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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 انسسانية املسار اآليل ساب احل املقرر
 

 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 102 438010410 عوده بن خالد بن عبدالعزيز العوده  1

 104 438013354 سعد بن عبدهللا بن ظافر آل زبور الشهراني  2

 107 438014367 سعود بن محمد بن عبده قوم العين العسيري  3

 107 438026332 مهند بن احمد بن عبد هللا ال عمر القحطاني  4

 108 438026100 يوسف بن فايز بن فليح السبيعي العنزي  5

 109 437017343 عبدهللا بن عبدالعزيز بن سعود الناصر  6

 114 438007055 السبيعي مرزوق بن فالح عبدالعزيز  7

 115 438025716 مساعد محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا  8

 115 438024673 المعارك محمد بن خالد بن معاذ  9

 116 437025492 الرشيد رشيد بن محمد بن حمد  10

 117 438022613 فهد بن أحمد بن فهد الهويدي  11

 119 437020955 عبدالرحمن بن سلمان بن اسعد الخسافي  12

 119 438009886 مكي محوري عبدالرحمن بن علي بن  13

 119 438009559 محمد بن عبدالسالم بن زيد الجلعود  14

 120 438021115 سعد بن محمد بن حسن الحميضي  15

 123 438009615 عبدالعزيز بن جالس بن ضاوي الشيباني العتيبي  16
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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 ادارية املسار اآليل ساب احل املقرر
 

 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 201 438024647 الوادعي فرحان آل علي بن منصور بن عبدالرحمن  1

 201 438021147 القحطاني سلطان ال سعد بن عبدهللا بن عبداالله  2

 201 438010535 الحركان محمد بن إبراهيم بن عبدالمجيد  3

 201 438011457 الخرجي ابراهيم بن علي بن مشاري  4

 203 438023794 السبيعي المشعبي مناحي فراج عبدهللا  5

 204 438010728 العتيبي السيحاني عبدهللا بن محمد بن عبدالمجيد  6

 204 438014197 السلمان علي بن حسين بن مشاري  7

 204 438010884 القحطاني جليغم محمد هيف ناصر  8

 205 438014422 ماجد عبدهللا علي حدادي  9

 205 438011309 نواف عبدهللا مبارك القحطاني  10

 206 438021616 صالح عبدالعزيز سعد المحيميد  11

 207 438014426 عبدالرحمن جمال احمد المالكي  12

 207 438014146 عبدالعزيز سعد محمد القحطاني  13

 207 437014272 ماجد عبدهللا عشوي العنزي  14

 208 438023048 راكان عبدهللا الجوفان  15

 208 437015154 عبدهللا بن هاديعبدالحمن   16

 208 438012551 مشاري منصور الشهري  17

 209 438009751 سلطان بن صالح بن محمد الغفيلي  18

 209 438014160 عبدالعزيز بن محمد بن اسماعيل السويدي السبيعي  19

 209 438023152 نعيم بن منصور بن عايد الهذلي  20

 209 438014434 ال جمعاننواف بن منصور بن محمد   21

 212 438012774 بدر بن صالح بن حسن الشحيمي  22

 212 438013230 بدر بن عبدالرحمن بن عبدهللا الصيارفه العمري  23
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 212 438011362 محمد بن سليمان بن ابراهيم بن رصيص  24

 212 438014722 محمد بن سويلم بن عبدهللا السويلم  25

 438026356 بن عبدهللا آل سميح عبدهللا بن فهد  26
 

213 

 214 438010659 فواز بن ماضي بن شرى الشدادي الحارثي  27

 214 437025824 عبدهللا بن فالح بن فيصل بن حثلين  28

 215 438025837 عبدهللا بن عميش بن عبدهللا الظويفري المطيري  29

 216 438014455 ناصر بن شامان بن حمير السبيعي العنزي  30

 217 438011756 فيصل بن محمد بن ناصر العنقري  31

 218 437022550 ابراهيم بن عبدهللا بن محمد العريفي  32

 218 437018370 خالد بن عبدهللا بن علي محمد الفالج  33

 218 438014207 عاصم بن صالح بن عبدالرحمن العمار  34

 218 438011891 فيصل فهد عبدالرحمن أبوخنجر  35

 220 438024296 خالد بن ناصر بن عبدهللا العقيفي  36

 220 438020627 فارس بن حمد بن راشد ابونيان  37

 221 437018771 نواف بن اليح بن علي السبيعي العنزي  38

 222 438013672 عبدهللا بن سالم بن سلمان المدري الفيفي  39

 223 437013075 سعد بن خالد بن محمد العمار  40

 223 437020970 عبدهللا بن راشد بن ناصر الراشد  41

 223 437024814 محمد بن فهد بن ناصر النخيالن  42

 227 437019866 ثامر بن صالح بن عبدالكريم الدريبي  43
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 Deanship of Preparatory Programs            قـسـم اإلرشــاد األكـاديـمــي 
 

 رومنيأمساء الطالب احمل

 هـ 1438/  1437 الثانيالفصل الدراسي 
 

 لغسات وترمجه املسار احلساب  اآليل املقرر

 
 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 301 437017254 األسمري عائض محمد سعيد 1

 301 438012608 محمد ناصر سالم الفريدي الحربي 2

 302 438023635 إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم السلطان 3

 302 438024566 محمد سعود سعد بن حريول السبيعي 4

 303 438023770 عبدهللا خالد احمد الشهيل 5

 304 438012666 العنزي رواف بن عبيد بن حريد السبيعي 6

 304 438026950 صالح سعد صالح الخليفه 7

 304 437024836 عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح الجويان 8

 304 436026280 عبدالرحمن بن عمر بن عبدالرحمن السبيعي 9

 304 438012468 عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز بن عيد 10

 305 438020833 علي بن منصور المشيخيالحسين بن  11

 305 438014549 خالد بن ناصر بن عامر الشامري العجمي 12

 305 438022768 قر فيصل صقر الدوسريص 13

 305 438022453 فراس بن ماجد بن محمد المقرن 14

 305 438009953 وائل بن محمد بن عوده السبيعي العنزي 15

 306 438023294 بن عباس بن فرحان الفدعاني العنزيعبدهللا  16

 306 437012685 مهند بن خالد بن عبدالرحمن العيد 17

 307 438010904 خالد بن فريد بن عبدهللا الفرحان 18

 307 438022577 فيصل بن محمد فيصل الغربي العتيبي 19
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 Al-Imam Muhammad Ibn Saud                                                                            ةــيـالمـاالسود ـعـمحمد بن س اإلمامة ـعـجام

 Islamic University                                                                                                      ةـــريــيـضـحـتـج الـرامـبـادة الـــــمـع

 Deanship of Preparatory Programs            قـسـم اإلرشــاد األكـاديـمــي 
 

 رومنيأمساء الطالب احمل

 هـ 1438/  1437 الثانيالفصل الدراسي 
 

 علوم تطبيقية املسار اآليل ساب احل املقرر

 
 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 405 438012209 معاذ بن ساير بن بركه الشالحي المطيري  1

 406 438010284 احمد بن محمد بن احمد السران  2

 408 438012393 ابراهيم عبدالقادر الشهراني  3

 408 438011261 احمد عبدهللا اليماني  4

 408 438023591 فرحان سالم الدوسري  5

 410 438020541 العثمان عبدالله بن فهد بن عبدالله  6

 411 438013836 العسيري علي  الله عبد بن إبراهيم بن محمد  7

 413 437015696 عبدالرحمن عبدهللا آل مرعي  8

 451 437020457 فهد بن ماجد بن محمد المقرن  9

 452 437019686 ابراهيم عبدهللا الحجي  10

 452 438009611 احمد عبدهللا الحربي  11

 452 438011758 خالد وليد المقبل  12

 452 438011857 سعود مسعود الفيفي  13

 452 438013362 فهد محمد آل مشاوي  14

 452 438010353 فيصل علي الزهراني  15

 453 438010417 روق بن الله عبد بن بندر بن حمد  16

 453 438021344 العجمي علي محمد علي  17

 453 437018300 الرشودي احمد بن فهد بن محمد  18

 453 438021891 سيار بن حمد بن عبدالعزيز بن مشاري  19

 455 438022202 تركي بن فهد بن عبد الهادي ال شامر العجمي  20

 455 438012165 راشد بن عبدهللا بن راشد الصالح  21
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 455 438021154 فهد فالح جزاء السليس العتيبي  22

 455 437017644 بن مدعش آل فائز الشمرانيوليد بن علي   23

 457 438020633 شرعان ال محمد بن عبدالله بن راشد  24

 457 438009557 العنزي السبيعي محمد بن فرحان بن محمد  25

 459 438013763 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم بن داود  26

 459 438010888 عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز العبداللطيف  27

 459 438010807 عبدهللا بن فهد بن علي عويمر  28

 

 


