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 ء االرشاد االكاديمي                                                                                         قسم الفيزيا

 طيمومى على  عمر المجيد  عبدالدكتور      اسم المرشد : 
 

 timoumiabdelmajid@yahoo.fr    ايميل التواصل 

 

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

43400442يزيد صالح زيد الثبيتي   1

435008175رمزي جميل معيوض المسعودي   2

435022198خالد عبدالرحمن عايض الثقفي    3

436007283فيصل فهد عتيق الفضلي   4

436009476محمد عبدالعزيز  خال محمد عارف  5

436009546إبراهيم خلف بريعيس المطرفي  6

436011290خالد سعيد مسعود ال محاميد العفيفي   7

436012900يوسف عبدالمنان عبدالحميد ساعاتي   8

436015262عبدالرحمن سامي عبدهللا شبانه   9

436035572مشاري جوهر مرزوق البجالي  10

437000257عادل محمد عبدهللا الصبحي  11

437000510منصور ابراهيم عبدالعزيز المنصور   12

437004126عبد المجيد رده خضر المحمودي   13

437004141خالد  علي  غرم هللا  الزهراني   14

437004248عبدالمحسن محمد عبدهللا العتيبي   15

437005102عيد يحي جابر محزري   16

437005319مشاري محمد علي المالكي   17

437006361محمد سعود ملهي خبراني   18

437006873مشاري احمد محراك الزهراني   19

437007082جاسر سعود سحيم الدعدي   20

437007298باسل سعيد  ساعد الغامدي   21

437007589حسن غازي حمود السروري   22

437009894رائد  يحي قاسم واصلي   23

437011017عبدالعزيز عبدهللا خالد العتيبي   24

437011765سلطان عبداللة حاجي السلمي  25

437013844عبد العزيز عبد الرحمن مصطفى حلبي   26

437015076فراس فهد هارون فلمبان   27

437015855محمد سالم سعيد باحطاب   28

437019609عماد ابو القاسم صالح عبد المجيد   29

437019747فراس فوزي حيسون الحارثي   30

437020017اصيل ايمن محسن كمفر   31
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437020090خالد فواز عواض العتيبي   32

437021034اسامه محمد سيف الرحمن حياة   33

437021729فارس ممدوح جميل عطار   34

 437021853 عبدالعزيز عبدالحي عيسى تركستاني   35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء االرشاد االكاديمي                                                                                         قسم الفيزيا

 
 محرز الشريانى محمد لولو   الدكتور    اسم المرشد :  

 

  mehrezl@yahoo.fr     ايميل التواصل :

 

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

437023867عبدالعزيز عبدالحمن ابراهيم خياط   1

437024149عبدالرحمن بكر محمد حداد  2

437025038انور جابر مسعود الثبيتي    3

437025069رائد سعد مبارك الهذلي   4

437026533رضوان فهد  عبدالرحمن  خيمي   5

437028572راشد مهدي مبارك الزهراني  6

437029833أحمد عبدالعزيز أحمد المحمادي  7

437030422فهد غازي عبدالرحمن العصيمي   8

437030531احمد طالل احمد محجوب  9

437030762حازم  خالد الدعدي الهذلي   10

437032331سيف محمد حامد السالمي  11

437032474عبدالرحمن عبدالحي عيسى تركستاني   12

437032744حامد محمد حامد الجابري  13

437033443محمد شيبه عبده المرحبي   14

437034652نواف احمد فيصل المالكي   15

437034676توفيق ضيف هللا حبيب اللهيبي   16

438000039علي موسى حسن هميلى   17

438000166عبد هللا عبد العزيز سعيد الحارثي   18

438000507حسن ابراهيم احمد الغامدي   19

438000536ايمن محمد سليم الطويرقي   20

438000646امجد يحي احمد الكبش  21

438000649عمر محمد عمر العمودي بايوني   22

438000704عبدالرحمن عبداإلله خضر الحارثي   23

438001726مشعل منصور سعد المطرفي  24

438001952فهد حسن مزهر الزهراني   25

438002433سعود فيصل مكي بخاري   26

438002441قصي محمد سليمان الوقداني  27

438002733رامي احمد زايد المالكي   28

438003598احمد صالح احمد الحارثي   29

438004079ممدوح يحي علي عسيري   30

438004422سالم تركي سالم اللحياني   31
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438006249ايمن سفر حميدان الصبحي   32

438006390مهند عباس حامد المحمادي  33

438006623وليد عبدالهادي حامد المسعودي   34

 438006986 وليد محمد محماس العتيبي   35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء االرشاد االكاديمي                                                                                         قسم الفيزيا

 
 وليد بن بلقاسم بلحاج الدكتور        اسم المرشد : 

 
belhadj_walid@yahoo.com   ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

438007069وائل معتوق عمر قندوس   1

438007428رياض عبدالرحمن مبارك الفهمي   2

438008184عبدالرحمن فهد عتيق هللا المسعودي    3

438008469بسام عبدالخالق عابد الحربي  4

438008639غازي مطلق ناصر البقمي   5

438008684فيصل محمد صالح وجيه   6

438008714هشام محمد ابوالحسن تراب   7

438008833مهند هاني صالح باتي   8

438009062احمد سعود عثمان الطريفي   9

438009261نادر تركي عوض الشيباني   10

438009581عبدهللا صالح الهاللي الهاللي  11

438010053فيصل فالح غافل القثامي   12

438010686حسين ساعد سعد الحربي   13

438010712خالد منصور حميد القارحي   14

438011151عبدالعزيز علي احمد الزهراني   15

438011218ادهم جميل درويش صبغه   16

438011306مصعب علي عيد الحربي   17

438011433فراس محمد محي الدين حكيم   18

438012093رائد يوسف صالح السريحي  19

438012482مروان عبدهللا منير المقاطي  20

438012839محمد سليمان محمد المنيع   21

438012878احمد عوض مستور الشهراني   22

438013127محمد فيصل محمد حنيف   23

438013171عبدالرحمن سمير اسعد اشرف  24

438013573أحمد حسين أحمد الساعدي   25

438013752غيث واصل زيد السلمي  26

438014408فريد خالد سراج الدين محمد   27

438014805عادل نبيل علي ردنه   28

438015250عمر عبدالصمد فضل الرحمن مصطفى   29

438015677حمزه حسين عمر الجفرى   30

mailto:belhadj_walid@yahoo.com
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438016787فارس منور محمد القارحي   31

438017592جميل محمد موسى محمد   32

439000137ريان فهد هادي العصيمي   33

439000169سعود شاكر مطير الفضلي   34

 439000393 صالح بدر صالح الحربي   35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء االرشاد االكاديمي                                                                                         قسم الفيزيا

 الحسيني الطاهر        الدكتور                 اسم المرشد :

 

eemohamad@uqu.edu.sa      ايميل التواصل : 

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

439000656فراس احمد عبدالعزيز الشمري   1

439000665محمد نوير جابر الهذلي  2

439000920عامر توفيق عالي القرشي    3

439001496صالح مرزوق عبد هللا اللحياني   4

439001930محمد صالح هنيدي اللحياني  5

439002114علي عايد جندب الثقفي   6

439002248عبدالرحمن يوسف وصل الحازمي   7

439002544ريان سعود زايد برقاوي   8

439002764يوسف مازن حسن كعكي   9

439002783سعد فواز سعد الشريف   10

439003225سعد فهد عبدهللا العريني   11

439003248أحمد محمد عبدالوهاب حلواني   12

439003289خالد منصور علي المجنوني  13

439003598عبدالمجيد محمد حميد القثامي  14

439003615احمد محمد احمد الجيزاني   15

439003749فارس عبدالرحمن محمدصالح بغدادي   16

439003869محمد سائر محمد المطيري   17

439004245عادل حسن محسن الجحدلي  18

439004598محمد سراج محمد الطويرقي  19

439004907حاتم حسن احمد الجابري   20

439005796ابراهيم عبد هللا سعيد الحارثي  21

439005852عثمان مصطفى محمد بخش  22

439006063البراء محمد صالح باسالمة   23

439006119خالد عبدهللا مخضور منياوي   24

439006530احمد زين احمد العمري  25

439006677محمد مساعد سعود المطرفي  26

439006815فارس محمد حمود العتيبي   27

439006963باسم بريك امبارك الفهمي   28

439007192فهد علوان جيبان عقيلي   29

439007498حسن محمد عبدهللا الزبيدي   30

439007634رائد سعد عبدالجبار الجعيد   31

mailto:eemohamad@uqu.edu.sa
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439007668سعود محمد سعود الزهراني  32

439007705خالد فيصل مرزوق الجابري   33

439007891محمد عوض بسان المالكي   34

 439007948 فيصل عبيد علي الحاتمي   35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ء االرشاد االكاديمي                                                                                         قسم الفيزيا

 عادل محمد الهاشمى المدنى   الدكتور        : اسم المرشد 

  

 adel.madani@uqu.edu.sa      ايميل التواصل :

 

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

439008006مهند حسن عبدهللا باهبري   1

439008032حسان حسين صديق خان   2

439008080أحمد ياسين محمد فارسي    3

439008105عدنان عادل محمد المحمادي   4

439008213امجد عماد بيضاوي عبدالقادر  5

439008605محمد ابراهيم محمد حافظ   6

439008849أحمد عمر أحمد باسهل  7

439008850عبدهللا عبدالرحمن مقبل الصاعدي   8

439009061ثامر محمد عويض الخزاعي  9

439009155توفيق خميس عيظه الزهراني   10

439009163رائد يسلم عبدالواحد باصفار  11

439009756محمد سعيد عاطي المحمادي   12

439009880عبدهللا سعد مسري العتيبي   13

439009952مشعل بكر محمد فالته  14

439010475شرف سعود عبداله الشريف  15

439010518عبدهللا حسين عبدهللا دعوجي  16

439010596سلطان حامد جميل اللحياني   17

439010728صالح عبدالرؤف عبدهللا مجيد   18

439010797حمزة حسين ميران مليباري   19

439010993مازن نبيل ابراهيم الحلوي   20

439011410محمد حامد سعد الصاعدي  21

439011445مشاري عبد المنعم عبد الخير القرشي  22

439012349بندر مشعل ثويب الهذلي  23

439012904ضياء عبد القادر سند الصاعدي   24

439013888محمد بجاد مرزوق العتيبي   25

439014313عبد الرحمن حميدان عتيق المعبدي   26

439014338عبدهللا فيصل سعيد بامهير   27

439014720محمد عثمان محمد الهوساوي   28

439015418احمد مصطفى علي عيد   29

441000284راشد عبد الرحمن رداد السالمي  30
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 ء االرشاد االكاديمي                                                                                         قسم الفيزيا

441000381خالد محمد عبود العتيبي   31

441000542فيصل عبدالعزيز مسفر المالكي  32

441000569باسل بهاء الدين برهان فلمبان   33

441000637عبدالمجيد فهد فهيد العتيبي   34

 441001031 د مبروك فرجعبدهللا محم  35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء االرشاد االكاديمي                                                                                         قسم الفيزيا

                   محمد صبريالدكتور             سم المرشد : ا
 

mmsalaheldin@uqu.edu.sa  ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

441001308محمد نذير عمر مليباري   1

441001797عبدهللا يوسف محمد هوساوي   2

441002003ران مليباري رياض خالد مي   3

441002091اف حسين جنيدب المالكينو  4

441002233فايز عبدهللا ابراهيم الفايز   5

441002688محمد صدقه محمد بخاري  6

441002710تركي اسامه سالم الزهراني   7

441002856سعد محمد فيحان العتيبي   8

441002873مد الرزقيريان محمد اح  9

441003042وائل عبدهللا الغامدي  زاد   10

441003070محمد حمزة بكر باحشوان   11

441003107عبدالمحسن نايف حميد العصيمي   12

441003868عبدالوهاب ابراهيم عبدالملك كمال  13

441004105عبدالرحمن ضيف هللا طريخم المالكي   14

441004256ح المطرفيصالح ماطر صال  15

441004315ء صالح مسعود الثقفي عال  16

441004331جواد زهير محمد غزاوي   17

441004479عبدالرحمن عالي علي النمري   18

441004608محمود حاتم محمود زرد   19

441004637محمد سمير محمد فلبان   20

441004839م الصاعدي معاذ حسن سلي  21

441005283ي جزاء عنيزان الهذلي وجد   22

441005344عبدالعزيز عبدالرحمن خلف هللا العبيدي   23

441005857مشعل سالم منسي القرشي   24

441006146عبد الرحمن ابراهيم محمد نمر   25

441006287حسن عبد هللا حسن القرشي   26

441006564لطان العبدلي الشريفسلطان الحق س  27

441006824أنس حسان علي القرني   28

441006935انس هيثم احمد جستنيه   29

441007044بدر شباب عايش العتيبي   30

441007175مشعل محمد عبدهللا العوفي   31
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441007195نايف بن عبدهللا بن علي الزهراني   32

441007512ف االسمري رامي علي شتا  33

441007575هللا طالل معتوق النمري عبد   34

 441007679 عد الغامدينواف حامد س  35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ء االرشاد االكاديمي                                                                                         قسم الفيزيا

 سعيد محمد عطية  دكتور ال               :    اسم المرشد

 

 saidattia2004@yahoo.com     ايميل التواصل :

 

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

 

441007741حسن حامد محسن المالكي   1

441007849علي عاشور  عبدالعزيز محمد   2

441007978رق عوض غرم هللا المالكيطا   3

441008202نجار خالد محمد حسن   4

441008270عبدالرحيم شقدار امجد هشام  5

441008328الجابري  خالد سالم طالع  6

441008752سراج بخش خالد عبدالرحمن  7

441008783معروف انس ايمن سراج   8

441008918د عطيه الراشديعطيه عبي  9

441009036أحمد الزهرانيعبدهللا محمد   10

441009130عبدالرحمن سعد عبدهللا البشري   11

441009185د الهذليمسعد سعود مسع  12

441009204محمد علي القرشيابراهيم كمال   13

441009250اوي الكوسىاسامة محمد مغ  14

441009605صور غازي شحات الهاشميمن  15

441010079ود اليزيدي سطام أحمد محم  16

441010189اف محمد يحيى عسيري نو  17

441010260حمد باخير عبدهللا عمر م  18

441010272د المالكي اسامة هاشم سع  19

441010645ح بابقي محمد خالد صال  20

441010780سعود فوزان الشريف محمد   21

441010797الطويرقي عمار حاسن حسن  22

441010881د سالم منير البقمي سعو  23

441010920علي المالكي عبدهللا سالم   24

441010940ات الحبشي رائد محرم فرح  25

441010942ج القرنيخالد محمد هدا  26

441011306رويزق رديد الهذلي حسان  27

441011928ف آشي عاطف ساري عاط  28

441013711الحميد حميد الجابري  زيد عبد   29

441013810الرحمن حنش البقمي عبدالعزيز عبد   30
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441014195د ذياب المالكيعبدالرحمن سعي  31

441015546د مهدي السلميعبدالكريم رشي  32

441016958يزيد صالح حمود الحساني   33

441017818حمد الشهراني عبدهللا علي ا  34

441017854اصر عبد السبحان اسحاق احمد ن  35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء االرشاد االكاديمي                                                                                         قسم الفيزيا

 
 رشدي سعودي محمد عوضدكتور  ال         سم المرشد :  ا

 

rsawed@uqu.edu.sa             ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

441017996عبدالرزاق السالك محمد فال  1

442000101بدالرحيم مؤذنعبدهللا فيصل ع  2

442000467حمزه سعد الفي الفهمي   3

442001033عد الحارثي عبدهللا محمد س  4

442001360د عوض عواض النفاعيعما  5

442001387سفر الكبكبي  عبدالرحمن مبرك  6

442001541اياد هاني صالح باتي   7

442001561هللا الحربي  محمد سلمان ضيف  8

442001754شاري محمد عبدهللا الرويسم  9

442001982م الهذليسالم مطلق سال  10

442002235ة عبدالحميد محمد اللقماني أسام  11

442002282مد الزهرانيأسامة صالح مح  12

442002742عبد المجيد عبد الرحمن عبد الهادي عبد الرحمن   13

442002790الزهراني  باسم حسن احمد   14

442002874م مرزوق رابح الوافي حات  15

442003044بدهللا االسمري عبدهللا علي ع   16

442003135حسن عبدالرحمن حسن الصعب   17

442003157المعطي الصاعدي  رايف سمير عبد   18

442003516زياد عبدهللا على الشهري   19

442003979نجار   مهند هاني حسن  20

442004099ك جاري صالح المنتشري عبدالمل  21

442004288ر الدعدي عزام متعب مخض  22

442004389صالح موسى الزهراني مازن  23

442004759بدهللا الزبيدي عبدهللا علي ع   24

442004808سامي محمد حسن الحاتمي   25

442005029العصيمي علي بندر مطر   26

442005072تركي محمد الشرقيغالم   27

442005211ك عواجي فيصل علي مسوا  28

442005310يم عيسى عيسى جابر ابراه  29

442005829العالي كريم الكبكبي عبدالرحمن عبد   30
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442005848ممدوح بندر ماجد الدهاسي   31

442006176د عامر عسيري عبدالوهاب أحم  32

442006445سلطان محمد سالم الفضلي   33

442006574د الشريف نواف خالد بجا  34

442006609رحمن محمد مريزيق الحربي عبدال  35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء االرشاد االكاديمي                                                                                         قسم الفيزيا

 
 عبد الرحمن يوسف الشين  الدكتور    اسم المرشد : 

 

 aylashin@uqu.edu.sa    ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

442006624ايهاب خالد علي فنتيانه   1

442006858فلمبان  احمد هاشم احمد   2

442007106فوزي مسعد الحربي محمد    3

442007206ن الغامدي ريان محمد حمدا  4

442007227 عبدالعزيز محسن المطرفيعبدهللا  5

442007298ود الشريفمنصور خالد مسع  6

442007332د باجمال أحمد مروان محم  7

442007378الغامديجاسم محمد سعد   8

442007467امي سعد المصيري فادي س  9

442007638مد االسمرياسامة محمد اح  10

442007646دالعزيز خميس سعدان الزهراني عب  11

442007815باقارش  نايف سعيد عمر  12

442007845دهللا السفيانيفيصل حمدان عب  13

442007857ان معروف بالعبيد عبدالعزيز عثم  14

442007858جواد سمير عثمان ابراهيم   15

442008179يدهللا العلوي وليد مساعد عب  16

442008187عبدالحي محمد حامد الحربي  17

442008280اء العتيبي جراح سويلم نج  18

442008317المطرفي  محمد سعد سعيد   19

442008329لد حامد الحربي عبد العزيز خا  20

442008365سهيل حمد ماطر القرشي   21

442008556حمن هاشم النهاري الحسين عبدالر  22

442008585مشعل منصور سعيد الزهراني   23

442008623د الجعيد فراس فواز زيا  24

442008686ف احمد خيرهللاعبدالرحمن يوس  25

442008854الب ابوطالب محمد فهد ابوط  26

442008870عن عبد هللا خنيفس الخالدي م  27

442009006د الشمرانيأحمد حامد أحم  28

442009060سف فهد مسيفر القثامي يو  29

442009086د اليماني محمد عادل محم  30
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442009188ح الزهرانيصالح أحمد صال  31

442009335ل ناصر اللحياني عبدالباري عاد   32

442009414اسامة سالم عمر الخنبشي   33

442009499ي سالم الرحيليريان عبدالهاد   34

 442009571 عصام بكر حامد كمبيجو   35
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   اسماعيل عاطف  الدكتور             اسم المرشد :  

  atifmailus@uqu.edu.sa      ايميل التواصل :

 

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

442009625سلمان نائز جبل السلمي   1

442009794فراس سمير صالح زمزمي   2

442009882اسامة مساعد داخل الحربي    3

442009918كر القاريأحمد معاذ شا  4

442009929سالم حسن سالم الجابري   5

442009988خالد عبدالعزيز عبدهللا المطرفي  6

442010026موفق عبدهللا عبدالقادر االنصاري   7

442010106فارس ابراهيم محمد الصهيل  8

442010164علي حسن محمد الحامد   9

442010433حفوظ باسنبل سلطان سالم م  10

442010435عبدالرحمن وديع حميدان الشريف   11

442010625عبدالعزيز محمد احمد الزهراني   12

442010633عبدالعزيز رجاءهللا مدري الحارثي   13

442010658عبداالله عطية سعيد الزهراني   14

442010819زياد متعب مقبول القارحي   15

442011005مد الشريف اسامه سعد أح  16

442011137بكر وليد حمزه برناوي   17

442011167مهنا عمر محمد تكروني   18

442011394عواض ناصر عواض الوذيناني   19

442011429أصيل وليد سالم الجابري   20

442011466اسامه بشير علي المغربي   21

442011503ال اخوان معتصم محمد م  22

442011544خالد مرزوق عفين السلمي   23

442011583عبدهللا منصور عايض العسيري   24

442011672مشاري ماجد سفر اللقماني   25

442011751خالد ضيف هللا يحى الزهراني   26

442011759عمر محمد عبدهللا العيدروس  27

442012207دهللا الهوساوي رياض سمير عب  28

442013088احمد عبدهللا علي باحشوان   29

442013101ريان علي صالح الزهراني   30

442016491فهد محمد عائض القرني   31

 

mailto:atifmailus@uqu.edu.sa

