن محمد ابولحسهعب  91

 224  ٤٣٨٠١١٨٠٤ عبدالعزيز بن محمد بن عوض الميموني المطيري  92

 224  ٤٣٨٠١٠١٦٤ مهند بن سعيد بن جمعان البراق الزهراني  93

 224  ٤٣٨٠٠٩٦٧٤ عبدالعزيزبن مسفر بن علي ال سعيد الغامدي  94

المجمعي السبيعيمحمد بن ثواب بن الحميدي   95  ٤٣٧٠٢٤٠١٩  224 
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 Al-Imam Muhammad Ibn Saud                                                                            ةــيـالمـود االسـعـمحمد بن س اإلمامة ـعـجام
 Islamic University                                                                                                      ةـــريــيـضـحـتـج الـرامـبـادة الـــــمـع

 Deanship of Preparatory Programs            قـسـم اإلرشــاد األكـاديـمــي 
 

 

 أمساء الطالب احملرومني

 هـ 1438/  1437الفصل الدراسي الثاني 
 

 علوم تطبيقية املسار اللغة االجنليزية قررامل

 
 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 452  ٤٣٧٠١٩٦٨٦ ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم الحجي  1

 452  ٤٣٧٠١٨١٦٣ راجي صالح  راجي العنزي  2

 458  ٤٣٨٠١٠٠٥٩  عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن  صعب  3

 458  ٤٣٨٠١٠٤١٧ مد بن بندر بن عبد الله بن روقح  4

 458  ٤٣٨٠١٤٠١٩ خالد بن محمد بن عبد الرحمن العثمان  5

 458  ٤٣٨٠١١٨٤٧ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله العساف  6

 458  ٤٣٧٠١٧٦١٩ محمد بن سعيد بن محمد آل مليحه  7

 458  ٤٣٧٠١٨٣٠٠ محمد بن فهد بن احمد الرشودي  8

 458  ٤٣٨٠٢١٨٩١ مشاري بن عبدالعزيز بن حمد بن سيار  9

 451  ٤٣٧٠٢٠٤٥٧ فهد بن ماجد بن محمد المقرن  10

 451  ٤٣٨٠١٢٣٤٤ عبدالله بن محمد بن حراز المرشدي العتيبي  11

 451  ٤٣٧٠١٥٦٩٦ عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد أل مرعي  12

 410  ٤٣٨٠٢٠٥٤١ العثمانعبدالله بن فهد بن عبدالله   13

 

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.su.edu.sa/attach/files/2010/10/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9  %D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_b.jpg&imgrefurl=http://www.su.edu.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=109&usg=__8Isj_dnFZ2zO6BqDkXsAToHXcSU=&h=270&w=179&sz=16&hl=ar&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=AonCaz-8m0tlFM:&tbnh=113&tbnw=75&prev=/images?q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85&um=1&hl=ar&safe=active&sa=N&rlz=1R2SKPB_enSA370&tbs=is

