
المقر (المستمر)مركزالدراسات بعليشة 

الدرجة الدبلوم

اسم المقرر الرياضيات

النشاط محاضرة

الشعبة 576

ليلى بنت جاسم بن محمد بن علي الزيداسم المحاضر

الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعالكلية

القسم الطبيعية والهندسية

تسلسل رقم الطالب اسم الطالب المجموع   

1 435925366 أمجاد بنت أحمد بن عبدالرحمن بن دحيم

2 436925303 ساره بنت مسفر بن ظافر القحطانى

3 436925521 نوره بنت صالح بن راشد التويجري

4 436925968 هياء بنت محمد بن صالح الشبيبي 27

5 437925042 شهد بنت سعود بن محمد السهلى

6 437925066 نوره بنت متعب بن فريح الشمري 36

7 437925127 سميه بنت علي بن عقل العنزي

8 437925267 رزان بنت محمد بن زيد بن عقيف 44

9 437925270 نجالء بنت يزيد بن مفرج ابوثنين 47

10 437925289 روان بنت سعد بن صالح الذياب 11

11 437925322 وعد بنت علي بن احمد السفياني 27

12 437925442 منى بنت محمد بن صلب محمد 57

13 437925468 زينب بنت صريع بن سالم العطوي 56

14 437925480 نوره بنت سلطان بن سليمان البديوي 54

15 437925484 شوق بنت محمد بن عبدالرحمن شراحيلي 52

16 437925485 شروق بنت علي بن فالح األسمري

17 437925490 سماهر بنت حمد بن فالج المطيري

18 437925499 ريماز بنت محمد بن احمد االسمري

19 437925540 امنه بنت علوي بن حسين العطاس 49

20 437925547 رقيه بنت عبدالعزيز بن محمد الجهيمي

21 437925552 غاده بنت سعيد بن محمد الزهراني 45

22 437925562 لمى بنت عبدالمحسن بن ناصر العتيبي

23 437925646 لمى بنت فهيد بن عبدهللا النفيعي

24 437925649 منال بنت عبدهللا بن مطلق العتيبي

25 437925655 رغد بنت عبدهللا بن عثمان الفواز

26 437925658 غاده بنت حمد بن محمد الكثيري 24

27 437925659 جواهر بنت عايض بن عويض العصيمي

28 437925660 اميره بنت ناصر بن عيد العنزي 47

29 437925662 صفيه بنت عبدهللا بن محمد الحميدان 40

30 437925667 ريم بنت ابوطالب بن حسن القطام 60

31 437925670 خلود بنت خالد بن عبدهللا الحرير

32 437925672 بشاير بنت سالمه بن عويد العنزي 45

33 437925673 مها بنت معيض بن درع القحطاني

34 437925675 عهد بنت ياسر بن عبدهللا الدوسري 30

35 437925676 رنا بنت سليمان بن علي العثيم 51

36 437925677 رزوانه بنت عبدالصمد بن موسى فالته

37 437925770 ملك بنت محمود بن محي الدين أعظم 57

38 437925796 ارياف بنت محمد بن ناصر الحميدي 48

39 437925809 سماهر بنت سعد بن صالح الشهراني 34

40 437925844 بشرى بنت رضى بن باسلوم الزهراني 55

41 437925849 روان بنت ناصر بن زهيميل العتيبي

42 437925859 غادة بنت محمد بن احمد الشهراني 42

43 437925860 لما بنت عبدهللا بن محمد الزير

44 437925868 شذى بنت حسن بن احمد الشهري 29

45 437925874 منار بنت محمد بن سالم العنزي

46 437925884 اروى بنت سعد بن عبدهللا الحريشي



        



         



      





47 437925885 رهف بنت سالم بن مثنى الرشيدي

48 437925985 شهد  عبدالكبير  عمر عبدالكبير 40

49 437926039 سارة بنت خالد بن سعد بن مسعود

50 437926059 احالم بنت سليمان بن حامد البلوي 48

51 437926098 لطيفه بنت محمد بن راشد بن دريس 47










