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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 
 

 احملرومنيأمساء الطالب 

 هـ 1438/  1437 الثانيالفصل الدراسي 
 

 علوم انسانية املسار الثقافة الصحية املقرر
 

 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 101 438026509 محمد بن احمد بن ابراهيم األحيدب  1

 102 438026887 سعود بن دحام بن نواش الشعالن  2

 102 438010410 عوده بن خالد بن عبدالعزيز العوده  3

 103 438024353 عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الحميدي  4

 104 438013354 سعد بن عبدهللا بن ظافر آل زبور الشهراني  5

 104 438022729 طالل بن حمود بن محمد الروقي القحطاني  6

 106 437019824 حمد بن خالد بن عبدهللا سريع  7

 106 438013048 عبدهللا بن محزي بن عوض الحربي  8

 106 438011145 عمر بن محمد بن حامد الحامد  9

 107 438025697 علي بن محمد بن صالح الجمعه  11

 108 438026100 يوسف بن فايز بن فليح السبيعي العنزي  11

 109 437017343 عبدهللا بن عبدالعزيز بن سعود الناصر  12

 109 438011727 عمر بن احمد بن عبدهللا سعد االحمري  13

 109 438021964 فيصل بن احمد بن محمد الشهري  14

 110 438009721 ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المجيدل  15

 110 438024652 أسامه بن عبدهللا بن ابراهيم الحيان  16

 113 438014457 عبدالعزيز بن سعيد بن مرزوق العضياني الحارثي  17

 113 438013882 نواف بن صالح بن عبدهللا المغيري العتيبي  18

 114 438026371 احمد بن عبدهللا بن إبراهيم النتيفي  19

 114 438014223 عبدالعزيز شقران مبارك آل سعد القحطاني  21

 115 438024673 معاذ بن خالد بن محمد المعارك  21

 116 437025492 حمد بن محمد بن رشيد الرشيد  22
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 117 438022613 فهد بن أحمد بن فهد الهويدي  23

 118 438026804 سعود بن شايع بن سعيد القحطاني  24

 119 438010212 بندر بن ناصر بن فهيد الملحي السبيعي  25

 119 438012689 عادل بن دخيل بن داخل القميشي المطيري  26

 119 437020955 عبدالرحمن بن سلمان بن اسعد الخسافي  27

 119 438009886 عبدالرحمن بن علي بن مكي محوري  28

 119 438009559 محمد بن عبدالسالم بن زيد الجلعود  29

 123 438022933 المعتزباهلل بن داود بن سلمان ال دراج القحطا  31

 123 438023007 بدر بن عبدالمحسن بن ابراهيم الضبيب  31

 123 438014277 متعب بن عبدهللا بن عيد الرشيد  32

 123 438021941 يوسف بن عبدالرحمن بن عبدهللا اليحياء  33

 124 438013930 خالد بن عبدالهادي بن شعوان القحطاني  34

 124 438012706 فهيد بن عايض بن حمد البيشي  35

 124 438023033 ماهر بن محمد بن عبيدهللا السالمه  36
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 علوم ادارية  املسار الثقافة الصحية املقرر
 

 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 201 438010535 عبدالمجيد بن إبراهيم بن محمد الحركان  1

 202 437026040 خالد بن عثمان بن علي السيف  2

 202 438014675 عبدالكريم بن محسن بن محمد ال رشيد  3

 203 437041091 عبدالعزيز بن مساعد بن عبدالعزيز بن حلوان  4

 204 438013511 عبدالرحمن الرويس العتيبيسلطان بن نايف بن   5

 204 438010728 عبدالمجيد بن محمد بن عبدهللا السيحاني العتيبي  6

 204 438000284 محمد عبدالعزيز احمد بن عبيد  7

 204 438014197 مشاري بن حسين بن علي السلمان  8

 205 438022054 احمد بن باسل بن احمد الصالح  9

 205 438014422 عبدهللا بن علي حداديماجد بن   11

 205 438014136 محمد بن علي بن سعيد ال عطيه الشمراني  11

 206 438021616 صالح بن عبدالعزيز بن سعد المحيميد  12

 207 438010735 منيف بن ضويحى بن معيض البقمى  13

 208 438027850 فيصل بن فهد بن ابراهيم الزاحم  14

 208 438012551 بن مسبل ال ظافر الشهريمشاري بن منصور   15

 209 438009751 سلطان بن صالح بن محمد الغفيلي  16

 210 438024499 جهاد خالد عبدهللا بن محياء  17

 212 438014722 محمد بن سويلم بن عبدهللا السويلم  18

 213 438011192 عبدهللا بن رياض بن عبدهللا العبدان  19

 214 437025824 فيصل بن حثلين عبدهللا بن فالح بن  21

 214 438010762 فيصل بن عايض بن محمد الثابتي المالكي  21

 217 438011572 عبداللطيف بن عبدالرحمن بن عبداللطيف الدويش  22

 217 438013451 عبدالعزيز بن غزاي بن منيع هللا الدلبحي العتيبي  23

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


 
4 

 

 217 438012010 محمد بن عناد بن محمد الغويري العتيبي  24

 218 437022550 ابراهيم بن عبدهللا بن محمد العريفي  25

 220 438026688 ابراهيم بن عبد المحسن بن سعود بن سليم  26

 220 438020627 فارس بن حمد بن راشد ابونيان  27

 220 438012036 محمد بن يحي بن سلمان القحطاني  28

 220 438026338 القحطانيمقرن بن حسين بن سعد آل قنينه   29

 223 437019013 عبدالعزيز بن صالح بن ناصر الوسيدي  31

 223 437020970 عبدهللا بن راشد بن ناصر الراشد  31

 223 438014001 محمد بن صالح بن عبدالعزيز زيد  32

 223 437024814 محمد بن فهد بن ناصر النخيالن  33

 224 438009674 الغامديعبدالعزيزبن مسفر بن علي ال سعيد   34

 224 437022490 معاذ بن فهد بن محمدبن سعود  35
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 لغات وترمجه املسار الثقافة الصحية املقرر

 
 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 301 438012608 محمد بن ناصر بن سالم الفريدي الحربي  1

 302 438023635 ابراهيم بن عبد العزيز بن ابراهيم السلطان  2

 302 438010369 تركي بن عبداالله بن عبدالعزيز الضعيفي  3

 302 438024566 محمد بن سعود بن سعد بن حريول السبيعي  4

 303 438022673 عبدالعزيز بن صالح بن راشد الغفيلي  5

 304 438012666 رواف بن عبيد بن حريد السبيعي العنزي  6

 304 438026950 صالح سعد صالح الخليفه  7

 304 436026280 عبدالرحمن بن عمر بن عبدالرحمن السبيعي  8

 304 437018252 فهد بن محمد بن فهد الهويشل  9

 305 437024523 الوليد بن عبدالهادي بن ناصر العاصمي القحطاني  11

 305 438022768 صقر فيصل صقر الدوسري  11

 305 438009953 وائل بن محمد بن عوده السبيعي العنزي  12

 306 438023294 عبدهللا بن عباس بن فرحان الفدعاني العنزي  13

 307 438010904 خالد بن فريد بن عبدهللا الفرحان  14

 307 437025819 سلطان بن خالد بن سعد الودعاني  15

 307 438024044 خالد بن ابراهيم بن عبد هللا الفريدي  16
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 رومنيأمساء الطالب احمل

 هـ 1438/  1437 الثانيالفصل الدراسي 
 

 املعاهد العلمية املسار الثقافة الصحية املقرر

 
 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 191 438111367 الشهري عاصم ال خضير بن علي بن احمد  1

 191 436122229 الغميز علي بن فهد بن علي  2

 

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

