أحلاقي قائمة أبمساء طالبات الدراسات العليا حلفل التخرج للعام اجلامعي 1438/1439هـ
اسم الطالبة

م

طالبات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
1

شهد عبدالرمحن فايز املغذوي

2

ميمونة علي حممد الشهري

3

مسية توفيق عبدالرمحن عماين

4

عفاف حممد عيد الساعدي

أحلاقي قائمة أبمساء طالبات الدراسات العليا حلفل التخرج للعام اجلامعي 1438/1439هـ
م

اسم الطالبة
طالبات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

1

هاجر عبدالرمحن مطيع احلجيلي

2

حنان صابر رضا سحله

3

أميمة عدانن حممد طلبة

4

رمي شباب عوض السحيمي

5

خدجية سليم محدان اللهييب

6

سعاد عطاهلل عطية هللا الرحيلي
طالبات كلية العلوم

1

أمساء عيادة حامد املرعشي

قائمة أبمساء طالبات الدراسات العليا حلفل التخرج للعام اجلامعي 1438/1439هـ
م

اسم الطالبة
طالبات كلية الرتبية  /دكتوراه

1

أمسهان عبد الرمحن حممد عسريي

2

أهواء عبد احلميد درويش سالمة

3

هناء عبد هللا محد احلريب
طالبات كلية الرتبية

4

إهلام صالح مصلح احلريب

5

أريج عبد اهلادي عبد هللا اجلهين

6

أشواق صاحل معتق الوابصي

7

أفنان حممد أمحد العطاس

8

أماين علي معزي اجلهين

9

أمنية عبد هللا أمحد أبو طربوش

10

آاثر منصور صاحل املطوع

11

آالء عبيد هللا راضي األمحدي

12

آمنة حممد حممود الفاضل الشنقيطي

13

بدور مفرح سامل العروي

14

بشرى عطيه حممد الصبحي

15

بشرى حممد عايض األمحدي

16

بلسم عابد عبد هللا املغذوي

17

تغريد حممد عبد احملسن املارديين

18

هتاين جزاء منصور األمحدي

19

هتاين سليمان محد احليدري

20

هتاين غازي عوض احلريب

21

حصة زارع سامل العنزي

22

حنان عليثة طليحان اجلهين

23

حنان حممد سليم اجلهين

24

دالل حممد انصر األمحدي

25

دنيا سعيد حممد املدودي

26

رحاب عبد هللا عليان العويف

27

رحاب اليف حليس املزيين

28

رفيف حامت شهاب رضوان

29

رقية عبد العايل الطريس احلريب

30

رؤى منري رافد القرايف

31

رمي علي سامل األمحدي

32

رمي ماجد لويفي السليمي

33

سارة إبراهيم عبد هللا احمليسن

34

سارة بندر عطا هللا العنزي

35

سارة شامان عبد هللا احلريب

36

سارة عواض سلمان السهلي

37

مسرية مسلم سليم الرحيلي

38

سناء سليمان عزه فرحان

39

سهام مهل شديد الردادي

40

سهى عبد احلميد حممد الذبياين

41

صفية سامل عبد الرمحن ابحشوان

42

عائشة سلمان مسيب اللقماين

43

عائشة سليمان مرشود الرحيلي

44

عائضة احلسن علوش احلريب

45

عبري عبد العزيز مطر احلاسري

46

عهد عبد القادر رضا عالم

47

عهود أنور راغب الطليوين

48

فايزة مبارك جريد امليليب

49

فوزية سليم معيوف اجلهين

50

فوزية معيض مرزوق الرحيلي

51

فوزية مقبل عطية الصاعدي

52

كاميليا ماجد مريزيق احلريب

53

مروة مصطفى حسني معمرجي

54

مرمي راشد رويشد املغذوي

55

مرمي سلمان مسعود املطريف

56

مشاعل صاحل عودة العلوين

57

مالك مسعد سعد اجلهين

58

منال ضيف هللا سامل احلسيين

59

مىن أمحد سلمان التميمي

60

مىن زين سليمان الصاعدي

61

منرية محيد سامل العلوين

62

انجية مقبل سالمة الرحيلي

63

نعيمه حامد عبد هللا األمحدي

64

نوال دخيل هللا نفاع الرحيلي

65

نورة مبشر فضي اجلهين

66

هدى علي حممد الزهراين

67

هيفاء عبيد هللا راضي األمحدي

68

وفاء علوي حممد ابعقيل

69

وفاء حممد خضري اجلهين
طالبات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

70

ابتسام عمار علي الرحيلي

71

ابتسام مسعود فائز اجلهين

72

إميان علي عبد العزيز السديس

73

إميان حممد عيسى حمنشي

74

أحالم صابر رضا سحلة

75

أروى حسني حمسن احلازمي

76

أريج عثمان أمحد بكاري

77

أمساء سعد حممد الرفاعي

78

أمساء صاحل عبد العزيز العامر

79

أمساء حميسن عبد الرمحن احمليسن

80

أشجان حممد سعيد ضويعن األمحدي

81

أمل حممد أمحد العمري

82

أهنار صاحل عبد الرمحن احمليسن

83

آسيا محيدان مربوك الصبحي

84

آالء صاحل عبد الرمحن احمليسن

85

آمال حسني حممد الينبعاوي

86

آمال سليمان معتوق اجلهين

87

آمنة محود محيد الرويثي

88

بدرية عايض خليوي العلوي

89

متاضر صاحل عبد العزيز العامر

90

هتاين منصور عبد احلميد فلمبان

91

جواهر حممد الفاروق امحد أبو بكر املال

92

حصة جالل حبيب السحيمي

93

حنان فهد مثيب الرحيلي

94

خدجية أمحد منصور بديري

95

خدجية سليمان محيد الشايع

96

خدجية عبد هللا أمحد الزهراين

97

خدجية عبد هللا حممد كنسارة

98

خلود أمحد يوسف اجلميعان

99

خلود حسن مفرح الفيفي

100

خلود انفع ضايف احلريب

101

دعاء عاطف عبد الوهاب محاد

102

رحاب حامد ثنيان األمحدي

103

رقية حيىي عبد هللا عسريي

104

روان فيصل حممد الرحيلي

105

رمي راشد محد الرتمجي

106

رمي عبد الرمحن صاحل العويف

107

رمي حممد محود السحيمي

108

سلوى سليم روجيح احلريب

109

مساح سامي عتيق احلريب

110

مساح حممد حسني األمحدي

111

مسر امحد حامد احلريب

112

سناء سعد عبد هللا الغامدي

113

سناء حممد عال هللا املعدي

114

سهام سامل عوض التميمي

115

سهى حامد عايش احلمدي

116

صاحلة موسى سليم العويف

117

عبري علي يسلم الصيعري

118

عزيزة سعد فالح اجلهين

119

عهود سامل رابح السحيمي

120

فاطمة أسامة أمحد خالوي

121

فاطمة بركي بركة اللهييب

122

فاطمة سامل مصلح احملمادي

123

فاطمة فتحي حممد البلوي

124

فوزية جار هللا سعيد اجلهين

125

فوزية عطية هللا موسى العمري

126

لطيفة حافظ عبد احلميد خوش حال الدين

127

ماجدة سعد انفع األمحدي

128

ماجدة سعدي انشر احلريب

129

مرمي سليمان حممد الضلعان

130

مرمي عبد هللا محد الظيب احلريب

131

مرمي حممد سعيد رزيق العويف

132

مشاعل سعد عبد العزيز اخللف

133

مالك مشعل حممد العتييب

134

منال محدان مدله األمحدي

135

منال عبد هللا معلث العويف

136

منتهى حممود شاهر الشون

137

مىن راجي عابد احلجيلي

138

مىن حممد عودة البلوي

139

منيفة حممد فهاد املطلق

140

مها مجيعان عودة الصبحي

141

مها عبد هللا حممد العلوي

142

نوار ربيع سبيل الرشيدي

143

نورة عبد هللا سويلم املطريي

144

نوف عصام عبد القادر البسام

145

نوف عواض شلوة السهلي

146

نوفه مسري انمي اهلجله املطريي

147

هدى درويش عيد املعاش

148

هدى سعد سليمان األمحدي

149

هناء عبد الرمحن إبراهيم امللحم

150

هناء حممد محود احلريب

151

هنادي عبد الرمحن عمر عينوسة

152

وضحى عواض حبيب الرشيدي

153

والء عيد خبيت اجلهين
طالبات كلية العلوم

154

رقية سالك أمحد معلوم

155

رويدة عبد العزيز حممد احلجريي

156

عبري جنم سليم اليويب

157

انجية درويش عوض العروي

158

ندى فضل صاحل عويضة

