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 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

 
ھـ ٢١٤٣/٣١٤٣بیانات الطالبات الخریجات للفصل الثاني   

  
 الدرجة العلمیة: البكالوریوس

 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة
 المقر: تبوك

 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	فدا محمد فاضل 291001670	 1	

	291003842 ھند سعود الحمیدي 2	

	291001892 رؤى محمود العلي 3	

	291001893 ويموضي محمد البل 4	

	291001894 فادیھ رویعي البلوي 5	

	291001895 أروى مرضي العنزي 6	

	291001896 ندي محمد البلوي 7	

	291001897 نھى فالح البلوي 8	

	291001898 فایزه محمد العطوي 9	

	291001899 آمال قاسم العنزي 10	

	291001783 وعد الفي الجھني 11	

	291003898 اسماء قاسم العنزي 12	

	291002004 وجدان عبدهللا الشمري 13	

	291001852 خلود سرور السالمة 14	

	291001853 خدیجة محمد حمدي 15	
	291001855 فاطمة عوده العطوي 16	
	291001856 خدیجھ عاتق القرني 17	
	291001857 شیمھ احمد شراحیلي 18	
	291001860 أشواق صالح العنزي 19	
	291001965 الھنوف محمد النحاس 20	
	291001862 روابي علي حماص 21	
	291001863 شھد علي الغریض 22	
	291001864 ایمان مبارك ال ثواب 23	
	291001865 سارة ظافر الشھري 24	
	291002040 دارین مدني الغبان 25	
	291002052 وعد أحمد الرویلي 26	
	291002053 ھیاء أحمد القصیر 27	
	291002054 رشا علي المنتشري 28	

	291002055 ثاء خلیفھ العمرانيمی 29	
	291002014 كریمھ فرحان البلوي 30 
	291001858 منال مسفر األحمري 31	
	291002041 أمل عبد هللا األمیر 32	
	291002042 تھاني سعود العنزي 33	
	291002043 حنان علي الشمراني 34	
	291002044 غدیر محمد البلوي 35	
	291002045 حنان حسین مساوى 36	

	صفاء مصطفى الحجیري 291002046	 37	
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	291002047 ریم محمد الفریدي 38	
	291002050 أسماء مرزوق القرني 39	
	291003752 رزان ابراھیم الغبان 40	
	291003870 مھا عبدالرحیم قاسم 41	
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ھـ ١٤٣٢/١٤٣٣بیانات الطالبات الخریجات للفصل الصیفي   
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
تقنیة المختبرات الطبیة التخصص:  
 المقر: تبوك

 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	1 301008330 جواھر مرعي القحطاني
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ھـ ٣١٤٣/٤١٤٣بیانات الطالبات الخریجات للفصل الثاني   
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك

 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	أسراء مبارك أبو سالم 311005441	 1	
	301002247 عایشھ معتق الجھني 2	
	301002250 وفاء عید العطوي 3	
	301003149 روان أحمد صقیر 4	

	301002275 سندس سعد الشمراني 5	
	301002270 أمل محمد البلوي 6	

	301002303 منى حسین الحویطي 7	
	301002281 عزیزة سالمة العطوي 8	

	301002524 لمطیريھند ماشع ا 9	

	301002306 منى صالح البلوي 10	

	301002357 ھند زاید البلوي 11	

	301002286 ساره عواد العنزي 12	

	301002309 سماح عوده المسعودي 13	

	301002316 ابرار سمیر الجھني 14	

	301002259 نداء مھدي العنزي 15	
	301002236 بشائر عبدهللا العطوي 16	

	301002263 زيدالل مشوح العن 17	
	301002277 منال مرزوق البلوي 18	
	301002292 دالل عبدهللا العطوي 19	
	301002908 أسماء سعود البلوي 20	
	301003036 موضي عماد العریفي 21	
	301003025 غدیر فالح البلوي 22	

	301003058 منار ناصر الزھرانى 23	
	291001909 شیرین عبد العزیز یاسین 24	

	301002260 د الشراريمیسر حمی 25	
	301002272 خلود سلیمان مكي 26	
	301002276 اشواق عبده ھزازي 27	
	301002280 نجود محمد الرشیدي 28	
	301002500 زریفة مھناء عرنون 29	
	301002577 عھود علي البلوي 30 

	301002395 ھدیل  سلمان العطوي 31	
	301002397 بدور علي الشھري 32	
	301002617 فينورة جابر الفی 33	

	301002378 ریم حمدان البلوي  34	
	301002302 وریف فاروق الزھراني 35	
	301002262 ھنادي ابراھیم العنزي 36	
	301002268 صفاء علي الفیفي 37	
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	ھنادي سعود العنزي 301002307	 38	
	301002312 سناء عید العطوي 39	
	301002208 ھبھ علي العمراني 40	
	301002370 فاطمھ علي عواجي 41	
	301002244 مھا فنطل الحویطي 42	
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ھـ ١٤٣٣/١٤٣٤بیانات الطالبات الخریجات للفصل الصیفي   
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	أماني عبد الحكیم القرني 301003028	 1	
	301002436 يبدور مھجع العنز 2	

	301003023 بسمھ سلیمان ابوسلیمھ 3	
	301002278 نسیبھ علي سوید 4	
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ھـ ١٤٣٤/١٤٣٥بیانات الطالبات الخریجات للفصل األول   
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	عرفھ مطیران العنزي 311007954	 1	
	301002310 ابتھال محمد الدوسري 2	
	301002324 مدى محمد العبیدان 3	
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ھـ ١٤٣٤/١٤٣٥بیانات الطالبات الخریجات للفصل الثاني   
 الدرجة العلمیة: البكالوریوس

 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة
المقر: تبوك   

 
 
  

 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	ھال سالمھ العطوي 311001173	 1	

	311000668 مد بدويبشائر مح 2	
	311001109 ھدى معوض البلوي 3	
	311001151 وفاء سلیمان الحویطي 4	

	311000830 صیتھ فھد البلوي 5	
	311005743 روان عید العطوي 6	
	311005439 بشایر مجاھد الكعبي 7	
	311008006 ریم محسن البلوي 8	
	321006423 أریج دحام   العنزي 9	
	301002261 ھنادي  فالح البلوي 10	
	311000483 جوھره سالم البلوي 11	
	311000526 بشایر  سالم العمراني 12	
	311000734 افراح سایر الحربى 13	
	311000106 فاطمھ نصار العطوي 14	
	311000209 مریم عبده حمدي 15	
	311000223 نوف فیصل الغبان 16	

	311000226 ابتسام عبید العصیمي 17	
	311000323 ھند حمود العمراني 18	
	311000335 مھا عبدهللا الزھراني 19	
	311000356 تغرید محمد الحامضي 20	
	311000357 ثریا  عواد العمراني 21	
	311000408 دالل معاود الرشیدي 22	
	311000485 غاده محمد البلوي 23	
	311000486 أحالم ظافر الشھري 24	
	311000492 منى سلیمان البلوي 25	
	311000511 يأمل سالم الفاید 26	

	311000522 اماني عبدالمنعم الحیسوني 27	
	311001832 یاسمین منصور العنزي 28	

	311000121 حنان بالل موكلي 29	
	311000120 دالیا سعد نجدي 30 
	311000597 نجود ماجد البقمي 31	
	311000608 وجدان عودة البلوي 32	

	311000326 شذى عبدالرحمن زعیر 33	
	311000355 لعطويأسماء صالح ا 34	

	311000413 فاطمھ ناصر الشنبري 35	
	311000426 سمیة محمد الفیفي 36	
	311001311 منار فھد البلوي 37	

	301002541 رھام عبدهللا العطوي 38	
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ھـ ١٤٣٤/١٤٣٥بیانات الطالبات الخریجات للفصل الصیفي   
 الدرجة العلمیة: البكالوریوس

ة المختبرات الطبیةالتخصص: تقنی  
 المقر: تبوك

 التسلسل الرقم الجامعي االسم   
	ھدیل أحمد الشریف 311000914	 1	

	311002039 مرام ناصر البلوي 2	
	331009062 نجالء حمدان البلوي 3	
	311000716 عبیر صالح الذیابي 4	
	311000540 دالل سویلم الرشیدي 5	
	311000778 میعاد محمد المدني 6	

	311000841 ود البلويمنوه محم 7	
	301003251 ساره سلیمان التیماني 8	
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ھـ ١٤٣٥/١٤٣٦بیانات الطالبات الخریجات للفصل األول   
 الدرجة العلمیة: البكالوریوس

 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة
 المقر: تبوك

 التسلسل الرقم الجامعي االسم   
	اریج عواد العطوي 311000731	 1	

	311000770 امنیھ حمدي جارهللا 2	
	311001038 سلوى عطاهللا العمراني 3	
	311002386 عائشھ فالح الجھني 4	
	311002506 ابرار احمد البلوي 5	
	311002560 ھدى عوده العطوي 6	
	321006491 روان مسلم النمري 7	
	311001139 أمجاد مطر العنزي 8	

	311000362 ھنادي  سلیم البلوي  9	
	311000911 بتول محمد العطوي 10	
	311001049 حصة حسن الغامدي 11	
	311000593 اماني موسى العنزي 12	
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ھـ ٥١٤٣/٦١٤٣بیانات الطالبات الخریجات للفصل الثاني   
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك

 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	ھنوف محمد الرشید 311001299	 1	
	321001126 بدور  حماد  الحویطي 2	
	321000918 زینھ عبدهللا الشھري 3	
	321001057 عھود ابراھیم الغامدي 4	
	321000156 روان محمد ال بوزبنھ 5	
	321000215 سامیة فرحان العنزي 6	
	321000218 جواھر حمید الفایدى 7	
	321000224 عبیر صالح العنزي 8	
	321000248 شذى  خالد  عبسي 9	

	321000301 مزون مقبول البلوي 10	

	321000369 دالل  خالد  العطوي 11	

	321000413 ماریھ عبدالسالم نجدي 12	

	321000807 اخالص محمد الرویلي 13	

	321000846 وجدان محمد العمراني 14	

	321000859 بسمھ  عبدهللا العتیبي 15	
	321000457 روان جزاع العنزي 16	
	321000520 ایمان محمد الجھني 17	
	321000590 صالحھ محمد البارقي 18	
	321000704 حنان سالم العطوي 19	

	321001017 مشاعل ابراھیم السكیني 20	
	321001034 بشایر مضحي الشھري 21	
	321001186 غاده علي األحمري 22	
	321000375 عزیزة عاید المطیري 23	
	321000842 منار سعید القحطاني 24	
	321000847 ھدیل سعید العقبي 25	
	321000659 وجد  محمد  العلي 26	
	321000164 رغدة علي حماص 27	
	321000556 رفیف ناصر العنزي 28	
	321000877 روان محمد العزب 29	

	321000223 رویده خضر العطوي 30 
	321001471 روان علي البلوي 31	
	321001475 اسماء مطر المالكي 32	
	321001482 حویطينجود مشحي ال 33	
	321001512 آمال مفلح البلوي 34	

	321001520 احالم عائض الشھري 35	
	321003785 مشاعل محمد الحویطي 36	
	321002355 عبیر ظاھر العطوي 37	
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	321002640 خلود یوسف مبارك 38	
	321003368 سامیھ مفلح البلوي 39	
	321005633 ریم حمید الشراري 40	
	321004847 عھود علي الشھري 41	
	321002607 أحالم عبید البلوي 42	
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ھـ ١٤٣٥/١٤٣٦بیانات الطالبات الخریجات للفصل الثاني   
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	عفراء عیاد الجھني 321004529	 1	
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ھـ ٦١٤٣/٧١٤٣لخریجات للفصل الثاني بیانات الطالبات ا  
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك

 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	نھى محمود البلوي 331008181	 1	
	331005517 نوره محمد الشھري 2	

	321000856 اسراء عبدالكریم  العنزي 3	
	321002374 آمنة فرحان بطي 4	
	331001109 ندى حمد النعمي 5	

	331001412 أریوف عید الحویطي 6	
	331001417 بسمھ عواض الحنیحني 7	

	331001440 وعد جمال غبان 8	
	331001876 شروق محمد السلمي 9	

	331001114 ساره  معیض  العمري  10	

	331001123 أسماء خالد المالكي 11	

	331001225 تھاني محمد المطیري 12	

	331001244 وف  نایف  الشطیرين 13	

	331001242 شوق حماد الحویطي 14	

	331001252 اسراء محمد ابو سالم 15	
	331001211 بشرى سلیمان البلوي 16	
	331001212 روابي حماد البلوي 17	

	331001270 منال سلطان الزھراني 18	
	321008419 فضیلھ قاسم العنزي 19	
	331001330 أمجاد عبد هللا الفقیر 20	
	331001381 وعد محمد العمري 21	
	331001391 مرام علي عیسى 22	

	331001395 میعاد عایض العنزي 23	
	331001172 أروى عبد الفتاح الریس 24	

	331001195 أریج فرج البلوي 25	
	331001107 رزان عبدهللا الجھني 26	
	331001111 حنان فواز المطیري 27	
	331001243 ھناء رحیل القویعاني 28	
	331001267 امل الحمیدي العنزي 29	
	331001268 رانیھ علي البلوي 30 
	331000851 نجود حنیف العنزي 31	
	331001233 عبیر یحى الھاللى 32	
	331001239 عھود  دخیل البلوي 33	
	331001265 روان مسعد الجھني 34	
	331001133 دانیھ سالمھ العمراني 35	
	331001105 أحالم سالمھ العنزي 36	

	331001289 رنا فھد المقبل 37	
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	331001338 أسماء محمد مجرشي 38	
	331001369 العنود عبدهللا البلوي 39	
	331001613 أروى  صالح  البلوي 40	
	331001502 شروق علي البلوي 41	
	331001507 شروق بشیر البلوي 42	
	331001551 تغرید سالم الحویطي 43	
	331001571 أسماء عبدهللا القرني 44	
	331000865 حنین مدهللا الدرباس 45	
	331003995 امل صالح العنزي 46	
	331002607 نجالء صبیح البلوي 47	
	331002588 االء علي الشھري 48	

	331002363 أمل دخیل هللا المطیري 49	
	331002832 مریم عید العنزي 50	

	331002738 وجدان شافي العمراني 51	
	331011705 رواء معین جرادة 52	

	331008012 نوره سلیمان البلوي 53	
	331006510 إیالف حبیب حمودة 54	
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ھـ ١٤٣٦/١٤٣٧بیانات الطالبات الخریجات للفصل الصیفي   
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	دالل سالم اقریشع 331011730	 1	
	321002839 منال سویلم العطوي 2	
	321004926 امنھ عبد هللا قیسي 3	
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 وزارة التعلیم
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 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

ھـ ١٤٣٧/١٤٣٨بیانات الطالبات الخریجات للفصل األول   
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	ساره محمد  البقمي 351008415	 1	
	331001359 روابي عطیھ العمیري 2	
	331001650 مشاعل عواد البلوي 3	
	331001139 عھود سالم البلوي 	
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 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

ھـ ١٤٣٧/١٤٣٨بیانات الطالبات الخریجات للفصل الثاني   
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك

 التسلسل الرقم الجامعي االسم  
	ه عبدالعزیز العنزيمنیر 351009425	 1	

	341001605 ابتسام عبدهللا الحویطي 2	
	341001638 اماني  محمد الشھري 3	
	341001733 ساره صالح العطوي 4	
	341001484 وعد أحمد العتیبي 5	

	341001519 وصایف سعد العنزي 6	
	341000460 أسیل مقبل التمیمي 7	
	341001402 شریفة حمد العیسى 8	

	341001645 صغیر  العمريروان  9	

	341000537 بشایر جابر الفیفي 10	

	341001453 رشا ھایل العنزي 11	

	341000454 عواطف سالمھ العطوي 12	

	341001493 غدیر سعد البلوي 13	

	341000526 أمل عبدهللا الطلحي 14	

	341000539 اماني عبده الحمدي 15	
	341001190 ریھام علي البلوي 16	

	341001765 البدرانيرنا خلیل  17	
	341002582 بشایر عبدهللا العطوي 18	
	341000618 لیلى إبراھیم الشوامین 19	
	331011711 فاطمھ عبد الباقي الرشید 20	

	341002778 عنود خلیفھ العنزي 21	
	341002791 البندري ناصر الغفیلي 22	
	341004435 سارة سعد البلوي 23	

	341003481 رباب عوض العنزي 24	
	341006226 شروق عبدهللا االرینبي 25	
	341003623 عبدلیھ حمید الغامدي 26	
	341003697 أیمان محمد العنزي 27	
	341004555 فاطمة فضي الجھني 28	
	341003477 اصایل علي البلوي 29	
	341003562 منى علي حمدي 30 

	341003576 ابرار عبدالعزیز الجھني 31	
	341002963 براءة عبدالرحمن الجھني 32	
	341003351 سمیة مصطفي الشامي 33	
	341005065 شروق فھد الحربي 34	
	341003213 عالیھ احمد ال یحى 35	
	341004793 مھا خلف التیماني 36	

	341005046 رازان خالد الشھراني 37	
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	341006415 رغد علي البلوي 38	
	341005541 مھا صالح العنزي 39	
	341007775 مرام علي الشھري 40	
	331001416 بشایر خالد الحربي 41	
	331000814 إیمان عید الحویطي 42	
	331001262 أماني صبحان الفیفي 43	

	331001165 علیاء سلیمان الحویطي 44	
	331002420 عھود خلف العنزي 45	
	331007465 نوف محمد البلوي 46	
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 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

ھـ ١٤٣٨/١٤٣٩بیانات الطالبات الخریجات للفصل األول   
  

ة العلمیة: البكالوریوسالدرج  
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 التسلسل الرقم الجامعي االسم    

	341003205 ھیا سالم البلوي 1	
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 المملكة العربیة السعودیة
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 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

ھـ ٨١٤٣/٩١٤٣بیانات الطالبات الخریجات للفصل الثاني   
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
السما      التسلسل الرقم الجامعي 

	ساره معال السحیمي 351005160	 1	
	351003235 مھا محمد الجھني 2	

	351003874 رغد سلیمان العطوي 3	
	351001200 سجى جزاع العنزي 4	
	351007967 غیداء محمد عسیري 5	
	351007732 امل سالم البلوي 6	
	351005630 عال عبدهللا صقیر 7	

	341000645 قوت جمیل الرویحي 8	
	341000447 عبیر عید العطوي 9	

	341002765 شروق عواد البلوي 10	

	341004720 خضراء عواد العطوي 11	

	351000438 غیداء عبدالكریم العنزي 12	

	351000456 رنیم سعید البلوي 13	

	351000395 رناد اسعد الیماني 14	

	351000434 تھاني عواد العطوي 15	
	351002007 وریف عبدهللا العطوي 16	
	351002210 جیھان فالح العطوي 17	
	351002240 شوق سلیمان الحواس 18	
	351002258 أمیره عمار الحقباني 19	
	351001342 رغد محمد سحلھ 20	

	351007438 انوار مرضي العنزي 21	
	351002531 تغرید احمد البلوي 22	

	351003426 فایزه حمدان العطوي 23	
	351003436 خلود عبدالرحمن الشھري 24	

	351002355 الجوھره سعد الرشید 25	
	351000968 فاطمھ محمد البلوي 26	
	351000971 أمیره سالم الشھري 27	



 
 
 
 
 

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

ھـ ٣٩١٤/٤٠١٤طالبات الخریجات للفصل الثاني بیانات ال  
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 

السما   الرقم  
 الجامعي

 التسلسل

	مھا  بنت محمد  بن عبدهللا حمدي 361003539	 1	

	361005424 مرح  بنت نائف  بن صبحي  العطوي 2	
	361006905 امل  بنت سعد  بن ھویمل البلوي 3	

	361003838 مالك  بنت عطاهللا  بن سعید الحویطي 4	
	361006425 شروق  بنت علي  بن احمد البارقي 5	
	361003727 ریم  بنت فواز  بن مخلد المطیري 6	
	361001815 ود  بنت عبدهللا  بن محمد البلوي 7	

	361007914 البلويلینھ  بنت عبدهللا  بن عاید   8	
	361006802 حنان  بنت عبدهللا  بن ناصر  عسیري 9	
	361007607 نورة  بنت محمد  بن زبار  الحربي 10	
	351003942 رغد  بنت خالد  بن معیوض الجعید 11	
	361008923 أحالم  بنت سعد  بن خلف البلوي 12	

	361002302 شھد  بنت احمد  بن عبدهللا الفریحي 13	
	361001632 مالك  بنت عید  بن نویفع الحربي 14	

	361001825 وجدان  بنت ناصر  بن  علي الزھراني 15	
	361007731 بن زبار الحربي  افنان  بنت محمد 16	

	361006457 منار  بنت محمد  بن مصطفى العبیدان 17	
	361003408 وعد  بنت عوده  بن عطاهللا الجھني 18	

	361001845 جواھر  بنت ناصر  بن زارع الخضري 19	
	361006492 اغارید  بنت عادل  بن حمدان شامان 20	
	361006852 زھراء  بنت سلمان  بن عواد العطوي 21	
	351003948 ھیاء  بنت صویلح  بن سلمان البلوي 22	

	361005040 جريطالل  بن عبدالعزیز التوی	مروه 23	
	361003343 سعید  بن علي جمعان الغامدي طیف  24	
	361001810 فیصل  بن محمد العمراني	فاطمھ 25	

	361004718 أماني  بنت دخیل هللا  بن مسعود البلوي 26	
	361006990 شھد  بنت احمد  بن محمد الشمراني 27	

	361006798 بن عبدالرحمن الشھري	بنت محمدرغد  28	
	361012636 ندى  بنت علي  بن ناصر البلوي 29	

	341000405 ھوازن  بنت حمدان  بن سلیم البلوي 30	
	361009237 بنت عبدهللا  بن محمد الحویطيرھف   31	

	361006311 رھام  بنت حسین  بن سلیمان العمراني 32	
	351005291 ھیفاء  بنت عبدهللا  بن عطیھ الغامدي 33	
	361006965 بشائر  بنت حسن  بن یحي الشھري 34	
	351009744 ھدیل  بنت سعود  بن عید العنزي 35	
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ھـ ١٤١٤ األولطالبات الخریجات للفصل بیانات ال  
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
السما     الرقم  

 الجامعي
 التسلسل

	381014546 بنت شلیویح  بن ناجي العنزي عائشھ 1	
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ھـ ١٤١٤طالبات الخریجات للفصل الثاني بیانات ال  
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
السما     الرقم  

 الجامعي
 التسلسل

	الجابرحسن أحمد بنت أحمد غیداء  371003566	 1	

	371004060 آل صالح القرني علي سعدبنت محمد  مدى 2	

	371000702 بن احمد سالمھ المعیقلبنت سالم   الھام 3	

	371001990 العطويبنت احمد  بن عید معیوف نھال  4	

	371003574 العماري عطیھ صالحشروق  بنت مرعي  5	

	371003447 بن حسن قمیعي دغریريبنت علي أمنھ  6	

	371000477 بنت خالد  بن محمد حماد السعدون ریناد 7	

	371000662 المطیريحبیب غالب بنت محمد بشایر  8	

	361007755 ساره  بنت طارق  بن صیاح مالعب 9	

	361002554 صباح  بنت حسن  بن جبره عوض الغبان 10	

	371005778 القرنيرانیھ  بنت ظافر  بن مسرع سعد  11	

	371004149 البلويرھام  بنت مسعود  بن ھویمل زرم  12	

	371004093 العطوي ویلممحمد سھدیھ  بنت سلیمان  13	

	371005623 مد علي سعید البدیررغد  بنت علي  بن مح 14	

	371001333 ھند  بنت سالم  بن یحي شریف الحریصي 15	
	371003128 السبیعيندى  بنت عبدالرحمن  بن فراج  16	
	371000713 المطیريفي  بنت سمران  بن الفي فالح  17	

	371001289 رغد  بنت عمر  بن محمد ابراھیم جابر 18	
	371003546 البلويفي  بنت خالد جبریل  بن خلف  19	

	371004483 بن علي محمد ابوستبنت محمد ف نو 20	
	371003798 الجمازبن حنیظل منال  بنت محمد  21	

	371001663 العطويبنت سالم  بن ضویحي علي نان ح 22	
	371005394 الحویطيبن محمد  بنت عبدهللاشوق  23	

	371004446 أمل  بنت عبدالمنعم  بن محمد راجح عقیلي 24	
	371007572 سھام  بنت سعد  بن سلیمان الحویطي 25	

	371002302 البلويبن معتق محسن روان  بنت سلیم   26	
	371000700 العطويعید علي شھد  بنت عبدالرحمن  27	



 
 
 
 
 

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
University of Tabuk 
Faculty of applied Medical Sciences 
Department Medical Laboratory 

 المملكة العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
 قسم تقنیة المختبرات الطبیة

ھـ ٢٤١٤ األولطالبات الخریجات للفصل بیانات ال  
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 
 
 
  

السما   الرقم  
 الجامعي

 التسلسل

	البلويروان  بنت سلیم  بن معتق  371002302	 1	

	371000700 العطويبن عید شھد  بنت عبدالرحمن   2	
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 وزارة التعلیم
 جامعة تبوك

 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة
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ھـ ٢٤١٤طالبات الخریجات للفصل الثاني بیانات ال  
  

 الدرجة العلمیة: البكالوریوس
 التخصص: تقنیة المختبرات الطبیة

 المقر: تبوك
 

السما   الرقم  
 الجامعي

 التسلسل

	الحویطيریم بنت سعود بن عید سلیمان  371001605	 1	
	371001797 وجدان بنت مساعد بن حسنى المعلوى 2	

	371002422 الشمريروان بنت عبدالكریم بن حنس  3	
	371002457 الحربيمنار بنت محارب بن سلمان عوض  4	
	371003152 غایھ بنت علي بن محمد علي جمعھ 5	

	371003232 الحویطيدالل بنت سلیمان بن سمران  6	
	371003465 ابوصابرنشوى بنت شامي بن لطفي  7	

	371003476 أمل بنت صابر بن عبدالعزیز شاكر 8	
	371003696 الغامدينوف بنت حامد بن سعد جمعان  9	

	371004166 الزھرانياخالص بنت علي بن یحي  10	
	371004667 الشھريمیعاد بنت عبد هللا بن محمد  11	

	371004963 الشریفدوسھ بنت عبد الكریم بن  12	
	381006599 العطويروان بنت عبدالعزیز بن محمد  13	

	381006808 الرشیديروابي بنت عتاق بن رحیل بقیھ  14	
	381006945 رؤى بنت طارق بن خضر حسن الفاخري 15	

	381007581 البلويفتون بنت سعد عائد بن صالح  16	
	381007681 العنزيغادة بنت سلیمان بن سعود رحیل  17	

	381007979 الشریفیم بنت محمد نور بن محمد ش 18	
	381008013 رانیا بنت عبدالسالم بن محمد الفریدي 19	

	381008121 البلويأبتسام بنت عید بن عاید عید  20	
	381008303 العنزيشدى بنت مسعد بن فاضي مناور  21	

	381008443 العنزياروى بنت عبدالكریم عید بن بركھ  22	
	381008577 ھزازيتھاني بنت منصور بن محمد ھادي  23	

	381008597 بنت سامي بن شعیب فھد الربیع غرام 24	
	381010279 امل بنت جفال بن غویزي العنزي 25	

	381010523 العماريأماني بنت حمدان بن مفرح  26	
	381010598 البلويسمیھ بنت منصور بن سلیمان  27	

	381011428 ربى بنت علي بن شبیب المغیبي العتیبي 28	
	381011709 تغرید بنت احمد بن زاید الرزقي 29	
	381013490 العنزيطیف بنت مسبل بن ثویني عبید  30	


