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 Deanship of Preparatory Programs            قـسـم اإلرشــاد األكـاديـمــي 
 

 ومنياحملرأمساء الطالب 

 هـ 1438/  1437الفصل الدراسي الثاني 
 

 العلوم اإلدارية  املسار 016ريض  املقرر
 

 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 201 438026489 الخيل ابا عبدهللا بن محمد بن ابراهيم  1

 201 438021147 القحطاني سلطان ال سعد بن عبدهللا بن عبداالله  2

 201 438010535  عبد المجيد ابراهيم الحركان  3

 201 438021514 عمر عبد العزيز ال فارس  4

 201 438011263 ناصر مشعل الحوير  5

 202 437026040 خالد عثمان السيف  6

 203 438026329 تركي ناصر الخليوي  7

 203 437012438 عبد العزيز ابراهيم الرميح  8

 203 438011814 صالح العتيبيعبد المجيد   9

 203 438010552 محمد علي فدعاني العنزي  10

 203 438010878 محمد فرج العصيمي  11

 204 438026746 ضحيان عبد العزيز الضحيان  12

 204 438010219 عبد القادر سعد حريب  13

 204 438010728 عبد المجيد محمد القبيشي  14

 204 438010564 فيصل علي ال غاصب  15

 204 438014197 مشاري حسين السلمان  16

 205 438014422 ماجد عبدهللا علي حدادي  17

 206 438021616 صالح عبد العزيز علي المحيميد  18

 206 438011314 فارس مساعد محمد المفضي   19

 207 438011962 حازم عبدهللا محمد القاسم  20

 207 438010735  منيف ضويحى معيض البقمى  21

 208 438023048 راكان عبدهللا سعد الجوفان   22
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 208 438027850 فيصل فهد ابراهيم الزاحم   23

 208 438012551 مشاري منصور مسبل ال ظافر الشهري   24

 209 438009751 سلطان بن صالح بن محمد الغفيلي  25

 209 438014160 عبدالعزيز بن محمد بن اسماعيل السويدي السبيعي  26

 209 438014434 نواف بن منصور بن محمد ال جمعان  27

 210 438026352 بندر بن محسن بن الحميدي النحيت الحربي  28

 210 438024499 جهاد خالد عبد هللا محياء  29

 211 438013057 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الحسن  30

 212 438014722 السويلممحمد بن سويلم بن عبدهللا   31

 213 43026356 عبد هللا بن فهد بن عبد هللا ال سميح  32

 214 437026323 ريان بن  مرزوق بن رزيق الشالحي المطيري  33

 214 438010659 فواز بن ماضي بن شرى الشدادي الخارثي  34

 215 438025837 عبدهللا عميش عبدهللا الظوفيرى المطيرى  35

 215 438010792 عبدهللا سلوم الفضل مازن  36

 216 437021107 عامر بن مبارك بن عامر ال هادب الدوسري  37

 216 438014455 ناصر بن شامان بن حمير السبيعي العنزي  38

 218 437022550 ابراهيم عبدهللا محمد العريفى  39

 218 438014207 عاصم صالح عبدهللا العمار  40

 218 438011891 فيصل فهد عبدالرحمن ابوخنجر  41

 220 438010991 سياف بن معيض بن سيف ال سلمان القحطاني  42

 220 438020627 ابونيان راشد بن حمد بن فارس  43

 220 438012036 القحطاني سلمان بن يحي بن محمد  44

 221 438010845 يوسف بن ناصر بن سليمان محمد الحناكي  45

 222 438013672 عبدهللا بن سالم بن سلمان المدري الفيفي  46

 223 437013075 سعد بن خالد بن محمد العمار  47

 223 437020970 عبد هللا بن راشد بن ناصر الراشد  48

 223 437019737 محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن موزان  49

 223 438014707 محمد بن سعد بن سعيد ال علي القحطاني  50

 223 438014001 محمد بن صالح بن عبد العزيز زيد  51

 223 437024814 محمد بن فهد بن ناصر النخيالن  52

 223 438012991 نهار بن سالم بن محمد ال جروالقحطاني  53
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 224 438011446 صالح بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الشويعر  54

 224 438009674 مسفر بن علي ال سعيد الغامدي عبدالعزيزبن  55

 224 437013936 محمد بن سلطان بن محمد الهزاع  56

 224 438010164 مهند بن سعيد بن جمعان البراق الزهراني  57

 225 438014151 احمد بن محمد بن احمد الخميس  58

 225 437018808 سلمان بن فهد بن ناصر البليهد  59

 225 438020608 حمد بن عبد الرحمن حمد الراجحيطالل بن   60

 225 438011768 عبد هللا بن صالح بن ابراهيم الرضيان  61

 225 38022046 محمد بن عبد هللا بن خالد السعدون  62

 225 437019884 يحى بن سعيد بن محمد الدنعة الشهراني  63

 226 438014675 عبد الكريم محسن محمد ال رشيد   64

 227 438021473 محمود حسن مرزوق النخلى  65

 228 438020524 بدر محمد سعد ال محيسن السبيعى  66

 228 438013877 فهد صالح احمد العبودى   67

 228 438009783 محمد فهد محمد الشمرى  68

 229 437041332 تركى عبدالرحمن عبدهللا المرشود  69

 229 437018489 المطيرىعبداالله عبدالرحمن عايض   70

 229 438014591 عبدالكريم فارع عبدهللا الضيوفى المطيرى  71

 229 438011312 محمد سعيد محمد ال هدباء االحمرى  72

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 

 

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

 Deanship of Preparatory Programs            قـسـم اإلرشــاد األكـاديـمــي 
 

 أمساء الطالب احملرومني

 هـ 1438/  1437الفصل الدراسي الثاني 
 

 علوم تطبيقية املسار 042، ريض  041ريض  املقرر

 
 الشعبة الرقم الجامعي اسم الطالب م

 401 438020573 الحسونعبدالرحمن  بن حمد بنفيصل   1

 409 438011535 عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أبوحيمد   2

 411 438013660 عبد الرحمن بن خالد بن عبد الرحمن العسيران   3

 411 438013836 محمد بن إبراهيم بن عبد هللا على العسيري  4

 413 437015696 عبد الرحمن بن عبدهللا بن محمد أل مرعي  5

 451 438021613 عبدالكريم بن مهند بن عبدالمنعم المطيري  6

 451 437020457 فهد بن ماجد بن محمد المقرن  7

 452 437019686 ابراهيم بن عبدهللا بن ابراهيم الحجى   8

 452 438011758 خالد بن وليد بن ناصر المقبل    9

 452 437018163 راجى صالح راجى العنزى   10

 452 438010353 فيصل على عيد الزهرانى   11

 452 438009611 احمد ين عبدهللا بن زبن العمرى الحربى  12

 455 438022202  العجمي  ال شامر بن فهد بن عبدالهادي تركي  13

 455 438014019  العثمان  بن محمد بن عبدالرحمن خالد  14

 455 438011847 العساف بن عبدالرحمن بن عبدهللا عبدهللا  15

 455 437017644    الشمراني بن علي بن مدعش ال فائزوليد   16

 455 438010620    نعيم  بن زيد بن محمد بن مصعب  17

 457 438011210 خالد بن أحمد بن عبد هللا الدخيل هللا   18

 457 438020633 راشد بن عبد هللا بن محمد آل شرعان   19

 457 438010983 فهد بن عبد الرحمن بن ضيف هللا األحمري   20

 457 438009557 محمد بن فرحان بن محمد السبيعي العنزي   21

 457 438012794 مشعل بن عبد العزيز بن رشيد الجريشي   22
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 458 438010417 حمد بن بندر بن عبدهللا بن روق  23

 458 437017619 محمد آل مليحةمحمد بن سعيد بن   24

 459 438013763 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم بن داود  25

 459 438013197 رائد بن فهد بن محمد الرشيد  26

 459 437020011 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن البهكلي  27

 459 438010888 عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز العبداللطيف  28

 459 438021320 عبدالعزيز بن نجر بن جري العصيمي العتيبي  29

 459 438022242 عبدهللا بن خالد بن محمد بن خلبان  30

 459 438010807 عبدهللا بن فهد بن علي عويمر  31

 191 438010367 احمد بن علي بن خضير ال عاصم الشهري  32

 191 436022229 علي بن فهد بن علي الغميز  33

 191 436018697 محمد بن فيصل بن علي آل سلمان الشهري  34

 


