
 
              

    

   خلود الحازمي .د " اإلرشاد األكاديمي" بقسم اإلعالم  قوائم تسجيل الطالبات    القرى               ماجامعة   
 الكلية الجامعية بالجموم 

 

 

 

 المالحظات اسم الطالبة رقم الطالبة ت المالحظات اسم الطالبة رقم الطالبة ت
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 صالحة الغامدي .أ بقسم اإلعالم " اإلرشاد األكاديمي" قوائم تسجيل الطالبات        جامعة أم القرى                       

 الكلية الجامعية بالجموم 
 

 

 مالحظات اسم الطالبة رقم الطالبة ت مالحظات اسم الطالبة رقم الطالبة ت

 19  امجاد ناصر اسماعيل الصبحي   435025293 1

 جميع الطالبات المستجدات  

 20  ابتهال لفاء السلمي  435008945 2

 21  عهود تركي حسن الطويرقي  435016790 3

 22  هشام علي المكي زهراء  435012342 4

 23  حنان صالح الدين عوض محمد  435012412 5

 24  روان محمد يحي حميدان اليوبي   435009123 6

 25  فاطمة مبروك رجاء هللا المعبدي  436024395 7

 26  مروه محسن شرف الشريف  436000585 8

 27  بشرى احمد عاتق اللحياني   436009296 9

 28  بدور سليمان حميد المحمادي   436037291 10

 29  نوران سعد سعود المقاطي  436003331 11

 30  اسرار محمد احمد البشري   436003667 12

 31  مها سليم عوض الروقي  436014987 13

 32  امتنان عايض سليمان األنصاري  436005627 14

 33  شذى زكي أحمد سكبومي  436007809 15

 34  اماني احمد محمد المحمادي  436013257 16

 35  صفية حمد زهيميل األنصاري  436027386 17
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    أفنان النمري أ. بقسم اإلعالم " اإلرشاد األكاديمي"  قوائم تسجيل الطالبات    جامعة أ القرى                
 الكلية الجامعية بالجموم 

 

 المالحظات اسم الطالبة رقم الطالبة ت المالحظات اسم الطالبة رقم الطالبة ت

  حنان ذاكر احمد الزبيدي  437002880 18  ناريمان محمد علي صيرفي  437032690 1

  رغد محمد عبدهللا السليماني  437007478 19  لطيفة نوار عامر المعبدي  437035381 2

  هبه صالح علي المجنوني  437015913 20  ماضي الشريفتركية شاكر  437035628 3

  مدى عبد هللا محمد المولد  437030267 21  رفيدة محمد عثمان العمودي  437035749 4

  مها مفرح ابراهيم الزهراني  437031809 22  رغد سعد عبد العاطي اللحياني  437003936 5

  مرام سفر مطلق العتيبي 437032852 23  رغدة سعيد علي القرني  437007971 6

  طيف عصام محمد غازي البخاري 437033784 24  بشائر ناصر سالم العصيمي  437009060 7

  مودة صالح سنيد الحربي 437035415 25  افراح مسهوج محماس الحربي 437029587 8

  صويلح الحربي نادية معتق  437001275 26  لجين حسن عبدهللا فقيها  437029613 9

  رابيه جمعان يحي الجيزاني 437001455 27  رثعاء عيد راشد القحطاني 437010165 10

  دينا طلعت سوفر مان ماليو  437001726 28  هناء بارز براز المعبدي   437030815 11

  سلمى محمد بابيضان  437032374 29  نادين علي حامد المحمادي  437010496 12

  عال معيض نايف السلمي 437004380 30  لجين علي رزيق السليهبي  437024200 13

  رجوى عبدالحفيظ البركاتي  438002233 31  بثينة عصام محمد الثقفي  437019385 14

  هديل عابد سالم الحمراني  438002486 32  سهام طارق عبد هللا سليماني  437000183 15

  إسراء عتيق علي البشري  438002511 33  محمد السيد اثير فيصل  437000743 16

  اشجان مبيريك مطليليق السلمي  438002778 34  جيهان بدر اجي المعبدي  437002078 17

 Afnemre@uqu.edu.saللتواصل :  



 
              

    

    أفنان النمري أ. بقسم اإلعالم " اإلرشاد األكاديمي"  قوائم تسجيل الطالبات    جامعة أ القرى                
 الكلية الجامعية بالجموم 

 

 

 مالحظات اسم الطالبة رقم الطالبة ت مالحظات اسم الطالبة رقم الطالبة ت

  مروه سفر راضي الحربي  438006437 50  سلمان العتيبي رزان مفرح  438007453 35

  لطيفة محمد خلف المعبدي  438006879 51  لجين سميح مسهوم الحربي  438008026 36

  عبير محمد عياضه السلمي  438006908 52  هنوف مثقاب ضبيان العتيبي  438008284 37

  احالم مشهور طه خصيفان  438015734 53  عبير دخيل هللا العبدلي   438003333 38

  بشرى علي الصاعدي  438001133 54  اميره حمدي حميد العتيبي  438000255 39

  رزان محمد نجر العتيبي  438001534 55  لوران هزاع احمد الشريف  438000584 40

  فتون غازي ناصر القرشي  438002060 56  وعد محمد محيسن الشمري 438001004 41

  بشائر علي راشد الدوسري  438002156 57  االء عمور عقاب العتيبي  438003960 42

    59  البتول إبراهيم مغلي اللحياني  438004108 43

    60  فاطمة عبدهللا محمد األسمري  438004598 44

    61  امل بخيت سفر اللهيبي  438004636 45

    62  عبير عبدهللا محمد الصاعدي  438004926 46

    63  صباح بركة يوسف الصحفي  438005160 47

    64  هنادي فهد الرحيلي  438006039 48

      طيف صالح علي البركاتي  438006261 49

 Afnemre@uqu.edu.saللتواصل :  



 
             

   

 أفنان حٌاة  .أ بمسم اإلعالم " اإلرشاد األكادٌمً" لوائم تسجٌل الطالباتجامعة أم المرى                              

 بالجمومالكلٌة الجامعٌة 
 

 

 مالحظات اسم الطالبة رلم الطالبة ت مالحظات اسم الطالبة رلم الطالبة ت

  اشواق حامد حسن الخزاعً 430315853 10  نهى جارهللا رده السبٌعً الذبٌانً 430330433 1
  اجوان طالل مرجان 430315038 11  الصبحً سماح مغلً غالً  430330455 2
  جواهر عمار مٌشع العتٌبً 430316331 23  وجود عبٌد دخٌل العتٌبً 430331415 3
  رهام بهازاد عبدهللا ساب لل  430316282 21  دانه بدر احمد المحطانً  430313608 4
  فاطمة مشعل سالم الشرٌف  430318341 22  شوق مشعل ابراهٌم اللهٌبً 430313082 5
  مرام ربعً بطٌحان العتٌبً 430318303 23  لجٌن جود هللا مبارن األنصاري 430311143 6
  صباح عبدالعزٌز فالته 430318121 24  فتون ضٌف هللا حمٌد المعبدي 430312165 8
  طٌف منصور دمحم الحازمً  430318225 25  رهف خلٌفة فائز العتٌبً 430312421 0
  عهود عبدالرحمن الجاجً 430333888 26  نوف نصار الهاشمً 430312413 1

  ساره مرزوق مسعود الصبحً 430331311 28  رهام مصلح دمحم الحربً 430313063 13
  بٌضه جبر نامً العتٌبً 430331154 82  اثٌر عبدهللا منصور الفرٌدي 430314123 11
  شروق علً مثٌب الحربً 430331386 82  البركاتًفداء ناصر علً  430314128 12
  رنٌم طالل عبدالرحٌم الحربً 430332113 03  اٌات عبدالستار الهوساوي 430314136 13
  نوف عوض فضا البممً 430332211 03  هنادي مفرح زبن الحربً 430314125 14
  امبارن البشريهند حسن  430332453 08  افراح عالً خمٌس البشري 430315332 15
  العنود سعد دمحم الشرٌف 430333382 33  حنان عبدالرحمن حامد الحربً 430315331 16
  رفا سعٌد العتٌبً 430333221 34  رهف احمد حمد الحربً 430315831 18

 Amhayat@uqu.edu.saللتواصل :
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 أفنان حٌاة  .أ بمسم اإلعالم " اإلرشاد األكادٌمً" لوائم تسجٌل الطالباتجامعة أم المرى                              

 بالجمومالكلٌة الجامعٌة 
 

 مالحظات اسم الطالبة رلم الطالبة ت مالحظات الطالبةاسم  رلم الطالبة ت

  غرام سالم احمد البشري 430331586 51  حنان اسامه عبدهللا االنصاري 430333230 35
  هاجر عبدهللا نعام السلمً 430313232 52  شهد عاتك فرج البشري 430333101 36

  هنوف داخل سٌاف العتٌبً 430311438 53  امجاد دمحم جابر خبرانً 430336366 38

  ملكة عٌد حامد البشري 430311516 54  اثٌر صالح احمد الجابري 430336833 30

 رهف ابراهٌم محمود لداده 430311052 55  راما علً عالبً الزبٌدي 477000334 31
 

 امجاد فٌصل حراز السلمً 430313041 56  عبٌر دمحم عابد العمري 477000733 43
 

 شروق بالل علً السمن 431333345 58  اهداب حمٌد بركات العمري 477003833 41
 

 وجدان عبدالرحمن المماطً 431333164 50  ابتكار غانم مضحً السلمً 477003477 42
 

 حسنه حسن علً المجنونً 431333251 51  طٌف ماجد ابراهٌم اللهٌبً 477003770 43
 

عبدالجباررهف حامد عبدالغفار  477007830 44  شروق سعد عواد السلمً 431331125 63  
 

 حنان سرٌان شامان الحربً 431331114 61  امل خلٌل ضٌف هللا اللحٌانً 477007040 45
 

 مً عمر عبدالمادر ماهر 431331450 62  اثٌر رده عوٌض السلمً 430330053 46
 

 سرٌان شامان الحربًخلود  431331465 63  شروق عوض دهران المماطً 430331304 48
 

 غدٌر سعٌد رزق هللا السلمً 431331535 64  نسٌبه عٌد عطٌة الحربً 430331413 40
 

 منار احمد عٌاده الصاعدي  431333323 65  نجالء أحمد الحمرانً  430315186 41
 

  ساره فهد سعود المماطً 431311140 66  طٌف مصلح معالً الحربً 431313124 53



 
             

   

 أفنان حٌاة  .أ بمسم اإلعالم " اإلرشاد األكادٌمً" لوائم تسجٌل الطالباتجامعة أم المرى                              

 بالجمومالكلٌة الجامعٌة 
 

 

     روال سمٌر اسعد مكً 431312311 68
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   دالل الخمٌسً .أ بمسم اإلعالم " اإلرشاد األكادٌمً" لوائم تسجٌل الطالباتجامعة أم المرى                              

 الكلٌة الجامعٌة بالجموم
 

 مالحظات اسم الطالبة رلم الطالبة ت مالحظات اسم الطالبة رلم الطالبة ت

  إٌالف زٌد سعد البركاتً 435005614 11  رٌناد عٌد سعٌد الحربً 435001546 1
  رنٌم ضٌف هللا مبارن األنصاري 435005164 14  نفله دمحم هادي العتٌبً 435001611 2
  صبا غازي دمحم المحمادي 435005122 15  شذى حمد عبدهللا الزاٌدي 435001464 3
  مرٌم مبارن سالم الزبٌدي 435005511 20  مها فاٌز هوصان المماطً 435001522 4
  جمعان الزهرانًلمى سعٌد  435006202 21  لجٌن عبٌدهللا سلٌم الصاعدي 435002365 5
  رٌم مشعل حامد البشري 435006216 22  هتاف حمود دمحم الصاعدي 435002460 6
  بدور معٌض معوض الفهمً 435006306 23  راما منصور غازي الشرٌف 907330637 1
  غال فرحان غازي العتٌبً 435006661 24  رهام عمرو سلٌمان الحربً 907330734 4
  وجدان حماد عمري اللهٌبً 435006136 25  وجدان حامد دمحم البالدي 435003041 5
  شروق غازي مفرح البشري 435006116 04  رزان منور خضر اللحٌانً 435003131 10
  امواج غزاي غازي العتٌبً 435001055 05  فاطمة مبارن ربٌعان المطٌري 435003114 11
  امنه موسى صوٌلح الحربً 435001310 06  آمال سرور شامان الحربً 435004524 10
  الهنوف عبدهللا غنٌمان السلمً 435001433 07  ربى عبدهللا سعٌد المرنً 435004505 10
  رهاف عبدهللا عوده الحربً 435001551 03  اشواق خلف فرج المعبدي 435005202 19
  ابراهٌم سعٌد الحربًروابً  435004314 01  نجوى خلف فرج المعبدي 435005231 13
  امل سعود مسٌفر الرولً 435004654 32  نجود خلف فرج المعبدي 435005212 16

drkhmissi@uqu.edu.sa 
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   دالل الخمٌسً .أ بمسم اإلعالم " اإلرشاد األكادٌمً" لوائم تسجٌل الطالباتجامعة أم المرى                              

 الكلٌة الجامعٌة بالجموم
 

 مالحظات اسم الطالبة رلم الطالبة ت مالحظات اسم الطالبة رلم الطالبة ت
  رزان ٌوسف الحربً 435004526 44  ردان البشريبشاٌر عالً  435004441 33

  رٌوف سرور بالل العتٌبً 435011503 45  غٌداء فتحً غازي البشري 435005634 34

  ثرٌا مشهور ضٌف جمٌل 435011401 50  جود عبدالعزٌز الغامدي 435011144 35

  حنٌن حمادي الحربً  435013511 51  دٌنا أحمد هندٌة  435013221 36

  نور عبدهللا أحمد بن سلمان  435014154 52  شهد عطاهلل البممً  435013462 31

  جٌالن عبدالمحسن الصبحً  435014443 53  أفنان عبدهللا السالمً  435013552 34

  رٌوف هاشم وازن الحربً 435011544 54  سراء عبدالمحسن آل حسن  435011455 35

عفٌفرحمه احمد علً بن  435011340 40   عنود عبد هللا حسن  435013025 55  

  انتظار مسعود مفرح العمٌري 441000243 56  جوهره سعد المماطً 435013025 41

  رحمه دمحم حامد األنصاري 441000434 51  حنٌن سعد صالح الحربً 435005640 42

االنصاريدانٌه عبدهللا دمحم  441000531 54  مروج عبدالرحمن البشري 435005116 43   

  انتظار مسعود مفرح العمٌري 441000243 55  شذى معتوق عوٌتك البشري 435005546 44

  رهف عبدالمادر حمادي الحربً 435011155 60  اثٌر مشعل دمحم السهلً 435010504 45

  إٌمان ذٌاب رشٌد العتٌبً 435011115 61  نوف نواف حمزه المنعمً 435010164 46

  نوران تركً عبدهللا البركاتً 435011214 62  شٌماء سعٌد سلمان الردادي 435010405 41



 
             

   

   دالل الخمٌسً .أ بمسم اإلعالم " اإلرشاد األكادٌمً" لوائم تسجٌل الطالباتجامعة أم المرى                              

 الكلٌة الجامعٌة بالجموم
 

 

  نجود عمران نور العتٌبً 441001041 65  دٌما ثامر حمدي الوافً 435011510 63

  مدى صالح خلف المسعودي 441001105 10  فاطمة عٌد سعٌد العتٌبً 435011535 64

السلمًافراح عبدهللا عبدالكرٌم  435011642 65       

      امنٌة عبدهللا عبٌدالزبٌدي 441001206 66

      طٌف عبد ربه نامً السلمً 441001514 61

      لجٌن سالم مساعد البشري 441001641 64

drkhmissi@uqu.edu. 



 
             

   

  أ. أفنان السلمً  بمسم اإلعالم " اإلرشاد األكادٌمً" لوائم تسجٌل الطالباتجامعة أم المرى                              

 الكلٌة الجامعٌة بالجموم
 

 مالحظات اسم الطالبة رلم الطالبة ت مالحظات اسم الطالبة رلم الطالبة ت

  رفال خالد عثمان هوساوي 990440944 15  جنى عبادي عبدهللا المطرفً 990440144 1
  رنداء صالح منٌر العتٌبً 990440100 16  لمر سالم سالمة الحربً 990400004 2
  امل سفٌر دمحم الشمرانً 990440001 11  تمى دمحم ناصر الغامدي 990440441 3
  غاده علً سعد الثمفً 990440094 11  وعد عصام دمحم صالح 990440401 4
  دنٌا عبدهللا صدله شعبان 99044490 11  غاده عبدالعزٌز البكري 990440444 5
  طٌف فٌصل شدٌد الحربً 990440411 22  رزان علً دمحم سعٌد األحمدي 990444404 6
  امال حمٌد حمادي المعبدي 990444440 21  هوازن مبارن عواض المرشً 990444011 1
  فرٌدة احمد دمحم جبر 990444004 22  بشرى سعٌد عبدالرحمن الزهرانً 990444010 1
  روان دمحم عبدهللا الحارثً 990444104 23  لٌنا سالم حسٌن الهاشمً 990449414 1
  مارٌة سراج صابر البشري 990444111 24  اللحٌانً سمر سوٌعد 990449041 12
  دالٌا عالء احمد مجدلً 990441999 25  ٌمنى عاٌض حزام الرمثً 990449104 11
  أمجاد سلمان مصلح البممً 99044440 26  غدٌر جابر جبٌر النباتً 990441910 12
  ثوٌبت المسعوديمعانً سفر  990444404 21  روالحامد ناٌز السلمً 990441444 13
  سما غازي عبدالعزٌز اللحٌانً 990444044 21  افنان علً حبٌب هللا الرولً 990440004 14

 Aagsulami@uqu.edu.saللتواصل :
 



 
             

   

  أ. أفنان السلمً  بمسم اإلعالم " اإلرشاد األكادٌمً" لوائم تسجٌل الطالباتجامعة أم المرى                              

 الكلٌة الجامعٌة بالجموم
 

 مالحظات اسم الطالبة رلم الطالبة ت مالحظات اسم الطالبة رلم الطالبة ت

  رغد عبدالرحمن سلٌم المجنونً 990400449 44  شٌماء حسن علً لاسم 990444114 21

  وجدان علً احمد الزهرانً 9904000944 45  نوره نافع دمحم الزبٌدي 990444004 32

  لمى علً رزٌك السلٌهبً  990444040 46  غدي سعد مطر الوذٌنانً 990444440 31

  سلمى حسن خضر البشري 441211114 41  عروب عبدالرحمن محٌمٌد الحربً 990444140 32

  الهام احمد ابو بكر باحاذق 441211116 41  لنا أشرف عبدالرحمن اندرلٌري 990404044 33

  مٌار ممدوح عبدالسالم صٌاد 441212231 41  اهداب حسن جابر الصبٌانً 990404410 34

  أمانً علً سالم الزهرانً 441222253 52  دعد عصام دمحم حنفٌه صالح 990400040 35

  لمى أمٌن عثمان عبد هللا 441221513 51  رزان احمد حامد الصبحً 990444941 36

  طٌف سامً اللحٌانً 441221614 52  رحمه دمحم حامد األنصاري  990444949 31

  مستوره مسٌمٌر العتٌبً 441222122 53  رنٌم صالح الشهرانً  990444914 31

  عبدالرؤوف الشرٌف عهود 441221411 54  جنى خالد عون الشرٌف 990444141 31

  طٌف دمحم سلٌم المطرفً 441211222 55  ابتسام دمحم فرج الحارثً 990404404 42

  غدٌر عواض العتٌبً 441211112 56  اثٌر تركً الشنبري 990400044 41

  عهد عبداال سٌف السلمً 441211112 51  أرجوان أحمد الغامدي 990400044 42

  رهف سعٌد اللحٌانً 441211112 51  الزهرانًأثٌر صالح  990400114 43



 
             

   

  أ. أفنان السلمً  بمسم اإلعالم " اإلرشاد األكادٌمً" لوائم تسجٌل الطالباتجامعة أم المرى                              

 الكلٌة الجامعٌة بالجموم
 

 

  رٌم احمد النافعً 441212162 64  عال دمحم عابد العمري 990400040 51

  رهف عبدالرحمن عجب نور 441212111 65  رنٌم عبدالرحمن المرشً  990400041 62

  شهد حسٌن الصاملً  441212154 66  رٌما عبدالرحٌم الحربً 990400000 61

  رواء دمحم البركاتً 441212166 61  هاجر حامد السلمً 990400441 62

      فاٌزة مطٌف العتٌبً  990400044 63

 Aagsulami@uqu.edu.saللتواصل : 


