
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( كالوريوسبال دات االكادمييات ملرحلة )املرش

 اتالطالب عدد رقم املنسوب تبة العلميةاملر اسم املرشدة االكادميية م

 طالبة 40 4282180 استاذ شعبان أمحد ابراهيم أ.د.اميان 1

 طالبة 40 4282101 أستاذ مشارك .علياء علي حممد خمتارد 2

تاذ مشاركسأ الرفاعي حممد  .إميان عبيدد 3  طالبة 40 4282094 

 طالبة 40 4290386 أستاذ مشارك يخلليومل منيع ا.جوهره ساد 4

 طالبة 40 4282157 أستاذ مشارك عدنان حممد وزاند.هناء  5

 طالبة 40 4282105 أستاذ مشارك حجازي حممد معبد الرحي.حنان د 6

مشاركأستاذ  .جنوى ناصر نصار احلازميد 7  بةطال 40 4282277 

 طالبة 40 4290150 أستاذ مساعد عبري عبداهلل حممد وزان. د 8

 طالبة 40 4281276 أستاذ مساعد رجبعبدالوهاب  .عديلة عبد احلميدد 9

 طالبة 40 4281273 حماضر فلمبان زعبد العزيأ.حنان  10

 طالبة 40 4281336 معيد  بندقجيحممد صاحل دميةأ. 11

 طالبة 40 4290153 معيد عمران بن أ.هديل حممد علي 12

 طالبة 40 4290101 معيد أمحد حبيب اهلل نرمحالعبد أ.عفراء  13

 طالبة 40 4281274 معيد جاها أمحد يوسف أ.والء 14

 طالبة 40 4281599 معيد أ.منرية  منصور صاحل منصور 15

 طالبة 40 4410171 معيد احلسين دن بن محيندى سلماأ. 16

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ترياجسامل دات االكادمييات ملرحلة )رشامل

 الرقم اجلامعي اسم الطالبة رقم املنسوب تبة العلميةاملر اسم املرشدة االكادميية م

حسن  عبد اهلل.عفاف د 1
 قبوري

أستاذ 
 4290385 مشارك

 44285775 غامديافنان سعيد ال

 44285440 رناد سعود احلربي

 44285978 رهف ماجد الرويس 

 44286011 روينا رشيد امحد

 44285660 ساره حسني املالكي

 44287280 ريم خبيت املالكي

مل منيع .جوهره ساد 2
 خلليويا

أستاذ 
 4290386 مشارك

 44285282 امل حممد الوذيناني

 44285500 احلسن خالد خياط

 44285377 سلطان القرشينوف اهل

 44285599 وياالء حممد رض

 44285742 سالس سراج اجلروشي

 44285765 دارين وليد حافظ

 حممد معبد الرحي.حنان د 3
 4282105 حجازي

أستاذ 
 مشارك

 44285914 الد سلمانخأثري 

 44285659 سلوى حيي زكريا

 44285365 ُعال وهيب كمفر

 44286376 فاطمة خبيت املالكي

 44286887 سرييفاطمة ياسني ع

 44286533 وداد علي الغامدي



  

 
 

 

 

 

 

 (ترياجساملدات االكادمييات ملرحلة ) املرشتابع 

 الرقم اجلامعي اسم الطالبة رقم املنسوب تبة العلميةاملر اسم املرشدة االكادميية م

4 
احلسن  حسن.مها د

 القحماني
أستاذ 
 4281275 مشارك

 44286618 العطويفاطمة عبداهلل 

 44285589 جلني عيضة القرشي

 44285325 نة خالد أبو نارمز

 44285559 ميعاد منصور بالبيد

 44285031 والء حيي خباري

 44286422 م بكرمساهر اد

 ( دكتوراهالدات االكادمييات ملرحلة ) املرش

 الرقم اجلامعي الطالبة اسم رقم املنسوب تبة العلميةاملر اسم املرشدة االكادميية م

 إبراهيم د.منى حامدأ. 1
 أستاذ  4282098 موسى

 44170403 هديل حممد على بن عمران

 44170428 زاكور رشا سعود 

 44170086 اخلطيبسحر عبداهلل 

 44170097 القاضيغادة ابراهيم 

 44170215 قوب الشمرانيعفاطمة ي

 44170406 والء يوسف أمحد جاها

 حممد  .إميان عبيدد 2
 4282094 الرفاعي

أستاذ 
 مشارك

 44170405 حبيب اهلل نعفراء عبد الرمح

 44170405 دمية حممد صاحل بندقجي

 44170067 الفنيخ روبا سليمان

 44170023 حسننيعهود طالل 

 44170409 عقيب سعدية اسعد 

 44170199 احلارثي خدجية حامد


