
384شعبة  مجموع

16384غ457منتظمريهام  بنت محمد  بن علي البلوي1341005806

45141336384منتظمنورة  عبدالجليل  شعبان قايد2341013214

45111030384منتظمسمر  بنت عيد  بن مطلق العطوي3351000548

4591230384منتظممشاعل  بنت سعيد  بن عفنان الحويطي4351000600

35131132384منتظممروه  بنت سعد  بن حمدان الحويطي5351001129

45131133384منتظمنوره  بنت دغش  بن عميد البلوي6351001191

55191645384منتظمبندري  بنت علي  بن ناصر البلوي7351001205

35151336384منتظمعواطف  بنت لويفي  بن سليم العطوي8351001214

55151540384منتظمريم  بنت محمد  بن احمد سديفي9351001360

45191644384منتظمعبير  بنت منصور  بن رجاء البلوي10351001440

45141235384منتظمأيمان  بنت صباح  بن فريج العطوي11351001446

55181947384منتظمامل  بنت سعد  بن عبدهللا االسمري12351001953

55151540384منتظمحليمه  بنت سالم  بن عواد الموسى13351002274

35191441384منتظممرام  بنت بندر  بن غضبان العنزي14351002285

45181643384منتظماثير  بنت عبدالرزاق  بن خضر الطلحي15351002406

55151338384منتظمسهام  بنت راجح  بن بن سند العنزي16351002587

45151034384منتظمزينب  بنت عوده  بن بن صبيح العطوي17351002600

45181441384منتظممريم  بنت عبدهللا  بن رخيص العنزي18351002947

55171542384منتظمشروق  بنت مهل  بن رخيص العنزي19351003090

5591332384منتظمعنود  بنت بسام  بن صالح البلوي20351003104

55191847384منتظمأمجاد  بنت سليمان  بن سليم العطوي21351003256

55191746384منتظمفاطمه  بنت أحمد  بن عبدهللا جراح22351003275

45141740384منتظمحصه  بنت احمد  بن ضاحي الحربي23351003326

55181846384منتظمهند  بنت بشير  بن جحيش البلوي24351003461

55142044384منتظماشواق  بنت عبدهللا  بن فالح العمري25351003464

45111232384منتظمريم  بنت نايف  بن عبدهللا العنزي26351003591

0384منسحبمنسحبمنسحبمنسحبمنسحبابتهاج  بنت عبدهللا  بن رجاء البلوي27351003642

55191847384منتظمشهد  بنت منصور  بن سليمان العالوي28351003647

0384منسحبمنسحبمنسحبمنسحبمنسحبنوف  بنت حمود  بن طلب المصلوخي29351003823

45191846384منتظموضحا  بنت عوده  بن رفيع الحويطي30351003970

55171845384منتظمأمجاد  بنت مطلق  بن رفيع الحويطي31351004225

35131334384منتظمحنان  بنت مشحن  بن محمد البلوي32351004374

55201848384منتظمرغد  بنت عواد  بن بنيه العطوي33351004452

45131133384منتظماماني  بنت جميل  بن دخيل هللا البلوي34351004625

45171339384منتظمامجاد  بنت مقبل  بن عياضه العنزي35351004674

18384غ2511منتظمأيمان  بنت عبدالرحمن  بن حماد الوابصي36351004758

35161438384منتظمتهاني  بنت صالح  بن رغيان البلوي37351005006

55192049384منتظمروان  بنت محمد  بن ابراهيم الحويطي38351005156

45151943384منتظمأمجاد  بنت احمد  بن مشني الغامدي39351005187

55201646384منتظموجدان  بنت غازي  بن محمد العطوي40351005213

35182046384منتظممريم  بنت شري  بن جبران هزازي41351005396

45101130384منتظمهبة هللا  بنت مرزوق  بن مسامح الشمري42351005570

0384غغغغمنتظمشموخ  بنت محمد  بن عوده العطوي43351005599

55101030384منتظممنيره  بنت أحمد  بن مطير العطوي44351005706

45171743384منتظمأسماء  بنت صياح  بن محمد الجهني45351005722

55161743384منتظمأميره  بنت متعب  بن عبيد البلوي46351005983

45121637384منتظممريم  بنت مدهللا  بن بنيه العطوي47351006100

0384غغغغمنتظمرغد  بنت محمد  بن سالم النصيري48351006589

0384منسحبمنسحبمنسحبمنسحبمنسحبروان  بنت سعيد  بن عبدهللا الشهري49351007088

55111132384منتظمنوره  بنت محمد  بن بن مناحي المطيري50351007211

55171643384منتظمهيا  بنت زيدان  بن بن سند العنزي51351007409
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45151135384منتظمعزيزه  بنت مسلم  بن سلمان البلوي52351007496

45101433384منتظمحنين  بنت حمود  بن سالم شامان53351007815

55171946384منتظمبشائر  بنت عبدالهادي  بن بن محسن القحطاني54351008187

45151438384منتظمريم  بنت منصور  بن  زعل البلوي55351008481

توقيع المحاضر
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384شعبة  مجموع

55191645385منتظممها   بنت عبدهللا  بن سالم  الحويطي1331005538

45101635385منتظمتغريد  بنت ربيع  بن فريح البلوي2341003665

45171844385منتظمسعيده  بنت قاسم  بن مشعتر عبدلي3351000960

55161642385منتظمعهد  بنت سعود  بن عواض الرحيلي4351001025

55191645385منتظمساميه  بنت محمد  بن سالم العطوي5351001131

55151136385منتظمعايده  بنت عيد  بن عوده العطوي6351001211

55202050385منتظمهبا  بنت جميل  بن محمود مكي7351001265

55201646385منتظممنار  بنت جميل  بن سويلم البلوي8351001266

55201848385منتظمصيته  بنت مطير  بن سليم العطوي9351001270

25101330385منتظمأسرار  بنت علي  بن محمد قيسي10351001275

55181745385منتظمارياج  بنت صالح  بن عيد الغنامي11351001469

55181947385منتظمرهف  بنت محمد  بن بن يحيى حيدر12351002212

45141639385منتظممريم  بنت محمد  بن الفي العنزي13351002317

45161742385منتظماسماء  بنت محمد  بن بن عطيه مباركي14351002520

55202050385منتظمروان  بنت علوش  بن سلطان البقمي15351002950

0385منسحبمنسحبمنسحبمنسحبمنسحبمشاعل  بنت وائل  بن محمد الفقيري16351002975

35161337385منتظمساره  بنت هذال  بن بن مناحي القحطاني17351003062

45181744385منتظمعفاف  بنت عيد  بن محمد العطوي18351003159

55191948385منتظمرنا  بنت شهوان  بن خلف الشمري19351003302

0385منسحبمنسحبمنسحبمنسحبمنسحبأبتسام  بنت ناصر  بن سعيد العطوي20351003351

55101030385منتظمعهد  بنت فرحان  بن سالم العطوي21351003637

55141640385منتظموعد  بنت عبيدهللا  بن سالم العطوي22351003746

55171441385منتظمروابي  بنت عواد  بن مفضي الرشيدي23351003771

25121231385منتظمهيا  بنت سليم  بن صالح البلوي24351003868

55171946385منتظمنوفه  بنت عياد  بن عطية هللا الجهنى25351003966

55192049385منتظمربا  بنت راشد  بن عبدالعزيز الغفيلي26351003983

0385غغ0غمنتظمحنان  بنت ابراهيم  بن عيد العطوي27351004134

45191846385منتظمريم  بنت نزال  بن جباره العنزي28351004718

0385منسحبمنسحبمنسحبمنسحبمنسحبأثير  بنت عبدهللا  بن بن سعود الزهراني29351004757

35181541385منتظمأمواج  بنت سليمان  بن محمد العطوي30351004761

0385منسحبمنسحبمنسحبمنسحبمنسحبشوق  بنت يحي  بن بن عبدالكريم الزهراني31351005163

0385منسحبمنسحبمنسحبمنسحبمنسحبميعاد  بنت حامد  بن احمد الحذيفي32351005319

55202050385منتظممنال  بنت علي  بن بن ابراهيم الزهراني33351005361

35121333385منتظمأميره  بنت سالم  بن سمران العطوي34351005416

55141539385منتظمأسير  بنت تركي  بن موسى الخيبري35351005654

55101030385منتظمغاده  بنت صالح  بن خلف العنزي36351005803

0385منسحبمنسحبمنسحبمنسحبمنسحبعهود  بنت عويض  بن فرج الحويطي37351005980

55202050385منتظمأميره  بنت عبدالهادي  بن عبدالرحمن نوح38351006005

45141740385منتظمندا  بنت موسى  بن عوض البلوي39351006312

45181744385منتظمأمل  بنت عبدهللا  بن محمد جازى40351006505

45181138385منتظمأشواق  بنت مصلح  بن سالم العلياني41351006569

55191948385منتظمأثير  بنت خالد  بن محمد الحموان42351006581

55161642385منتظمغرام  بنت محمد  بن فريح العلي43351007145

55161440385منتظممنيره  بنت حسن  بن ابراهيم الرشيدي44351007413
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0385منسحبمنسحبمنسحبمنسحبمنسحبريوف  بنت يوسف  بن سليم العطوي45351008455

55191746385منتظمعبير  بنت محمد  بن سالم الحازمي46351010313

0385غغ0غمنتظمبشائر  بنت محمد  بن دخيل هللا السناني47351012118

55191948385منتظمجمانه  زياد  محمد عيد48351012319
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4387غغ4غمنتظمبدريه  بنت منصور  بن عائض البلوي1351004941

55182048387منتظمخلود  بنت ضاوي  بن همالن بن صالح الغامدي2361002350

55192049387منتظمرؤى  بنت عبدالرحمن   بن بن عقيل بن سليمان الجهني3361002674

5591635387منتظمسارة  بنت عبد الرزاق  بن سالم بن احمد اللوط البلوي4361002836

45171844387منتظمالهنوف  بنت محمد  بن سليم بن عيد السحب المسعودي5361003870

55201949387منتظمغنيمه بنت خضر  بنت بن عيد بن مسعد  بن الضيوفي العطوى6361003901

55161743387منتظمخلود  بنت توفيق  بن عطيه بن سالم العسوفي العطوي7361003967

45141639387منتظمندى  بنت علي  بن حسان بن فرج آل غازي العمراني        8361004218

45161742387منتظمنوف  بنت محمد  بن علي بن احمد ريدان قحطاني9361004385

45181542387منتظمداليا  بنت محمد  بن يحي بن جبريل نمازي10361004409

55171845387منتظمخلود  بنت سعد  بن ابن سعيد ابن عتيق الشباني المالكي11361004565

45141740387منتظمراويه  بنت سليم بن محمد  بن سالمه الوابصي البلوي12361004600

55191948387منتظمسماح  بنت عبدهللا  بن عيد بن جربيع العطوي13361004775

55181644387منتظمدالل  بنت عبدهللا بن حمود  بن علي العمري الخالدي14361004780

35101331387منتظمهبه  بنت حمدان بن سالم  بن بن عوده العبيواني الحويطي15361004967

55151843387منتظمشاميه  بنت حامد  بن عبيد البلوي16361005071

55191948387منتظمنجالء  بنت عبدالرحمن بن   بن سعيد بن خضير الشهري17361005096

55161642387منتظمرغد  بنت عوض بن   بن حسن بن مريف آل مريف الشهري18361005122

45171541387منتظمحصة  بنت عقيل  بن حمد المخلفي الحربي19361005162

55191746387منتظمتهاني  بنت سعيد بن صالح  بن بن سعيد آل مهدي القحطاني20361005202

55151742387منتظمنجالء  بنت حسن  بن احمد بن فواز ابوطالب الثقبي21361005275

45161641387منتظممنى  بنت سليم بن   بن ساعد بن سليمان  السعيداني العطوي 22361005294

55171643387منتظمعبير  بنت عوض  بن عبدهللا بن مساعد الطويرقي23361005350

55181745387منتظمعلياء  بنت سلمان  بن عيد بن قاسم الزمهري الحويطي24361005490

55171542387منتظمفوز  بنت يحى  بن سالمه بن سليم الخمايسه العطوي25361005492

55181846387منتظمبدوربنت  بنت مشعل  بن فالح بن شالح  الذيابي الرشيدي26361005523

55151742387منتظمتغريد  بنت سالم  بن عيد بن عواد الشوامين الحويطي27361005568

55181947387منتظمهاشميه  بنت حسن  بن احمد بن حسن خال حمدي28361005631

55171643387منتظمأمجاد  بنت ناجي  بن سميحان بن دليم الخمشي العنزي29361005654

55202050387منتظممنال  بنت رجاء   بن هجهوج بن جديد  الطويلعي العنزي30361005701

55141640387منتظممريم  بنت عبدهللا  بن سليم بن سالم السليمي العطوي31361005702

55151944387منتظمأروي  بنت علي  بن ظاهر بن صالح اليلحي الشهري32361005725

45141235387منتظملمياء  بنت سعد بن عبدهللا  بن بن جلوي االبيرقي العتيبي33361005754

55181947387منتظمهند  بنت ابراهيم بن عيد  بن بن شتيوي السليمات العطوي34361005767

55171744387منتظمشروق  بنت كاتب بن سعد  بن مشعان الجعفري العنزي35361005805

55191746387منتظمكوثر  بنت ضيف  هللا  بن بطاح بن سالم الفقيري العنزي36361005882

55151439387منتظمابتسام  بنت عبدالسالم  بن بن علي بن مسلم الجويان العطوي37361005914

55181644387منتظمجيهان  بنت ابراهيم  بن علي بن مانع عبدهللا38361005977

55171845387منتظمحبيبه  بنت محمد بن   بن مهدي بن أحمد الخناني39361006171

55151944387منتظمساره  بنت عبدهللا  بن سعد بن سويد ال سليمه الغامدي40361006181

55201848387منتظمعمره  بنت علي  بن سليم بن صالح آل سالم العماري41361006260

55141539387منتظمهديل  بنت حماد  بن مفلح بن مسلم السويلمي العطوي42361006419

55171744387منتظمهاجر  بنت عوده  بن عواد بن سالم العضيدي العطوي43361006426

45191947387منتظمأميره  بنت عبداللـه  بن عفاش بن محمد ابوذراع البلوي44361006494
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384شعبة  مجموع

45171844387منتظمسميه بنت   بنت عبدالرحيم  بن محمد بن محسن مجرشي45361006637

45131436387منتظمأروى  بنت عيد  بن جدعان بن علي الرماضين العطوي46361006671

55191241387منتظموفاء  بنت سحيمان  بن مناحي بن غالب الرمالي الشمري47361006672

55151540387منتظمشوق  بنت عبدالرحمن  بن مطلق بن عاقل الفريعي البلوي48361006691

55141943387منتظمبتول  بنت عيد  بن حماد بن صالح  المشهوري49361006803

55141640387منتظماماني بنت   بنت احمد بن خضر بن سلمان  العطوي50361006855

55191645387منتظمبشرى  بنت عبدالرحمن  بن عبد الحميد  السميري51361006921

55191746387منتظمروان  بنت دخيل هللا   بن بن مبارك بن محسن المرواني52361007295

55192049387منتظمابتسام  بنت سعود  بن فرحان بن معيوف العمودي الشمري53361007776

35111433387منتظمهناء  بنت ناصر  بن قاسم القويعاني البلوي54361011729

توقيع المحاضر
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55202050389منتظمخلود بنت   بنت ناصربن   بن عوده بن عبيد الخمسي العطوي1361001395

55131538389منتظمريناد  بنت محمد  بن سالمه بن عيد الحميدات العمراني2361001926

3581430389منتظممدى  بنت سعود  بن عليان بن مبارك الشنوطي البلوي3361002811

45101332389منتظمسهام بنت عبدالهادي بن   بن عبدهللا الرشيدي4361004064

45171541389منتظمجيهان  بنت نمر  بن احمد بن نمر  االسدي5361004588

55141539389منتظمساره  بنت جميعان  بن علي بن سلمان الرماضين العطوي6361004993

55121537389منتظمرغد  بنت سعيد  بن بن يحي بن عبدهللا آل ناصر الشهراني7361005117

55101434389منتظمساره  بنت سالم  بن فرج بن محمد الخمايسه العطوي8361005181

45101130389منتظمريم  بنت عواد  بن سالم بن ساعد ابوخشيم البلوي9361005295

55201848389منتظمالعنود  بنت حماد  بن سالم بن خضر الخمسى العطوي10361005634

55191544389منتظمزهراء  بنت عبدهللا  بن محمد بن عبدهللا ال هادي الزبيدي11361005763

3591633389منتظمرهف  بنت مسلم  بن حمد بن معيوف الشليبي العطوي12361005836

55141842389منتظمسلوى  بنت احمد  بن عبدالرحمن بن جاري الكناني الزهراني13361005946

45151741389منتظمفايزه  بنت جزاع  بن عبدالعزيز بن  طراد الخمعلي العنزي14361006022

55141741389منتظمنوره  بنت سعيد  بن عبدهللا بن سعد االحمري15361006246

55171441389منتظمرزان  بنت مسعد  بن ضيف اللـه بن سالم السناني الجهنى16361006286

45141538389منتظمربى  بنت عبدالرحمن  بن صالح الحواس17361006351

5591736389منتظمرغد بنت   بنت عبدهللا بن   بن محمد الدبيسي الجهني18361006434

55202050389منتظممها  بنت سعود بن   بن غنيم بن زهو السليمي الحربي 19361006516

45121637389منتظمأماني  بنت جابر  بن محمد بن علي شريف مساوي20361006603

55181543389منتظمربى  بنت سليمان بن مقبول  بن بن سليم الوابصى البلوي21361006631

5591837389منتظمعبير  بنت عبدهللا  بن بن سلمان بن عقيل  العودي المسعودي22361006659

55191847389منتظمفاطمه  بنت محمد بن علي  بن احمد العزب23361006705

55171744389منتظمضحى  بنت سعود  بن  عبدالعزيز  الفرشوطي24361006716

55131538389منتظممرام بنت طارق بن دحيم بن مسفر المعاوي البيشي25361006751

55131437389منتظمشيماء  بنت خالف  بن ابراهيم بن طاهري اثالوي26361006825

55141640389منتظمعزوف  بنت احمد  بن محسن بن مهنا الحبيشي الجهني27361006865

55171845389منتظماثيربنت  بنت ابراهيم  بن حامد بن عليان آل خضيره الشمراني28361006878

55192049389منتظمسحر  بنت محمد  بن صقر بن صالح الرظمه العطوى29361006912

55191746389منتظمأثير  بنت ذعار بن عناد  بن بن محمود الغريض30361006930

55181947389منتظموداد  بنت علي  بن محمد بن علي متنبك31361006968

45171642389منتظمغاده  بنت علي  بن ناصر بن محمد سلطان32361006996

55191847389منتظمفايزه  بنت شليويح  بن عبدهللا بن عياده  الركابي العنزي33361007049

45181845389منتظمجواهر  بنت عايد  بن عبدهللا بن سالم الهرفي البلوي34361007096

55161440389منتظمريم   بنت خالد  بن سالم الخزمري الزهراني35361007169

45151842389منتظممشاعل  بنت صبحي سليم  بن الخمسي العطوي36361007190

55161642389منتظمغرام  بنت فايز  بن فازع بن عياده الخمشي العنزي37361007229

55202050389منتظمأروى  بنت عبدهللا  بن محمد بن علي ابوحوسة38361007282

55201747389منتظمروابي  بنت محمد  بن بن بشيربن حمود الخضري العطوي39361007339

45161338389منتظمساره  بنت سالمه بن سالم  بن بن نصار الخمسي العطوي40361007372

55191847389منتظمأنهاربنت  بنت محمد  بن نهار بن محمد الخليفه الشمري41361007392

55171744389منتظمنوف  بنت حميد بن نصار  بن بن ضويحي السويلمين العمراني42361007404

55191847389منتظمأثير بنت   بنت فهد  بن عائد  البديوني العنزي43361007416

55161844389منتظمزينب  بنت ابراهيم بن محمد  بن بن سالم ابو رجل المسعودي44361007686

درجات 

اختبار 

الدوري 

(20)األول 

درجات 

اختبار 

الدوري 

(20)الثاني 

الشعبة(50)المجموع 

389رقم الشعبة  ---- 101مهارات لغوية عرب / قسم األنظمة - كلية الشريعة - المصيف- بكالوريوس 

اسم الطالبةرقم الطالبةت

لة
حا

ال

ر 
صي

لق
 ا
ار

تب
خ

ال
 ا
جة

در
(

5)

ط 
شا

لن
 ا
جة

در
(

5)

توقيع المحاضر

بدرية علي الحرشان



384شعبة  مجموع

55181442389منتظممرح  بنت بدر بن على  بن الغريب بن ناحل الحربي45361007751

55141438389منتظمجواهر  بنت فالح  بن عايد بن علي الخمعلي العنزي46361007777

0389منسحبمنسحبمنسحبمنسحبمنسحبمرام  بنت عطاهللا  بن سعيد بن عطاهلل االشينق البلوي47361012373
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