
 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 فاطمة السيد محروس  الدكتورة       اسم المرشدة : 
 

feothman@uqu.edu.sa     ايميل التواصل 

 م الجامعيالرق اسم الطالبة التسلسل

43105117عواطف بريك مسفر الحربي 1

43204235 بيان سلطان امبارك المولد  2

43111343بيان حسن محمد بخاري   3

434003491 بشاير سفر عويرد الندوي  4

435001618عزوف حسني عبدالرحمن ششه 5

435008272أسماء عبدهللا محمد االسمري  6

436000318شهد عدنان معال الحازمي  7

436000424صبحي رغد موسى فريج ال 8

436001032رغد صالح عطاهللا المطرفى 9

436002243فاطمه وقيت حامد الهاللي 10

436002556مرام عبدهللا سعيد الميموني  11

436002674قثاميمريم غويزي عمران ال 12

436002911لطيفه احمد علي المجنوني  13

436003985وعد عبدهللا احمد المحمادي  14

436004291منى سعيد سعيد الغامدي  15

436006118رحاب يوسف سلمان القرشي 16

436007996امل علي حسن القرني  17

436008498غاده عبدالرحيم علي الثقفي  18

436010701ورده حسن محمد العتيبي  19

436013428ساره نزار عبدهللا النجار  20

436013916روابي سعود معيضد الفهمي  21

436014951رغد محمد احمد هوساوي  22

436015790 رغده مشعل سعود العتيبي  23

436023336نوره سعد سعيد المجنوني  24

436023394هناء سليمان الرحيلي  25

436024490 وجدان عيسى محمد هوساوي  26

436028145صفاء عويتق حامد المعبدي  27

436040889 مرام مرزوق محمد طه  28

437000038رزان مقبول مبروك الفهمي  29

437000165مرام ياسر رزق هللا المطيري  30

437000367غاده محسن بادي القثامي  31

437000545اصايل نايف  فيحان  المقاطي 32

437000656رنيم سمير نافع الصاعدي  33
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

437000742اروى ناجي صالح اليامي  34

 437000749  لسعيدي اماني عبيد رده ا 35

 437000775 أضواء  سعود  عوض  الفهمي 36

 437001074 د القثامي  هيا محمد سعو 37

 437001311 رنيم محمد مجبول المطرفي  38

 437001356 رنا رده حامد اللهيبي   39

 437001684 نجابي نهى محمد حسن ب 40

 439014063 لجابري يمنى سمير سعد ا 41

 441006709 ريم محمد مفتاح الحساني  42

 441003807 شوق حسن مخيضير الصبحي 43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 زينب مطر  الدكتورة     اسم المرشدة :  
 

 zsmatar@uqu.edu.sa   ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

437001750رهف خلف سعود الثبيتي  1

437001875أحالم  مطر ثابت المالكي  2

437001900مشاعل فواز معيوض الحارثي   3

437002139فائزة  ياسر  سويلم القرشي  4

437002253شهد هالل فرج المالكي 5

437002354شهد صالح نافع الحربي  6

437002449راويه رده حامد اللهيبي  7

437002648بشاير حسين عبدالمحسن المولد  8

437002759 روان محمد مكتوب المالكي 9

437002839سناني هللا  الح روان  الفي عطية 10

437002846 اني خلود صالح سعيد الزهر 11

437003723مبكتيميراث عثمان اسامه الت 12

434023066غيثه عباس الزبيدي   13

439014221ساره عمر حامد الحداد  14

437003795سمر عليثه سليم الجهني  15

437003878اشواق موسى احمد الفاهمي  16

437003941أحالم مساعد صالح الحسناني 17

437004037غروب موسى عبدربه الحسني  18

437004295ابرار محمد احمد الحكمي  19

437005133ساره علي سلمان يتيمي  20

437005444روينه احمد حسن نعيم  21

437005527لمي سمر عطيه موسى الظوي 22

437005641ندى سعود عايد الحازمي  23

437005840رحيق إسحاق عمرخان نورولي  24

437005914روابي سعود بركي الجحدلي  25

437005930هند سليم ناشي الحجيلي  26

437006003ي رغد هالل عبدالحميد المسعود  27

437007014نوره عطيه محمد المالكي 28

437007264رهام عابد عبد المعين السلمي 29

437007410بتول فؤاد محمد بارقعان  30

437007500أشواق محمد مرشود الصاعدي 31

437008417منه علي محمد نوري  32

437009494سعاد عبدالرزاق عبدالوهاب اسماعيل  33
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

437009768شذى محمد ضيف هللا العصيمي 34

 437010348 رمله عمر حسن دوشي  35

 437010646 هناء طارق صالح زيني  36

 437011035 عطية  أحمد مشنفي أمنة  37

 437011673 منيرة طوير هاشم اليزيدي  38

 437012629 شيماء عبدالحميد محمد الصاعدي  39

 437013520 راويه محمد صالح العتيبي  40

 441004792 ليوي الخالدي وجدان عبدهللا ع 41

 439006764 لعتيبي هياء علي محمد ا 42

 441011294 وسن محمد علي المسعودي  43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 رباب سندي ة  الدكتور        اسم المرشدة : 
 

rksendi@uqu.edu.sa    ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

437013537امواج ستر عويضه الحربي  1

437016463ديرهف محمد احمد الغام 2

437016615رغد منصور حمد الحربي   3

437017558رهف حميد حمود الهذلي  4

437018682 ندى نافع دخيل هللا السلمي  5

437019661ي رشا سعد راشد العتيب 6

437023329ي بشاير محمد علي الوذينان  7

437025153منال فالح عيد الحساني  8

437029881 رهف سالم سليمان الشريف  9

437031767ايالف حاسن محسن المجنوني 10

437032039خديجة عبده جابر الدرهمي  11

437032225روعه خالد سعدون القناوي  12

437032507طيف محمد احمد الثقفي  13

437033075فداء ابراهيم حسن مدخلي  14

437033138هجير عبدهللا علي الشهري  15

 4370033545أسماء سعيد بسيس البجالي   16

437033839 حنان خلف مبروك عطيه  17

437034395وجدان سعد نوار العتيبي  18

436003090شهد عبدهللا احمد عسيري  19

436006602رغد خالد حامد الصبحي  20

437035409 بشاير محمد غرم هللا الزهراني  21

437036409شساره عبدالوهاب محمد الفات  22

438000164عبير محمد فيصل الحربي  23

438000233رهف صالح سريحان المسعودي   24

438000567العنود مصلح شدود الفهمي   25

438000602جود حسن الحميدي الحازمي 26

438000682شريف المنعمي ديما فواز محمد  27

438000720ارجوان عبدالرحمن سريان العتيبي  28

438000767عهود عوض عودة الزهراني 29

438000820ابتهال فارس سعد السهلي 30

438000929رؤى عبدالرحمن احمد مليباري  31

438000957فاطمه ابراهيم احمد تكروني  32

438001038نجالء عبدالرحمن حمزه المنعمي 33
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

438001143جمانه حامد احمد البركاتي  34

 438001393 مد هوساوي امينه عباس مح 35

 438001446 افنان حمدي حامد المطرفي  36

 438001038 نجالء عبدالرحمن حمزه المنعمي 37

 438001543 ين الثقفي رناد محسن حس  38

 438001566 شهد إبراهيم سالم الصاعدي  39

 438001907 اثير محمد عليان الصبحي  40

 439000564 براهيم ساره محمد ادم ا 41

 441002740 وتين سليم سالم الصاعدي   42

 441005061 شهد خميس مانع الجحدلي 43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 الزايديغادة  الدكتورة          اسم المرشدة : 
 

 gazaidy@uqu.edu.sa      ايميل التواصل : 

 الجامعي الرقم اسم الطالبة التسلسل

438002061شيماء نعيم نواعم السلمي  1

438002317نهى بركي رويد القارحي  2

438002406بسمة هشام اسحاق حافظ   3

438002504لمى عبدهللا عوض الرحيلي  4

438002528ساره عبدهللا ضيف هللا الحربي  5

438002559رغد عبدالرحمن حسين العدواني  6

438002594فاطمة عتيق فيصل المعبدي  7

438002613طيف إبراهيم احمد باموسى  8

438002813غدير صالح حمد الحربي  9

438002976شذى حماد سعد الحسناني  10

438003241ربى سعيد حميد الحربي  11

438003270ريوف صالح محمد الشريف 12

438003327لمى عمر عوض هللا المحمادي  13

438003381روابي محمد حامد الحربي   14

438003393مكي اليماني  رهف عبدهللا محمد   15

438003407امال احمد ناصر المالكي  16

438003694خوله عصام محمد الحربي   17

438003727مها عبدهللا عبدالرحمن العقيل 18

438003800رنزا محمد احمد بازرعه  19

438001446غرام مصلح خضر الفهمي  20

438003865مها صالح علي الزهراني  21

438004078ايمان عادل عبدالرحمن قفاص  22

438004203رهف عاتق حمود البالدي   23

438004344شموخ حسين يحيى حريصي  24

438004931لمى فهد عبداللطيف ابوطالب  25

438005052امجاد سرور غالب الشريف  26

438005159مضاوي محمد علي الشمراني   27

438005370الشيماء عبدالعزيز سعد الحربي   28

438005479غدير كمال عبدالرحيم فطاني 29

438005515رنيم شكري قحطان غالب  30

438005927شهد احمد سعيد الحارثي  31

438006049مودة عبد الحليم ابونا سليمان البرقاوي   32

438006411مشاعل علي سعيد قاسم  33
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

438006829شيماء أحمد عبدالقادر حافظ   34

 438006874 مادي المطرفيشيخة عبدالخالق ح  35

 438007437 غدي ساعد سعيد الدغيلي   36

 438007588 علي العصيمي البندري مطلق 37

 438007645 رنا مصلح جمعان اللقماني  38

 438007704 ساره ياسين صقر النخيلي  39

 438012563 يد الغامدي  لجين محمد سع 40

 441012879 البندري طالل معال الهذلي 41

 439015731 لسبيعي هيا محمد سالم ا 42

 439013637 مروج صالح جمعة بخاري  43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 عفت راشد  الدكتورة       اسم المرشدة :  

 earashed@uqu.edu.sa   : ايميل التواصل 

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

439010887غيداء فهد وصل الجازمي  1

439007052هديل فؤاد صابر اسكندر  2

438007727شوق حسني علي القرشي   3

438007772بشاير محمد احمد المفضلي  4

438008042رغد محمد عيد الصبحي  5

438008348شماخ مسعود حميد الجحدلي  6

438008514أحالم فهد حسين الشرف  7

438009189جواهر عابد عبيد العضلي  8

438009280بيان علي عبدهللا القرشي   9

438009290ربا إبراهيم حاسر فقيهي  10

438009291وضحى جمعان دابس الدعدي  11

438009434أحالم سعيد سعد الحربي  12

438009460شمعه محمد جابر الفاهمي   13

438009636داليه محمد سراج شمس الدين  14

438009850هللا الحربي أالء مساعد عطية 15

438010047شروق علي عبدهللا الزبيدي  16

438010579نوف عطيه عطيه المالكي  17

438010706وجدان حامد إسماعيل الزهراني  18

438011687ساوي غرام عباس نونو الهو 19

438011887رفيده غسان مظهر نويالتي  20

438012160منار موسى جبريل هوساوي  21

438012295شروق محمد حسن المالكي  22

438012667رغد خضر مطر العبيدي  23

438013094غدير محمد علي الصاملي  24

438013306عيده رجب احمد المالكي 25

438013487ميار عبدالحكيم سليمان الحربي  26

438013904غاده محيسن عبدالعزيز الشمري  27

438014298ضحى فوزي احمد سكبومي  28

438014587شهد محمد أحمد الطيار  29

438014815عزه حامد محمد الثقفي  30

438011622ابرار علي موسى عبدهللا  31

439015143ريم يحيى عمر مجرشي  32

438014870رغد مشيلح رميح الفهمي  33
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

438014872حربي هاجر عطيان زهير ال  34

 438014882 ليلى احمد محمد عسيري   35

 438014886 روز ضيف هللا محمد سالم البركاتي  36

 438014898 لجين محمد صالح باودود   37

 438015138 وقاد   ابراهيم احمد  هبه  38

 438015340 القرني  جابر  علي هوازن   39

 438015516 الخثمي  عايض  خفير  أمانى  40

 441011492 ة الزهرانيشهد ابراهيم عطي  41

 441012323 تا العتيبي مجد عبدالعزيز ف 42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 سمر السلمي   األستاذة       سم المرشدة :
 

smsolamy@uqu.edu.sa  ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

438016091تكروني  سعيد  جميل محمد  انوار 1

438017426البشري  فرج سالم  بشرى  2

438017591هللا  عبد   عمر  القادر عبد   أمينة   3

438017856عتوز   أحمد  فوزي نجيه   4

438017982السري  حمادة وليد  نهاد   5

438018445البلوشي ابراهيم  محمد  رمزية  6

439000019الحازمي  حامد  محمد  رهف  7

439000161الفهمي  هللا  عطيه  بريك نوره  8

439000190الحربي  سعد  عابد   لينه  9

439000224الزهراني  محمد  احمد  شهد   10

439000304الصاعدي  سعود  سعد  شموخ  11

439000318زهراني ال معيض  مسعود  رهف  12

439000431السلمي عواض  عبدالعزيز   انوار  13

439000536المالكي مبارك يوسف   شوق  14

439000596يدي السع سمار  محمد  رغد   15

439000719القرشي عايض  صالح  رجاوي 16

439000736الفهمي  شداد  رشيد  سلوى  17

439001059الشريف مرزوق  محمد  بشائر  18

439007960رهام مطلق مبروك الحربي  19

439001199العبدلي  علي   عبدهللا فاطمه  20

439001263هديل مبرك سفر الكبكبي  21

439013595شذى عليوي خلف هللا الجعيد   22

439014674عفاف محمود عبدهللا العريفي  23

439001281رهف حاسن حسن الثقفي  24

439001336اثير حسن معوض المحمادي  25

439001392العنود عبدالعزيز عبدالمحسن العقيلي  26

439001407الريشي  محمد  منصور  رغد  27

439001464الحربي  بخيت   بخيت   هبة  28

439001466الشريف  عمر  فؤاد  في 29

439001604الشنبري  فايز  مبارك ريم  30

439001688الحربي بريوش   محمد  احالم  31

439001858الصيني  عود مس عبدالسالم نادين   32

439002007الثبيتي  ض عوا  خميس إلهام  33
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

439002246حنين خالد سليمان الجودي  34

 439002265 صالحه فرج شتيان السلمي  35

 439002293 زينب محمد احمد الشنقيطي  36

 439002487 رغد احمد مصطفى الصعيدي  37

 439002493  د القارحي ريم سعيد روي 38

 439002725 عال محمد رجب كنكار  39

 439003002 لولو محمد حمد البطحي  40

 441000754 لفهميمنار نوار سعد ا 41

 441001380 روان علي رشيد اللقماني  42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 حنان العتيبي  األستاذة           اسم المرشدة : 

 haotaibe@uqu.edu.sa     ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

 

439003164شوق عبدالعزيز سعد المجنوني   1

439003430فوزيه رده عايض الفهمي   2

439003485ساره سلمان مسعود ثوبان   3

439003760البشيتي عبدهللا منتصر  رهف  4

439003953السيد  حمادي   سلطان لمى 5

439004266الفيفي  يحيى  حسن   ليان  6

439004424المالكي  عبدهللا  مصلح أمل  7

439004435تسنيم محمد مسفر الزهراني  8

439004718اروى احمد سليمان الحازمي  9

439014529غيداء عمر مبارك العتيبي  10

439004847الشريف  حيدر نادر  جود   11

439005370سماهر بندر سعيد الوادعي   12

439005531هيفاء سعود عبدالعزيز الذيابي 13

439005696صفيه سمير سعد المحمادي  14

439005779فاطمه يحيى إدريس الهوساوي  15

439005806سيرين حمزه محمد الجندي   16

439005877روال مستور عامر السفياني  17

439005927ريما عبدالكريم احمد الزهراني   18

439005949رهف مطر عتيق الهريشي   19

439006423شوق صالح حسن الزهراني  20

439006428سارة سعيد حسن مبروك   21

439006542فى احمد سالم المصرى   22

439006632أمل دخيل امبارك الفهمي   23

439006790ريناد وسيم جميل نحاس  24

439007058عائشه علي محمد الشريف   25

439007068غفران منصور سفير العصيمي   26

439007460أثير سعد علي األحمري   27

439007823سعاد غباش مغبش الجحدلي  28

439008005غيداء عبدالعزيز حميد الحربي  29

439008396امنه خالد أوى كادير   30

439008615لمياء صالح سالم الصاعدي   31

439008825شوق أحمد رده العضلي  32
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

439008847خلود خالد عبدالوهاب حلواني   33

439009127سناء محمد ابراهيم حنبلي   34

439009341يارا غازي خلف المعمري   35

439012297أسماء سلطان عبيد العرابي   36

439012347عروب عبد العزيز عبد هللا المنيع   37

439015296سلمى مصطفى محمد إسماعيل   38

439009484غيداء طالل احمد الحارثي  39

439009702هديل عبد الفتاح محمد الحسن حسين   40

 441012182 غدير نزار محمد معروف  41

 441008801 تسنيم هزاع شرف الشريف  42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 روى بخاريا األستاذة         سم المرشدة :  ا
 

Ambukhari@uqu.edu.sa    ايميل التواصل :

 معيالرقم الجا اسم الطالبة التسلسل

439009831مدى منصور عثمان ابوزيد  1

439009893رغد فهد عايض السلمي 2

439009928رنين وليد حسين جمعه    3

439009967صباح عطيه عابد المالكي  4

439010109ريناد عادل عيد بربري   5

439010127شهد عبد الرحمن حامد السالمي  6

439010158شهد خالد حمود الحمياني  7

439010236جمانه طلعت محمد علي نمر  8

439010318األمير لين شاكر عبدالكريم   9

439010597اللقماني تغريد مقبل حمد   10

439010772بن وصل هللا الحازمي   دينا بنت عبدهللا  11

439010870عبدهللا هاجد الحارثي  منى  12

439011099وجدان فهد احمد الدهاسي  13

439011130ميعاد عيسى عثمان هوساوي  14

439011131شهد احمد غرم هللا الزهراني  15

439011146بيان محمد ابو بكر ابراهيم   16

439011153نوره مفلح قبالن العتيبي   17

439011176فاطمه خالد سعيد باوزير   18

439011315ريناد عبدهللا يوسف دهام   19

439011403رنين حسين محمدعلي الطيار  20

439011558اجحي الخيري شهد ابراهيم علي الر 21

439011575ب عبدالقادر الهوساوي منال عبدالوها  22

439011594احمد سليمان الوقداني عزوف  23

439011632رنيم سالم عبدهللا التمبكتي  24

439011941غيداء عثمان سالم باخشوين   25

439012103روناء مخلد عابد القارحي  26

439012189مرح ماجد عمير الحربي   27

439012257جمانة غازي علي العبدلي   28

439012262في سعد جارهللا الحارثي   29

439015253شهد صالح عبدهللا الغامدي   30

441000117هديل فواز مصلح البشري  31

441000278السفياني أريج خالد سعود   32

441000613لمولد حنين سعود جابر ا  33
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

441000650غال حسن ناصر المالكي   34

441001192مريم عيد مفرج الهذلي  35

441001244مياسم نايف صالح السهلي   36

441001427 الزهراني  أمل إبراهيم محمد   37

441001870في مساعد غرم هللا الزهراني 38

441001884منار مرزوق عسيكر العتيبي  39

441001907رفيف فهد تركي العصيمي   40

 441011267 جان تركستاني  سندس سعيد معروف 41

 441011300 لحازمي عهد حمود حامد ا 42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 
 هند الحجاجي   األستاذة       اسم المرشدة :  

hahajjaji@uqu.edu.sa   ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

441001926وجدان خالد عبدهللا بالفقيه   1

441002026فاطمه أسعد حسن جميل   2

441002329ميعاد مخلد ضحيان العتيبي    3

441002404ساره احمد عبدهللا اليامي   4

441002563ريناد فوزي سليمان زيادي  5

441002619محياني غيداء احمد محمد ال  6

441002658حنان حسن محمد الصعب   7

441002735اصايل رده فرج هللا العتيبي   8

2900 44100غاية جابر يوسف الناشري   9

441009882نورة فيصل زامل العتيبي   10

441000763نوف يحيى ماحي المالكي  11

441003979هناء مبارك رافد الحربي   12

441004011صالحه مطر احمد الهطيلي   13

441004108شهد فيصل احمد الرشيدي   14

441004184مصباح سامي سليمان شحاته  15

441004573ربي ريمان أحمد حظي الح  16

441004694عتيبيرفا عبدالعزيز ربعي ال  17

441004756طاني أروى خالد عبدهللا ف  18

441004825هند علي سرحان الشهري   19

441004885نهى ظافر عبدهللا القرني  20

441005148اروى عبدالناصر عبدالعزيز الكبكبي   21

441005255اصاله مفرح عبده خلوي   22

441005432هاجر عادل مرزوق الحارثي  23

441006533ريم جعفر يحيى عياش   24

441007065حنين ماجد جميل باز   25

441007263سهير حسام الدين  ابو رفاعي  26

441007311منال مغبش عواد الجحدلي  27

441007383أرجوان حسن مصلح المالكي  28

441007625رؤى حامد مساعد الداموك  29

441007822اشواق ايمن حسن نجار   30

441008072غال فرج حسين المطرفي  31

441008267الماس محمد مرزوق القثامي  32

441008616مشاعل فاهد فهيد العماري   33
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

441008888.اروى سعيد احمد باحبيشي  34

 441016620 الزهراني  أياء متعب عازب  35

 441011211 سالم حسان المطرفي شذى   36

 441011283 عهد حماد حمود الزلفي   37

 441011694 اروى هادي موسى رفاعي   38

 441011800 المها ماهر محمد جاد   39

 441015500 محمد بادومان  غيداء عبدالعزيز 40

 441011093 ندى نايف سلطان الشريف  41

 441002177 عابد الهذليالنايفة سليمان  42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 ايمان بخاري   األستاذة        اسم المرشدة :  

 eabokari@uqu.edu.sa    ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

441012213سارة غازي سلطان الدوسري  1

441011204مرام حسين مسعود العضلي  2

441012763هيفاء موفق خالد النفيعي   3

441012256ذكرى علي ردة الشريف 4

441011858مياس منصور ناصر المطرفي  5

441003392نوال حاسن حشر البجالي  6

441009298الدي مروج عمر قشموع الخ  7

441009557ساوي اميمه محمد ابراهيم هو  8

441009656يعي طيف عبدهللا سعود النف   9

441009794زيزرزان ابراهيم عبد الحكيم ع   10

441009933جمانه طاهر حسين بنجر   11

441010297مريم عقيلي علي الشيخي   12

441010502يسر عبدالرحمن مسفر العتيبي   13

441010534سارة عبدهللا محمد الرويس   14

441010614ريناد محمد عبد االله البركاتي   15

441010784غاده محمد حامد االحمري   16

441010908نورا محمد عيدروس خرد   17

441011039شذى عبدهللا محمد اللحياني  18

441011046روان حسن مهدي الشريف   19

441015789وئام عبدالخالق شمس الدين   20

441017030شوق عواض احمد الغامدي  21

441005977ريهام ذياب سويعد اللهيبي   22

441012178تودد احمد عبداللطيف الشريف 23

441011752شهد صالح عابد الحازمي  24

441012266فرح حمود دوخي العتيبي  25

441006048دليمسارة سلطان سعيد ال  26

441011087شموخ رهوان احمد الزهراني 27

441002972دان موسى صالح الزهراني وج 28

441003071اصايل عدنان مرزوق الثبيتي  29

441003510روزان عواش معيض الوادعي  30

441003536هيفاء مستور بخيتان الحربي  31

441003578دليدالل عبدالعزيز حبيب الجح  32

441005863ي غدي رمزي راشد االنصار   33
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

441006079امال احمد باشا الحارثي   34

441006281ضحى غازي محمد الفي   35

441005863غدي رمزي راشد االنصاري   36

441006079امال احمد باشا الحارثي   37

441011548روان مرزوق عبدالعالي الصاعدي  38

441011947يارا ياسر صديق أبو الغرب  39

441000023طيف سراج سعود الثبيتي  40

 441005412 اللحياني غدير محمد تركي  41

 441005336 هوازن مشعان الوقاص العتيبي  42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 بتهال الثبيتي ا األستاذة          اسم المرشدة :  

emthubaiti@uqu.edu.sa      ايميل التواصل :

 اسم الطالبة التسلسل

 

 الرقم الجامعي

441007329فاطمة محمد رشاد عصمت منشي   1

441002525مشاعل حناس علي الزهراني 2

4411011578اسرار حجلي جريس القارحي   3

441003039موده محمد حسين المسلمي  4

441002126هند فايد بريك السلمي  5

441012571ساره مشعل ضيف هللا العتيبي 6

442006144بشرى فاخر بريكان القرشي  7

442006832براءة عبدالسالم صالح الحارثي  8

442010984منار عبدالعزيز عباد الحارثي  9

442003216دانه عيد حدرجان الهذلي   10

442003762ريفال كمال دخيل هللا الغامدي   11

442003801علياء صالح فرج الرحيلي  12

442005791فرح محمد درويش اللحياني   13

442005052يمنى محمد نور حسن الهوساوي   14

442000819افراح فهد علي اليزيدي  15

442005052يمنى محمد نور حسن الهوساوي  16

442000819افراح فهد علي اليزيدي  17

442003968حصه فريد رديد المسعودي  18

442009973خولة سعد حميد الحازمي   19

442000965رغد محمد حسن المحسن   20

442000965لجين .فواز حمدان الصبحي  21

442004122نماء امين محمدعلي تركستاني   22

442000124هند محمد عبدهللا عامر   23

442004954أفنان رأفت علي صديق   24

442013177ابرار محمد سالم الحربي   25

442007769منال عبدهللا منيع هللا السلمي  26

442000029إيمان سالم محمد الحامد   27

442009775رهف عبدهللا محمدمكي اليماني   28

442010064غدير حسن سالم باجندوح  29

442000300رغد منصور مبروك المحمادي  30

442000133أمل يحي هالل المعافي   31

442001341بشاير محمد حامد المالكي  32

442006702افنان امجد عبدهللا هندي   33
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

442008433رغد اسحاق محمد سردار   34

442009108سماح عبدهللا عزيزهللا تركستاني   35

442009342أرجان توفيق عبدهللا حمزه   36

442008191رفيدة احمد نعمة هللا أندجاني  37

442006803نوره سالم حسن الشريف   38

442007425لينا صالح احمد الغامدي  39

 436035105 بيان عابد غانم الردادي 40

 441017905 هند محمد هاشم نور االمين عليم الدين  41

 439002163 كديوي ضي ظافر صالح ال 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 ايمان مدخلي   األستاذة        اسم المرشدة :  

iamadkhali@uqu.edu.sa  ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

442007598البتول أحمد عبدهللا المنتشري   1

442009149شهد محمد حامد السواط   2

442010864طيف فهد عطية الثقفي    3

442006328غدي فهد عبدهللا العويد   4

442008155بيان محمد حسن الحارثي   5

442010826حياه يعقوب موسى الهوساوي   6

442003946ليالي خالد حسن الذبياني   7

442008197شادن خالد عبدهللا العسيري   8

442009681وجدان معتق عتيق السلمي   9

442005673سمر قاسم علي عجيبي   10

442001705رنا محمد عبدهللا الصواط   11

442005591لمى حاكم سعد اللحياني  12

442001253فوز أحمد محمد الشريف   13

442003039ان المطرفي نورا خالد خيش  14

442005178ود خالد احمد حصريم ور  15

442009386شهد غالب عبدالرحيم النجلي  16

442003308عنود معيد محمد القارحي   17

442010336النا عابد عقال السليهبي   18

442003846عيده عوض عواض الروقي  19

442006074جود منصور عطيه القرشي   20

442009759مياس بندر عبدهللا السفياني   21

442018470عال علي حسن كرامي  22

442006033ن محمد العمري شهد عبد الرحم  23

442012922بيان عبدالرحمن ناصر القرشي  24

442002361هيا مساعد ساعد الندوي   25

442008629شهد محمد عبد الستار بنقالي  26

442000048جميله جمعان مليح الدعدي   27

442004807وجدان مخلد محمد الحسني   28

442003504سماهر منصور عبد الكريم الشيخ   29

442003537نسرين عبيدهللا منقي الجحدلي  30

442005022مي فائز حسن جمال فائز حسن جمال   31

442003233دالمعين األنصاري اميمه جميل عب  32

442007647شذى احمد محمد المالكي   33
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

442004444النا سعد بخيت المطرفي  34

442006262هتون محمد سليمان بنونه  35

442009206سالمه احمد علي العسيري  36

442010803والء احمد عبدهللا احمد الحصيني   37

442004235احسان حسين جمال الثقفي   38

442011720هديل صالح احمد الحربي   39

 441017951 منيرة محمد قاسم أحمد بيك    40

 441018045 صديق بسمه صالح أحمد  41

 441017897 تو سعيد صفاء صالح غامل  42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

   مشاعل الحربي األستاذة         اسم المرشدة :  

mshharbi@uqu.edu.sa           : ايميل التواصل 

 اسم الطالبة التسلسل

 

 الرقم الجامعي

442002558رغد منصور وازن السلمي   1

442004678دالل مساعد سليم العبدلي   2

442006349امنيه عبدالمحسن عبيدهللا البركاتي    3

442001832سحر عبد الرزاق عبد هللا تكروني   4

442003374شهد يحيى محمد فتيني   5

442000855ابرار سريج مسرج الجميعي  6

442000550يحي المالكي عبير سالم   7

442006252عنود عبدهللا عيسى الرنينيال  8

442004409مجد سلطان علي النفيسة   9

442004819جوري إبراهيم عبدالمعطي الصاعدي   10

442003650دانا فواز حضيض الجابري   11

442006836أصايل جميل محمد شاطر   12

442004555مرام احمد سالم المامي  13

442007282ريتاج محمد عطيه الحارثي   14

442004055ربى خالد محمد كاوا   15

442007930عذيب  سميه حمود علي  16

442010364مد احمد الخريصي نورا مح  17

442003561عبير سالم حسين الشريف  18

442001771رناد فؤاد محمد عقل  19

442001764بيان حسن عبدهللا الزهراني   20

442012123اصايل خالد محمد الغامدي  21

442002158دانه عبدهللا عبيد الحربي   22

442005642نورة محمد ناصر الهذلي  23

442007768في نبيل ابراهيم بكر   24

442010789سن حامد األنصاري ديما عبدالمح  25

442008782ريناد عايض فرج القثامي  26

442002177ثمار حاتم اسماعيل خان   27

442010201مشاعل وليد احمد محمد   28

442012172فاطمة محمد سعيد النقيب   29

442007281زينة جميل صديق محمد   30

442008953محسنه عبدهللا محمدمنصور الحضرمي 31

442000882جنى سالم محمود بن صديق  32
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 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

442002619اصايل عبدهللا شهوان الزهراني   33

442002182الغني الصيرفياالء عادل عبد   34

442008091جود طالل حسن الدعدي   35

442001441معالي علي محسن القناوي   36

442005395العتيبي  سهى ثاعي مزين  37

442006791نهى صالح صويلح الحربي  38

 442004109 ف عادل الثبيتي ريم عار  39

 441017926 د تراوري امينه ماما محم  40

 441017939 أفرح محمد علي جوهر   41

 441017925 ليلى علي محمد عبد القادر 42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ء قسم الفيزيا                                                                                        شاد االكاديمي  االر

 عفاف الصليمي   األستاذة       اسم المرشدة :  
 aasulaimi@uqu.edu.sa     ايميل التواصل :

 الرقم الجامعي اسم الطالبة التسلسل

442002425والء عطية هللا قشموع الفهمي  1

442006261سارة حامد محمد فالتة  2

442011928رغده عدنان محمد ازهر   3

442002484سماهر صالح صليح صالح   4

442010672رؤوم محسن سامي كتبي   5

442000256جوري عبدالرحمن محمد عبدالعزيز  6

442002527خوله خالد علي القرشي   7

442001736نورين فؤاد أبراهيم آل أبراهيم   8

442007084 الجيزاني مرام هاني عبد هللا 9

442009444رؤى عبدالرحمن أحمد بانبيله  10

442011197ذكرى سلمان محمد القرشي   11

442001067ياسمين محمد غرسان الزهراني   12

442002522لميا محمد علي الكبكبي   13

442001420رزان عبدهللا مزيد النفيعي   14

442007364مارية عوض هللا محسن السلمي  15

442008912جواهر سعيد رده المالكي  16

442009425الدانه محمد سفر العتيبي  17

442009623قاسم  بدور أحمد حسن  18

442000278ريما علي صالح الخليفة   19

442009533غدير اسامه عبدالرحمن المغربي   20

442001603رنيم سالم علي بلخدر   21

442013086وعد ابراهيم محمد معشي   22

442012300روان محمد مترس العيسي   23

442001004مريم سليم سالم الهذلي   24

442007083دي بادرب لمى سامي عبا  25

442008122ان محمد جابر الشهري ارجو  26

442002406ر العتيبي وصايف محمد سف  27

442013111حمد محمد الحارثي شذى  28

442011367 صالح بنون نوران عبدهللا  29

442004056ارة أحمد زيد عطيف س  30

442000737عواطف عبيد عبدهللا اللحياني  31

442003275حنين عدنان احمد المالكي   32

442003485أمجاد جعدان إبراهيم الحسني  33

442002393وجدان عبدهللا محمد الزهراني   34
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442007833قمر احمد بشير كعكي  35

441017923اماسي ضحى حسين سيه ي  36

442006566اح رده المالكيهاجر مفت   37

442009833سالف راشد بسيس الذبياني   38

 442001700 مريزيق حضيرم السلمينهى   39

 441012980 مد االحمديشهد عبداللله مح 40

 441017893 د نذير أحمد بخشو مارية طفيل احم  41

 441017942 محموده سيدنور عباس مياه  42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


