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 قسم الفيزياء االرشاد االكاديمي                                                                                          
 

     اماني العلوي    الدكتورةاسم المرشدة : 

 aialawi@uqu.edu.sa:    ايميل التواصل 

 

 الرقم الجامعي  اسم الطالبة الرقم  

 435001364 بشاير علي عايض المسعودي  1

 435002575 العنود عائض عيضه الجعيد  2

 436003777 رزان سامي فواز البنيان  3

 436019703 نوره عتيق خلف الهذلي  4

 436020093 اروى فهد غرم هللا الزهراني 5

 436037336 جوهره مطر غوينم العتيبي  6

 437000335 امجاد عادل اسعد المحمادي 7

زمزمي  غيداء عبدالرحيم 8  437000988 

 437001113 هديل سليم سالم  الحربي  9

 437001418 شهد تركي عبدهللا المزيني  10

 437001916 رحاب متعب علي المنتشري  11

 437003476 سمار محمد مبارك باسنبل  12

 437003787 وعود مصطفى عويلي القارحي  13

 437003790 رغد عدنان محمد صبري  14

 437004309 ليلى عبدالرحمن محمد خبراني  15

 437008896 وداد عبدهللا محمد ال مفلح  16

 437009569 امجاد احمد جمعان الزهراني 17

 437020288 سماهر كمال يعقوب رواس  18

 437030281 رغد عيد متروك العتيبي  19

 437030521 طيف نايف فهد الدعجاني  20

قايد محمد هديل عبد المولى  21  437036039 

 438002094 إشراق محمد حميد المحمادي   22

 438004202 أسرار حسن محمد زعفراني  23

 438004413 امل سرحان عواض الشلوي   24

 438004511 اروى محمد حامد االنصاري   25

 438008127 ريمه صالح صالح المجنوني 26

 438013728 سهام عبدهللا سلطان بصفر  27

 438013976 طيف عبيد عبدهللا الشريف  28

 438014832 ظبيه فهد سهل العتيبي  29

 438015095 غيداء سفر صالح الغامدي 31

 438015979 سحر عبدهللا سلطان بصفر   32

 438017969 بشري عبده قاسم العواضي   33

 438018396 رهام عبدالسالم عبدالرحمن محمد  34

 435001364 عفاف عبدالعزيز عوده الصبحى  35

 437013538 هنوف  محمد سمران العتيبي 36

 



 قسم الفيزياء االرشاد االكاديمي                                                                                          
 

    الدكتورة اميمه باوزير  اسم المرشدة : 

 Oabawazeer@uqu.edu.sa:   ايميل التواصل 

 

 الرقم الجامعي  اسم الطالبة الرقم  

 438007335 بشرى احمد محمد المالكي 1

 438008346 رهف ابراهيم علي حسين محمد  2

 438008672 اثير عطيه حمدان البشري   3

 438009639 رهف محسن سالم الهذلي  4

 438010919 لجين عبد الغفار ابو بكر خوج   5

 438018426 شوق علي عبدهللا البحري   6

شفيق رفيق المدهون بيسان   7  438018471 

 439000031 الجوهرة سعدهللا مساعد الدعدي 8

 439000274 رزان صالح احمد بانبيله   9

 439000356 اريج عبد الحميد عوض مسعود   10

 439000644 رزان عبدالرحمن احمد البرعي   11

 439000694 إبتهاج محمد عبدالمنعم العمري   12

بركة مبارك السلميسديم   13  439001508 

 439002103 بشاير محمد حسن علي   14

 439002122 جواهر سمير عبدالرحيم سليماني   15

 439002523 حال فهد حسين قباني  16

 439003190 منار فائز خلف الثبيتي   17

 439003528 إيناس أحمد حميد الحربي   18

 439003773 منار صالح حمدان البشري   19

 439003900 هديل حسن علي العلياني   20

 439004034 شهد حمود مطلق السمي البقمي   21

 439004475 تهاني عوض هللا عتيق الهذلي  22

 439006480 شهد عدنان محمد قباني   23

 439006644 جنى عبدهللا احمد بن محفوظ  24

 439008156 رغد منصور سليمان القرشي  25

 439008667 غيداء احمد سالم بانخر   26

 439009772 ساره احمد عطيه الحربي   27

 439009871 عال سعيد عمور العتيبي   28

 439010295 نوف عبدالخالق رملي فلمبان   29

 439010585 رغد خالد محمد كاوا  31

 439010932 منار عبد الخالق صالح الزهراني   32

 439012629  نداء خالد عبدهللا قطان  33

 441012562 سماهر طارق علي باكرموم  34

 441015770 ايمان علي عبد هللا البكري  35

عيسى  محمد بابكر عائشة 36  439001372 
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 قسم الفيزياء االرشاد االكاديمي                                                                                          
 

    االستاذه بنان باحويرث  اسم المرشدة : 

 Bsbahuwayrith@uqu.edu.sa:   ايميل التواصل 

 الرقم الجامعي  اسم الطالبة الرقم  

 441012405 ريم سعيد محمد القحطاني   1

 439003750 نسرين سهل فؤاد مفتي  2

 438017969 بشري عبده قاسم العواضي  3

 441010957 ريناد سلمان معيوض الجميعي  4

عبد الحميد خيمي  مها ادهم 5  439005553 

 441005629 سميره سلمان عبدالرحمن اللهيبي  6

 441005629 سميره سلمان عبدالرحمن اللهيبي  7

 441008735 شوق سامي حيسون العميري   8

 441004590 رزان فايز حميد المسعودي   9

 439008060 سوسن طالل عبدهللا نايته  10

الشريف دانة بندر سالم   11  439011363 

 441007763 جيهان عيسى محمد برناوي   12

 441012094 سلمى سعد عابد الهيفاني   13

 441004903 هنيه عرفان عرفان سليم   14

 441009748 عروب هود محمد سليمان  15

 439002607 هديل مصطفى حامد البركاتي  16

 441006197 بشرى معيض امبارك السلمي 17

 441004961 رهف هاشم عياش القرشي  18

 441002974 رغد مثيب محمد الهذلي 19

 441010019 ساره جمال سيف الحارثي  20

 441001335 نسرين فايز احمد الشريف  21

 439001439 شهد عادل سعيد العلواني   22

 439010604 رهف هيثم ناصر باماقوس  23

العنزي سميه محمد سالم  24  439013109 

 438006604 ندى نوار عاطي الفهمي   25

 441000870 ود فيصل عبدهللا العمرى الزهراني  26

 441001367 أثير عبدهللا محمد الزهراني  27

 441000126 وجود محمد رداد القثامي  28

 441005048 لجين ابراهيم محمد الرحيلي  29

 438000796 معاد ماجد محمد الطيب 31

 441004851 الهام متعب حسان الجحدلي 32

 441006611 أشواق ياسين علي مليباري   33

 441005231 شذى احمد عبدهللا المعيدي  34

 439004728 فجر محمد عيد السواط 35

 439001717 شهد صالح عبدهللا الهذلي   36

 437033086 يسرا صالح سعود الشريف 37

محمد عطية الغامدي االء  38  439010892 
 


