
 

 جامعة أم القرى
  عمادة القبول والتسجيل

 البوابة اإللكترونية
 1439-04-24 :   التاريخ
 11:50 :    الوقت

 

 

 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Admission and Registration  
EduGate 
Date  :  11/01/2018 
Time  :  11:50 

 

   

  رصد الدرجات 

  
 

   نظري   : النشاط   طالبات -الزاهر    :  المقر

 1   : الشعبة   بكالوريوس   : الدرجة        
 

   3-403321-(2ميكانيكا كالسيكية)   :  اسم المقرر        
 

   
  

         

   141439/1414االول   

 
 

 الحالة الدرجة اسم الطالب رقم الطالب تسلسل

 ---  60   غدير فهد سليمان الشرار  434001902 1

 ---  76   ود احمد علي الشهري  434005676 2

 ---  78   روابي حمود حامد المطرفي  434007065 3

 ---  66   خوله عبدالمغني عدنان علي  435006322 4

 ---  75   فاطمه حموده يونس فالته  435006764 5

 ---  76   علي المالكيليلى احمد   435008398 6

 ---  70   تماضر محمد عاطي الشريف  435010346 7

 ---  60   رحاب عطيه عطيوي المالكي  435010866 8

 ---  61   انوار محمد احمد ناجي  435025180 9

 ---  38   فاطمة حامد ناصر اللهيبي  436000417 10

 ---  66   نوره فالح مترك القحطاني  436001107 11

 ---  60   عائشه محمد جبران عقيلي  436003264 12

 ---  86   غيداء حمدان عوض المحمودي  436004775 13

 ---  41   بشاير محمد مبارك الشريف  436005528 14

 ---  60   خالده عبد الرحمن محمد ابو العال  436008397 15

 ---  60   عزيزة ظويهر خضر الفهمي  436009404 16

 ---  60   رهف معتوق عبد القادر سخاخني  436013076 17

 ---  70   يسرى يحيى صادق صعيدي  436013481 18

 ---  60   وجدان احمد مسفر الغامدي  436015641 19

 ---  25   أريج محمد أحمد األسمري  436021459 20

 ---  60   نسرين محمد عمر الحداد  436024225 21

 ---  60   انوار سعد سعيد المجنوني  436032353 22
 

 
  .................................. : التوقيع    دعاء عبدهللا سيد محمود : اسم المحاضر

 



  

 جامعة أم القرى
  عمادة القبول والتسجيل

 البوابة اإللكترونية
 1439-04-24 :   التاريخ
 11:52 :    الوقت

 

 

 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Admission and Registration  
EduGate 
Date  :  11/01/2018 
Time  :  11:52 

 

   

  رصد الدرجات 

  
 

   نظري   : النشاط   طالبات -الزاهر    :  المقر

 2   : الشعبة   بكالوريوس   : الدرجة        
 

   3-403321-(2ميكانيكا كالسيكية)   :  المقرراسم         
 

   
  

         

   141439/1414االول   

 
 

 الحالة الدرجة اسم الطالب رقم الطالب تسلسل

 ---  60   ياسمين ياسين يوسف هارون  43320424 1

 غائب     رغده صالح عمار الحربي  435000405 2

 ---  60   الحربيهال جميل سليمان   435002373 3

 ---  60   سماح معيض هالل العتيبي  435005370 4

 ---  42   عفت دهيش مبارك العبدلي  435015599 5

 ---  60   صفية حلمي محمود سيد  435024425 6

 ---  66   امل محمد عادل داود  435025523 7

 ---  85   مروة وي هاماء توناهون  435025604 8

 ---  90   بشرى سفر محمد الخثعمي  436001390 9

 ---  70   بسمه صالح عبدهللا الزغيبي  436002594 10

 ---  75   رتيبه عبدهللا جمال صابر  436003188 11

 ---  38   رهف ضيف هللا محمد الثبيتي  436003567 12

 ---  60   أنوار مسلم سالم الحربي  436004002 13

 ---  60   اماني سلطان سعيد التكروني  436004232 14

 ---  60   اثير عطيه ادم الزهراني  436006323 15

 ---  60   رهف عبدهللا عويمر القرشي  436006423 16

 ---  81   أثير غازي شاكر الحسني  436009401 17

 ---  60   سميه حمزه صديق الهوساوي  436013020 18

 ---  60   عصام بصنويأروى حمزه   436014137 19

 ---  60   مي صالح سعد الشريف  436014300 20

 ---  9   عهد حاتم حامد الحربي  436014812 21

 ---  60   ميادة صالح سعد الشريف  436014959 22

 ---  100   أمل طالل منصور الذيابي  436015202 23



 ---  82   دعاء موسى مصلح الدعدي  436017113 24

 ---  80   مريم مفرح عيد الزهراني  436034692 25

 ---  65   مها محمد حميد الطلحي  436036214 26

 ---  43   جوهره مطر غوينم العتيبي  436037336 27
 

 
  .................................. : التوقيع    دعاء عبدهللا سيد محمود : اسم المحاضر

 

  
 


