توزيع الطالبات على المرشدين األكاديميين بقسم علوم الحاسب للفصل الدراسي
األول ١٤٣٩/١٤٤٠
الرقم الجامعي
435001992
435001996
435002009
435002041
435002091
435002405
435002530
435002866
435002881
435003119
435003364
435003702
435004122
435004201
435004746
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435005458
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435011783
435012083
435012127
435012147
435012445
435012595

اسم الطالب
فاطمه عبد عقيل الزبيدي
زھراء ھاشم محمد العجالني
صالحه حسن عبده الزبيدي
ربا حسن ابراھيم العلوي
خديجه ياسين جراد الزبيدي
ريناد ابراھيم محمد الحسني
أمل إبراھيم شامي العمري
علياء شامي ادريس الفاھمي
شيمه محمد عوض الزبيدي
فاطمة ابراھيم محمد المرحبي
خلود علي عمر البارقي
آمنه يوسف عباس الناشري
صالحه عيد محمد الشقيفي
مريم محمد ابراھيم الراشدي
بشاير علي عبده الشقيفي
غاليه علي أحمد الزبيدي
بسمة إبراھيم حسين الحسني
شذاء احمد عمر الزبيدي
اسماء علي حسن القوزي
ناديه الفي عبدالرحمن الحربي
شھد محمود علي الصحبي
نوره محمد واصل الزبيدي
اسماء علي ابراھيم الصلبي
بشاير عقيل جبرين الزبيدي
ليلى محمد بلغيث السالمي
أمل عبد علي العمشاني
شاره مھدي موسى الفاھمي
لطيفه محمد علي الشاردي
ھاشميه سعيد سعيد مجيدي
زينب ذاكر علي المرحبي
والء عقيل عاثي الزبيدي
حليمه عبد بلغيث المقعدي
ساره عبد علي الجدعاني
ساره صالح علي الزبيدي
مريم حاسن علي المسعودي
سحر محمد علي الربعي
رقيه احمد بكري الحادثي
وفاء أحمد عبد الزبيدي
وجدان فايع علي الدرھمي
فاطمه حسين صالح العامري
رحاب سالم بركوت الناشري
عيشة علي بلغيث الزيادي
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امل حسن عبد السابطي
حنان يحيى عبد نولي
أمل صالح عبد العيسي
صالحة أحمد محمد العتيبي
أسماء أحمد حمد العمري
زھراء عبد علي المقعدي
غادة محمد عبد  الشيخي
امنه علي عيسى السميري
سارة راجح محمد الزبيدي
منال ابوطالب معبرد السيد
دالل محمد حسان المسعري
عائشه موسى حسن المرحبي
فوزيه حبيش محمد الزبيدي
فاطمه علي محمد العمري
صالحه علي شايع القوزي
بشرى عقيل حسن العبدلي
عيده علي إبراھيم العيسي
نورة عبدالرحمن احمد بايحيى
اشواق محمد عبد  الشاردي
بشاير بلغيث مفرح العامري
عبير موسى عبده العامرى
آمنه محمد محمد الفالحي
ھبه علي حسن العبدلي
كامله عبد حسين القرني
ريم ابراھيم عبد الشيخي
شريفة محمد عقيل العمري
ريتال علي احمد الزبيدي
خيار عمر أحمد العمري
العنود احمد ھالل الغامدي
حليمه محمد احمد الشھابي
شمسيه محمد حسن الشھابي
بشاير مقبول عيسى العمري
نوره محمد ابراھيم الشيخي
احالم زين يحي الزيلعي
خديجه احمد عمر الغانمي
ساره عمر محمد الجليمي
فاطمه عبده عيسى القوزي
تھاني حمد مھدلي الناشري
نجود احمد حسن العيافي
طله حسن يحني عسيري
تھاني ھادي خنين الشيخي
بتول احمد علي الشقيفي
االء الحسن علي المعشي
مريم محمد علي الزبيدي
غاده ابراھيم عبد الھاللي
امل سرحان موسى العيسي
معروف محمد حسن الكناني
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سلمى احمد عبد القحماني
اسماء بلقاسم عبده القوزي
عمره أحمد علي الناشري
امنه ابراھيم علي القوزي
مشاعل االمين مفرح االھدل
زھراء احمد محمد الفقيه
ھيفاء بلقاسم نوح الخيري
عھود سليمان علي المرحبي
فرح فرحان محمد الغامدي
متعبه عبد علي الزبيدي
حنين يحي محمد الشاعري

437012115
437012118
437012344
437012443

أثير علي محمد البيھي الصلبي
فاطمه يوسف محمد المرحبي
مالح احمد علي العمري
أفراح عجي أحمد الصحبي
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ھاجر عمر محمد اليعقوبي
خوله حسن أحمد المسعودي
حليمة ابراھيم عجمان الناشري
طله احمد إبراھيم الفقيه
اميره حسن عبدالمعين الزبيدي
اسماء محمد علي الفقيه
مريم عبد حسن الناشري
زھراء عجمان مبغور الناشري
جواھر محمد مرعي الناشري
فاطمه محمد حسن الناشري
جواھر موسى حجازي العمري
نھى حسين حسن المغربي
امل احمد علي السيد
خلود ابراھيم مھدلي الناشري
فرح محمد ياسين العجالني
فاغيه حمزه عيسئ السميري
اصاله سعيد علي الرويلي
مريم احمد محمد الناشري
ابرار عوض محمد الزبيدي
شروق إبراھيم محمد العبدلي
جواھر حسين علي الناشري
سراب مشني محمد الحربي
فاطمة أحمد محمد المرحبي
حليمه ياسين عيسى السميري
شريفة بركوت مانع الناشري
شروق ابراھيم حمد السميري
مريم حمزة امبغور الناشري
عيشة احمد محمد العمري
رقيه حمد علي الناشري
بشاير عمر عطيه اليعقوبي
سعاد جمعان محمد حصيني
لطيفه احمد محمد العجالني
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حليمه خضر علي المقعدي
ريم أبوطالب محمد الشقيفي
ريھام حسن محمد القوزي
فاطمة علي عمر الناشري
مرام احمد علي الزبيدي
شذى يحيى حسن الجعفري
فاطمه احمد عبد الناشري
رحمة محمد مصطفى الحسني
ساره محمد درويش الزبيدي
حنين عبد زين الرفيدي
منى محمد علي الشمراني
رھف عبد بيطلي الكديسي
نبيلة احمد محمد الصحبي
ساره عمر عبدالرحيم المتحمي
فاطمه ھاشم علي الزبيدي
اسماء مبارك علي الزھراني
جواھر درويش ابراھيم السيد
ھالله مسعود محمد عسيري
اثير عمر سالم المرحبي
رحمة سنان موسى الععري
مرام ابراھيم كريدم الزبيدي
فاطمه متعب مرزوق الغامدي
مريم علي عبد الشقيفي
صالحة حمد محمد الھاللي
رحمه صالح محمد المقعدي
بشائر علي منسي الزھراني
شيخة محمد الراشدي
أميرة رشيد أحمد الشريف
فاطمة ھادي محمد الشاعري
صالحه حسين حسن الشاعري
زھراء علي سالم الزبيدي
الجوھره محمد حمد العمري
نوف محمد علي العيسى
فاطمه محمد عمر العلوي
أماني يحي محمد الصالحي
حليمة مناجي الكناني
غيثة علي محمد الربعي
علية علي محمد الربعي
ناديه جابر حمزه العبدلي
عفاف راجح احمد الحربي
ساره احمد حماد العبدلي
زھراء أبوطالب محمود السيد
زھراء علي مبارك العبدلي
نوال احمد علي العيسى
فاطمة عوده محمد الزبيدي
شذى محمد معيض الحربي
وجدان محمد احمد الراشدي
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شروق يحي حسين العمري
بشاير محمد علي الشھابي
اشواق خضر عبده الفقيه
نوال محمد حسين الشھابي
ليلى عبده عمر الشرقي
اشواق يحي محمد المرحبي
منيره حسين محمد المسعري
رحمة حسين حسين البدواني
حليمة حسن عطية  الزھراني
أماني حسين سويد الجليمي
عھود بلقاسم الحسن العقيلي الفقيه
نجود ابراھيم موسى الجدعاني
زينب إبراھيم شامي العمري
زھراء علي إبراھيم السيد الزبيدي
نجود ادم جرب الناشري
زھراء محمد احمد العذيقي
حبيبه رباع محمد المعيدي
مريم علي عبد الصندلي
فاطمه عايض محمد الزھراني
اسرار علي ابوطالب العمري
ندى عبد صديق الشاعري
عيشه أبراھيم محمد الغبيشي
اشجان موسى شامي الكناني
أسماء علي محمد الماجدي
نوره ابراھيم علي الخيري
عبير مھدلي محمد الناشري
مريم حرب عوض المرحبي
جواھر علي سالم الزبيدي
نورة تركي شبير العبدلي
علية حسن خرشان الحربي
اروى حامد ابراھيم الشنبري
بشاير محمد يحيى المرحبي
أماني شامي راجح الھيلي
فاطمة موسى أحمد الشطيري
فاطمه صالح حسين الحسني
اضواء عبد حسن الزبيدي
أسماء ياسين علي المرحبي
ھدى عبد حسن بازغيفان
ربا ابراھيم محمد الفقيه
سارة عامر حسن العمري
شروق عبدالرحمن مطھر الفقيه
شذا احمد محمد العذيقي
أمل ابراھيم عبده الناشري
ليلى علي ابراھيم االحمري
مرام جيالن علي الخيري
فاطمة محمد كريدم الزبيدي
منى عون يحيى الشقيفي
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عائشة موسى ھادي الناشري
حنان محمد احمد االحمري
حنين احمد حسن الفقيه
رحاب محمد بلقاسم الفقيه
باسمه عمر علي القوزي
ليلى عبد علي الناشري
أميرة حسن احمد العمري
ليلى الحق ابراھيم العبدلي
خديجة حسن علي الفقيه
شريفه عبد بن عبدالمعين الحربي
عليه محمد معيوف العمري
صالحه احمد احمد الشھابي
داليه زاھر بلغيث السفري
ناديه محمد عزيز الراشدي
نوال سعيد بن علي الزھراني
مريم علي عبد الزبيدي
متعبه صمعي غندور الزبيدي
روان محمد سالم الراشدي
عرفه امبارك محمد اليعقوبي
فاطمة علي معيض الربعي
مريم احمد محمد العمري
فوزيه سعيد علي الزھراني
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شروق عبداله حمزة الجدعاني
آمنه احمد ابراھيم المرحبي
سعيده صالح عبد ﷲ الشريف
زھراء علي موسى العلوي
فايزه سالم علي الزبيدي
فاطمه احمد عبدﷲ الزبيدي
غاية عوض محمد السحاري
ليلى محمد حسن الحسني
أمل حسن محمد الزيادي
حمده حسن محمد الحربي
رحمه يحي عمر االحمري
علية عبدﷲ ابراھيم العمري
خلود ھادي بكري الشيخي
ھاجر ابراھيم محمد الحرازي
االء حسن احمد الفقيه
فاطمة محمد أحمد الزبيدي
بشرى مصطفى عبد الرحمن
الكناني
آمنه محمد عبد ﷲ السالمي
ھناء ابراھيم عبد الرحمن
أسماء زين عبدﷲ المرحبي
نوف علي حسن العمري
ھاجر علي عبدﷲ الزبيدي
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ھيفاء عبده عمر الشرقي
عائشه أحمد يحيى الناشري
عائشه يحي علي الشاعري
نوره يحيى نافع العمري
تھاني حسن معيض الحربي
مھا محمد سبتي الزبيدي
عائشة صالح ابراھيم الزبيدي
فاطمه مشاري حسن الحربي
فاطمه سليمان احمد الناشري
غاده إبراھيم عبده المرحبي
عھود عبده احمد الزيلعي
حنين عمر محمد آل معافى
غاده حسان عباس المھابي
عائشه احمد علي السيد
جواھر محمد علي الناشري
عائشه عبدﷲ موسى الصمداني
عائشه عبدﷲ موسى الصمداني
عائشه عبدﷲ موسى الصمداني
ريعه محمد علي الذيبي
نورة شالع ابراھيم الناشري
منى احمد ابراھيم المرحبي
مريم علي علي الغانمي
بشاير مده سالم الحربي
شروق محمد بلقاسم الكديسي
فريعة حسن أحمد العمري
سمية صالح ھاشم الغامدي
زينب احمد عبدالعزيز العجالني
اماني جابر ابكر المرحبي
مريم علي يوسف اليحياوي
سمر منصور عبدﷲ العبدلي
ريوف سعود نايف العتيبي
نجود بلقاسم محمد الفقيه
فاطمة حمزة سويدي السالمي
خديجه سليمان موسى الحربي
ندى عبده مقبول السميري
جواھر حسين صالح الراشدي
تھاني عطية جرادان الناشري
مريم حسين علي الزيلعي
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غايه عمر محمد الناشري
نعمه ابراھيم محمد السالمي
دانيه محمد ناصر باسندوه
فاطمة حسن موسى العمري
شريفه أحمد حسين الصحبي
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زھراء محمد علي الذيبي
نجوى علي بركات الحربي
شريفة جابر محمد عسيري
زھراء عبده محمد الناشري
بشاير علي عمر المرحبي
امل ابراھيم مطر العيسي
فاطمه حسن محمد الراشدي
ليلى احمد علي السميري
ليلى شامي عطية العقيلي
شريفه علي يحيى الراشدي
اشجان حسن ھاشم العرياني
مشاعل احمد يحيى العمري
فايزة معبرد ابوطالب السيد
نجوى محمد حسين العبدلي
زھراء حسن حمد الھيلي
المھا علي احمد الزبيدي
عھود عثمان علي الزبيدي
ابتسام حسين احمد العبدلي
شروق حسن ذاكر الحليسي
بشاير عطية ابراھيم العلوي
ھاجر محمد علي المتحمي
رھف علي محمد الفقيه
اماني خليل حسين الحسني
مھا علي عيسي السميري
رحمه موسى أحمد العمري
شريفه ھادي أحمد الشقيفي
فاطمة حسان يحيى الشيباني
اليحياوي
حليمة حسن محمد الزبيدي
ھاجر علي حسن الزبيدي
زھرة معيض محمد الشھري
ھناء محمد عبد بالبيد
منال عبد يحيى الراشدي
منى علي عبد باحداد
سھام علي سويدي السالمي
ھدى عبده عزيز المصلحي
ھنديه محمد سليمان السفري
نوف عبد احمد الفقيه
فاطمة علي عبدالقادر الخيري
صفره جيالن يحيى المعيدي
نھى علي راجح الزبيدي
شريفه ابراھيم حسن المقعدي
فاطمة حسن عوض العمري
عھود ھاشم حسن الشھابي
خديجه احمد علي الشقيفي
سعديه على محمد الحسنى
شقراء علي محمد السيد
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أسماء أحمد حسين الناشري
حليمه محمد ابراھيم الراشدي
زھراء محمد معيض الغانمي
عھود عبدالرحمن محمد باجعفر
حنان مشعمل احمد الشھري
حليمه محمد علي الزبيدي
رحمه ياسين علي العلوي
شذاء حمزه محمد المقعدي
ليلى ابراھيم ھادي الخالدي
اثير ساري ساعد الزھراني
بسمه محمد فايز العبدلي
فاطمة عمر عبده االحمري
نوف بارقي محمد الغانمي
صالحه عبدالرحمن بلغيث الشاردي
ھنديه حجري أحمد العبدلي
حليمه محمد علي السالمي
تھاني حسين عبد الزبيدي
مشنيه سرور سعيد الغبيشي
صالحه حسين الحسن اليحياوي
ساره شامي عبده العبدلي
رقية عمر علي القوزي
فاطمة علي حمد الصلبي
ليلى جعفر حبشي عشيري
حنان راجح محمد المسعري
شاره صديق شامي الفقيه
ماريه شامي محمد الغانمي
عبير علي سويدي السالمي
ابتسام ناصر محمد الراشدي
ريم ابراھيم حسن الزيلعي
مريم ابراھيم حسن الزيلعي
خديجه عبدالعالم عبد محمد
امل درويش زين الطاھي
أمجاد محمد بحني القوزي
رحمه علي محمد العمري
ساره محمد موسى العمري
ريم عبد شامي الحسني
مريم سويدي ھادي السالمي
عواطف علي حسن الخيري
نوال احمد مشلوي العلوي
رحاب رمضان علي العيسى
أمل عبد عطيه الغامدي
صالحه علي حسن الشھابي
فاطمة حسن حمد الشاعري
صالحه لم الدين محمد التكروني
ليلى يحيى عبد الرحماني
عھود حسن عبد الزبيدي
فاطمة يحيى عمر الصالحي
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مريم سنان درويش الزبيدي
رايه حظرمي علي الشھابي
شريفة محمد علي الھاللي
فاطمه احمد طامي العمري
لطيفة ادريس علي السالمي
ايمان ابراھيم محمد الحضريتي
علوه عقيل سليمان الزبيدي
خديجة احمد حسن القوزي
حليمه يحي عوض العمري
غيثه صالح محمد الراشدي
أمل سعيد حامد الشھابي
حسنه ابراھيم محمد الزبيدي
خلود احمد يوسف الناشري
وفاء محمد علي الراشدي
حليمه علي عمر األحمري
مريم مبروك حسين الجدعاني
مالك محمد شامي السيد
حسنه الحسن جابر العمري
نوره سليمان احمد الحربي
حنان عبد زين الرفيدي
وجدان أحمد محسن العيافي
سھى عوض علي الزبيدي
نوف مقبول موسى الشاردي
عجيبه بيطلي علي الكديسي
تغريد خلف عمر العذيقي
غيثه عقيل بخيت البدواني
أمل محمد ابراھيم حلواني
امجاد سعيد عوض الراشدي
فاطمه محمد احمد الناشري
بسمة احمد ابراھيم السميري
عيشه علي سالم الراشدي
ندى احمد محمد الزبيدي
حليمة احمد ابراھيم الدرھمي
وجدان الحسن حسان الكناني
مطره ھادي حسن آل خالف
مريم ھاشم محمد الغامدي
أبتسام علي محمد الصحبي
رحاب علي احمد الراشدي
خديجه عمر محمد الزبيدي
تغريد عبد محمد العبدلي
كاملة عبد جرادي الغبيشي
فاطمة مقبول عوض العمري
ليلى محمد يحيى العجالني
حليمة حسين ابوطالب السيد
أسماء محمد عبد  الشاردي
عائشه حسن علي الزيلعي
ساره حسن صالح الزبيدي
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مشاعل علي محمد الزبيدي
فاطمة محمد عبد  اليحياوي
ھبه ياسين عبده السيد
غيداء خالد عبدالعزيز الزبيدي
مباركة علي سالم الزبيدي
مريم سالم محمد الزبيدي
ھنوف محمد سليمان السيد
سماھر زاھر عباس المھابي
فاطمه محمد مديني العمري
فايزه عبده فايز الزبيدي
رقيه علي موسى الربعي
حياة محمد حسن العبدلي
رحمه عبد  موسى المعيدي
ريم علي الحسين الشيخي
منى محمد احمد الزبيدي
ندى حسن ابراھيم الزبيدي
نجوى ھاشم محمد الغامدي
عقيله بلقاسم عبد الغبيشي
ساره عوض حسن عوض
رضيه عوده محمد الزبيدي
خلود عيسى سويدي السالمي
صفاء احمد ابراھيم المغربي
حليمه علي بحني العلوي
خديجة عبد  احمد الحربي
سمية علي محمد آل معبرد السيد
بدور عطيه جابر العمري
نوف محمد سويدي السالمي
ليلى عبد محمد الخيري
صفاء احمداني حسن السالمي
امجاد ابراھيم محمد الفقيه
نوف علي ابراھيم الشيخي
اثير خالد عيسى الحازمي
ليلى عبدة جابر االحمري
منال بحني على القوزي
منال ابراھيم حامد الشيخي
ناريمان يوسف حسين الجدعاني
فاخرة محمد أحمد الفالحي
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