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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 مهارات اللغة العربية املقرر
 

 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 101 438026509 محمد بن احمد بن ابراهيم األحيدب  1

 102 438010410 عوده بن خالد بن عبد العزيز العوده  2

 106 437019824 حمد بن خالد بن عبدهللا سريع  3

 107 438014367 سعود بن محمد بن عبده قوم العين العسيري  4

 108 438026100 يوسف بن فايز بن فليح السبيعي العنزي   5

 109 437017343 عبدهللا بن عبدالعزيز بن سعود الناصر   6

 109 438010897 محمد بن نزال بن كسار الفريجي الرويلي   7

 110 438022837 وليد إبراهيم محمد المهوس             8

 113 438011513 عبدالمجيد عبدهللا راشد كليب     9

 114 438012489 عبد الرحمن بن حمود بن عبد هللا الدبيخي  11

 115 438024673 معاذ بن خالد بن محمد المعارك  11

 117 438013364 فهد بن أحمد الهويدي   12

 118 438011292 نواف بن سعد الحائر   13

 118 438012899 ياسر بن صالح الحربي   14

 119 438009559 محمد بن عبد السالم بن زيد الجلعود  15

 122 438022465 فهد بن عبدهللا األحمري  16

 123 438023007 بدر بن عبد المحسن الضبيب   17

 123 438022933 المعتزباهلل بن داود القحطاني  18
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 احملرومنيأمساء الطالب 

 هـ 1438/  1437 الثانيالفصل الدراسي 
 

  علوم ادارية املسار مهارات اللغة العربية املقرر
 

 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 201 438026489 ابراهيم بن محمد بن عبدهللا ابا الخيل  1

 201 438024647 عبدالرحمن بن منصور بن علي آل فرحان الوادعي  2

 201 438010535 عبدالمجيد بن إبراهيم بن محمد الحركان  3

 202 437026040 خالد عثمان علي السيف  4

 203 438026303 السويدانعبدالعزيز بن سليمان بن عبدالرحمن   5

 203 438011814 عبدالمجيد بن صالح بن سليمان العتيبي  6

 203 438010878 محمد بن فرج بن محمد العصيمي  7

 204 438010728 عبدالمجيد بن محمد بن عبدهللا السيحاني العتيبي  8

 204 438014197 مشاري بن حسين بن علي السلمان  9

 205 438014422 عبدهللا بن علي حداديماجد بن   11

 205 438021616 صالح بن عبدالعزيز بن سعد المحيميد  11

 207 438013954 عبدالملك بن عبدهللا بن مسند الخمعلي العنزي  12

 207 438010735 منيف بن ضويحى بن معيض البقمى  13

 208 438023048 راكان بن عبدهللا بن سعد الجوفان  14

 208 437015154 عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد هادي  15

 208 438011071 فيصل بن يحي بن علي درويش حدادي  16

 209 438009751 سلطان بن صالح بن محمد الغفيلي  17

 209 438014160 عبدالعزيز بن محمد بن إسماعيل السبيعي  18

 212 438012774 بدر بن صالح بن حسن الشحيمي  19

 212 438013230 بدر بن عبد الرحمن بن عبد هللا الصيارفه العمري  21

 212 438025677 تركي بن خالد بن مناور الحنيني الحربي  21

 212 436023235 عبد هللا بن خالد بن علي السويلم  22

 212 438011362 محمد بن سليمان بن إبراهيم بن رصيص  23
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 214 438010659 الحارثي فواز بن ماضي بن شري الشدادي  24

 215 438010074 خالد بن هليل بن فرحان العنزي  25

 216 438022346 سلطان موثل سلمان التليدي  26

 220 438010991 سياف بن معيض بن سيف ال سلمان القحطاني  27

 220 438020627 فارس بن حمد بن راشد ابونيان  28

 222 438013672 الفيفيعبدهللا بن سالم بن سلمان المدري   29

 222 438014498 محمد بن صالح بن محمد الجاهلي  31

 223 438009673 عبد هللا بن سعد بن محمد المهناء  31
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 احملرومنيأمساء الطالب 

 هـ 1438/  1437 الثانيالفصل الدراسي 
 

 لغات وترمجه املسار مهارات اللغة العربية املقرر

 
 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 301 437017254 محمد بن سعيد آل حمامه األسمري عائض بن  1

 301 438023215 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بن هدهود  2

 301 438012608 محمد بن ناصر بن سالم الفريدي الحربي  3

 301 438021226 مساعد بن علي بن صالح الحديثي  4

 301 438013689 نواف بن خالد بن علي السبيعي العنزي  5

 302 438023635 ابراهيم بن عبد العزيز ابراهيم السلطان  6

 302 438010369 تركي عبداإلله عبدالعزيز الضعيفي  7

 302 438024566 محمد سعود سعد السبيعي  8

 303 438023770 عبد هللا بن خالد بن أحمد الشهيل  9

 303 438023430 عبد هللا بن خالد بن عبد هللا النملة  10

 303 437015634 فيصل بن عبد هللا بن محمد شمهاني  11

 304 438023540 سعد محمد البواردي  12

 304 438012879 سليمان أحمد الهويريني  13

 304 438011916 عادل سعد الهويمل  14

 304 436026280 عبد الرحمن عمر السبيعي  15

 305 438024612 سليمان عبدهللا الدريهم    16

 305 438022768 صقر فيصل الدوسري  17

 306 438023294 عبدهللا عباس فرحان الفدعاني العنزي  18

 307 438024044 خالد بن ابراهيم بن عبدهللا الفريدي  19

 307 437025819 سلطان بن خالد بن سعد الودعاني  20

 307 438022577 فيصل بن محمد فيصل الغربي العتيبي  21

 307 438023601 وادي بن مرسال السبيعي العنزيمحمد بن   22
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 احملرومنيأمساء الطالب 

 هـ 1438/  1437الثانيالفصل الدراسي 
 

 املعاهد العلمية املسار مهارات اللغة العربية املقرر
 

 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 191 436022229 علي بن فهد علي الغميز  1
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