
 10210شعبة رقم  011درجات األختبار الفصلي سلم             

 

430922436 
رنا بنت عبدالرحمن بن ناصر 

 التركي
91  

  منتظم غاده بنت عبدهللا بن رشيد الرشيد 434200231 2

  منتظم 22             مها بنت حمد بن خليفه المهناء 434201474 3

  منتظم 22        الخثالننوره بنت حمد بن زيد  434201802 4

  منتظم 22         نوره بنت مطلق بن ماطر العصيمي 434202648 5

  منتظم 91  تهاني بنت عبدهللا بن ضيدان النفيعي العتيبي 434925508 6

  منتظم 22      غيداء بنت حسن بن شايع الشميم 435200490 7

  منتظم 92       نوره بنت عبدهللا بن علي الناصر 435200707 8

  منتظم 22     امل بنت عبدالرحمن بن عثمان العريني 435201765 9

  منتظم حصه بنت فيحان بن سعود آل حمظه السهلي 435202128 10

  منتظم 91    رشا بنت مرزوق بن علي الخزمري الزهراني 435202790 11

12 435202791 
  الزهرانيروابي بنت مرزوق بن علي رجب الخزمري 

29    
  منتظم

  منتظم 91      امجاد بنت عبدالعزيز بن صالح بن رشيدان 435925301 13

  منتظم 91     وفاء بنت حسين بن عبدهللا الشهري 436200139 14

  منتظم 21    فاطمه بنت فيصل بن سعيد الصيعري 436201312 15

  منتظم 22        نجد بنت محمد بن بريك الكثيري 436201600 16

  منتظم 22     شوق بنت محمد بن رميح الرميح 436201792 17

  منتظم 92          هيفاء بنت منصور بن عبدالعزيز الحربي 436202201 18

  منتظم 21   رهف بنت ابراهيم بن عبدهللا الرباعي 436203369 19

  منتظم 22          حواس الشمري احمد افنان 436203657 20

  منتظم 21         مها بنت نجم بن ياسين الشمري 436204403 21

  منتظم 29     ريمه بنت فرج بن ناجم االكلبي 436925049 22

  منتظم 21        روان بنت سلمان بن سراج المالكي 436925326 23

  منتظم 92     افنان بنت فايز بن تركي البقمي 436925333 24

  منتظم 22              لجين بنت منصور بن احمد الغامدي 437201353 25

  منتظم 22        علياء بنت ابراهيم بن علي الرويبعه 437201568 26

  منتظم 21         منتهى بنت خالد بن عبدالعزيز الزايدي 437201800 27

  منتظم 22       خلود بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الموسى 437201914 28

  منتظم 21            العنود بنت حمد بن علي بن ثواب 437202006 29

  منتظم 22         هدى بنت ناصر بن عبدهللا الدوسري 437202356 30

  منسحب ليان بنت احمد بن عبدهللا الغامدي 437203128 31

  منتظم 22          سالم حيدرة عبدهللا بشرى 437204427 32

  منتظم 22            ، مانجوكا . سلمى 437204548 33

  منتظم 91     ، ينج . تي 437204549 34

  منتظم 92            ، يان . هان 437204550 35

  منتظم 91       انسام بنت محمد بن سعيد الزهراني 437925425 36



  منتظم 91     غاده بنت عبدالمحسن بن صالح آل الشيخ 437925436 37

  منتظم 22      مدى بنت محمد بن فهد بن نصيب 437926602 38

  منتظم 92     ساره بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن معمر 437926605 39

  منتظم 21       شاهه بنت عبدهللا بن ناصر الدليمي 437926654 40
 

 


