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فاطمة علي محمد محسن الحامد11804647
موتأنثى 97.389495.352سيئونتريمحضر

موتأنثىفاطمة عبدهللا خميس سالم بايعشوت21804176 97.039092.812سيئونتريمحضر

ايمان علي جعفر سعيد بن غالب31805119
موتأنثى 98.888892.352سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد صالح الماس محمد التميمي41803548 86.588686.232تريمتريمحضر

موتذكرعبدالكريم عاشور حيمد سالم بامقيشم51804531 95.887885.152تريمالقطنحضر

ر عبدهللا باتيس61803613 مريم علي سالمي 
موتأنثى 91.427883.368القطنالقطنحضر

ر صالح الحداد71804729 موتأنثىمنار طارق حسي  84.758283.1القطنالقطنحضر

موتذكريوسف علي عوض مبارك باشامخه81804089 81.258382.3تريمتريمحضر

موتأنثىيرسى عرفان احمد سعيد باجندوح91804857 94.677482.268شبامشبامحضر

موتذكرحسن عبدهللا عبيد سالم بادباه101803993 78.158582.26تريمتريمحضر

موتأنثىاحسان سعيد سالم عبدهللا باصحيح111803933 78.258079.3ساهساهحضر

موتأنثىامال نعمان صالح عبدهللا الجابري121804489 91.857078.74شبامشبامحضر

ة أيوب فرج أحمد دحدوح131804244 موتأنثىامي  93.16878.04القطنالقطنحضر

موتأنثىحنان سالم صالح سالم باشماخ141804880 92.386877.752القطنالقطنحضر

موتذكراحمد سالم احمد محمد بامدحي151803811 76.787877.512ساهساهحضر

ي161803772 موتذكرعبدهللا فائز مطلق عمر الكثي  85.757277.5حريضةحريضةحضر
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موتذكرعبدالرحمن علي عبدهللا علي باسالمة171804572 87.887077.152دوعندوعنحضر

موتذكرعبدالرحمن خالد مرعي عامر بن طالب181803507 966476.8شبامسيئونحضر

موتذكرايمن علي محمد ماطر191805553 75.227675.688كعيدنةسيئونحضر

موتأنثىمريم عبدالاله عمر سعيد باخميس201804738 81.137275.652القطنالقطنحضر

موتأنثىخديجه مجيد برك عبيد بازمول211804254 92.56475.4سيئونسيئونحضر

موتأنثىخديجة مبارك كرامه عبيد قهمان221804383 90.36474.52سيئونسيئونحضر

موتذكرسلطان محفوظ عوض سعيد باجبي 231803652 89.56474.2القطنالقطنحضر

موتأنثىمريم حسن صالح خميس يعقوب241803564 هتريمحضر 85.676673.868صي 

موتأنثىجيهان نوح صالح عبود الحداد251804543 82.136873.652القطنالقطنحضر

موتذكرحمزه عبدالهادي فرج عوض سنجل261804485 90.136273.252تريمتريمحضر

موتذكررسور علي مبارك رسور مطيش271804854 83.836673.132دهرالقطنحضر

ر صالح الحداد281804818 موتأنثىعبي  محمد حسي  85.556472.62القطنالقطنحضر

موتذكرحسن خالد كرامه علي بن حدجه291803966 90.136072.052تريمتريمحضر

موتذكرأحمد عبيد سعد أحمد باحنان301803731 88.46071.36تريم تريم حضر

موتذكرفؤاد سعيد احمد عبود باوزير311803827 78.036670.812ساهساهحضر

ي محمد باكربشات321804284 موتذكرعبدهللا احمد راح  846270.8دوعندوعنحضر

موتذكروليد نارص عبد السيد جوهر سماعيل331803635 76.086670.032ساهساهحضر

موتأنثىمريم عمر عبيد مبارك بن دغر341804775 84.556069.82سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد صالح  عمر سعيد بن سعد351803788 83.136069.252القطنالقطنحضر

موتذكريارس صالح عيظة سعيد بن زيد361803631 76.96469.16حورةالقطنحضر

ان صالح بن جوفان371803645 موتذكرعلي سالم خي  76.726469.088القطنشبامحضر

موتذكرمحمد عبدهللا جابر عبدهللا الجهوري381803518 79.676269.068حورةحورةحضر

موتذكرابوبكر احمد عبدهللا يسلم بن غزي391803528 79.286268.912القطنالقطنحضر
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موتأنثىاسماء سالم احمد برك مطينقا401804388 85.385667.752سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالرحمن خميس عوض عمر بافري    ج411804166 855667.6سيئونسيئونحضر

موتأنثىنسيبة عوض سالم خميس غريبان421803421 87.85467.52سيؤنسيؤنحضر

ي431804851 87.755467.5الحداءذمارذكرمحمد احمد علي صالح الكليث 

موتذكربشار عبدهللا احمد سالم كريدوح441804866 78.286067.312السومالسومحضر

موتذكررمضان صالح عمر عبدهللا باضاوي451803740 79.685866.672شبامشبامحضر

موتأنثىعفاف عبد العزيز سالم صالح الجهوري461805016 82.255666.5القطنالقطن حضر

موتذكرصبي  عبيد كرامه عبيد بلسود471804762 94.134866.452السومالسومحضر

موتذكرابراهيم صالح سالم عوض فرارة481804378 78.55866.2سيئونسيئونحضر

موتذكرمعروف حيمد حميد حيمد باخريصه491804065 93.54866.2تريمتريمحضر

ف عبدهللا أحمد عثمان بن عثمان501803488 موتذكرارسر موتحضر موت- المكال حضر 87.385266.152حضر

موتذكرعبدهللا محسن عقيل سعيد بن علي الحاج511804606 83.925465.968القطنالقطنحضر

ي سالم عمر عبيد القرزي521804224
موتأنثىامانر 86.635265.852ساهسيئونحضر

موتذكرعبد الرحمن سالم عبود عوض بن عبدالرحمن531803839 77.55865.8ساهساهحضر

عائشة علي خميس عبدالشيخ بكي 541804875
موتأنثى 86.335265.732تريمتريمحضر

موتأنثىفاطمة محمد أبوبكر عرفان بارجاء551804078 86.055265.62سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدهللا صالح عبدهللا سالم بامقاء561804936 79.835665.532سيئونشبامحضر

موتأنثىروان رياض محفوظ عمر جوبان571803618 88.755065.5القطنالقطنحضر

موتذكرانس علي سالم عوض باحشوان581805174 91.754865.5سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالرحمن محمد مبارك عمر الفلق591804710 91.384865.352شبامشبامحضر

موتذكرنواف علي صالح يسلم بن دحباج601804238 81.55465سيئونسيئونحضر

موتذكرحمزة أحمد جمعان عبدهللا بن نارص611805397 82.225264.088سيئونسيئونحضر

موتذكريونس محمد  سعيد مقطوف بن سعد621803728 90.974663.988السومالسومحضر
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موتأنثىمها عبدالعزيز عمر احمد حنبل631803997 90.754663.9سيئونساهحضر

موتذكرانس عبدالرحمن أحمد سعيد بازغيفان641803744 76.475462.988سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد علي خميس علي معدل651805117 81.85062.72تريمتريمحضر

موتذكرعبدالرحمن خالد فضل سالم بازمول661804257 78.285262.512تريمتريمحضر

موتذكرسعيد مجدي طالب طائع بن طالب671804732 87.54562شبامشبامحضر

موتذكرعلي عيىس علي عبيد يعمر681803973 79.955061.98تريمتريمحضر

موتأنثىاميمة ميرسى سالم علي باسعادة691804372 76.925261.968تؤيمتريمحضر

موتذكراحمد عادل سعيد عبدالرحمن شيبان701804950 76.555261.82سيئونسيئونحضر

موتذكربرك سعيد عمر براكي سعادوه711805502 79.535061.812السومالسومحضر

موتذكرسالم عاشور سالم خميس الجريدي721803614 79.25061.68شبامشبامحضر

موتذكرأصيل سعيد كرامه مبارك عمرون731804040 75.855261.54تريمتريمحضر

موتذكرعبدالحليم محمد صالح محمد741805664 موتحضر موت- المكال حضر 87.754461.5حضر

وك مبارك برقعان751803977 موتذكرعمر عبدالكريم مي  رحضر 874461.2القطنحورة وودي العي 

موتذكرسالم خالد سالم سعيد سويلم761804079 82.924660.768تريمتريمحضر

ي ابراهيم حسن صهيف771804945
 
موتأنثىسمية شوق 88.754260.7الثلثكعيدنهحضر

موتذكرمحمد عبدالوهاب علي عبود بلعجم781803675 85.754460.7القطنالقطنحضر

موتذكرمراد عبدهللا حميد باحجاج791803360 91.384060.552تريمتريمحضر

موتذكرمحمد عبدهللا سالم بن سهل باوزير801803852 76.175060.468ساهساهحضر

ر عوض بن حريز811803734 موتذكرعلي سعيد سالمي  88.134260.452القطنشبام حضر

موتذكريوسف عبيد خميس عبيد بوحسن821803732 75.955060.38سيؤن سيئونحضر

موتذكرحسن عبدهللا احمد مبارك بريك831805437 90.284060.112تريمتريمحضر

ر سعيد رزق سعيد منيباري841804659 موتذكرمعي  87.134260.052سيئونشبامحضر

موتذكرعبدالرحمن صالح جمعان يسلم باسكران851803861 77.174859.668ساهساهحضر
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موتذكرعبدهللا أبوبكر عبدهللا عمر الكاف861805118 81.554459.02تريمتريمحضر

موتذكرعبدالمجيد محمد جمعان سالم دهلوس871803364 75.424858.968القطنالقطنحضر

موتذكرعبدهللا محمد عبدهللا أحمد باجبي 881805367 84.224258.888سيئونسيئونحضر

موتذكرمختار عبدالعزيز سالم عمر باخريصة891803449 ر حضر 78.054658.82حورةحورة/ وادي العي 

موتذكرابراهيم عيدروس حسن احمد الجفري901805465 موتحضر موت- المكال حضر 83.884258.752حضر

موتذكرصالح عدنان عوض صالح باعطوة911803584 77.554658.62سيئونسيئونحضر

موتذكرفرج سالم كرامه سالم باعوضان921803874 85.754058.3تريمتريمحضر

موتذكرعبدالرحمن احمد محمد عبدالقادر با طاهر931804883 79.54458.2سيئونشبامحضر

موتذكرعبدالرحمن احمد سعيد عبيد باجهام941803349 82.034258.012تريمتريمحضر

موتذكروائل علي عبدهللا بن محفوظ951805442 883858حريضةحريضةحضر

موتذكرفواز عمر محفوظ عبيد بالراشد961803840 87.53857.8سيئونسيئونحضر

موتذكرسعيد صالح سالم صالح باوزير971805398 86.53857.4شبامعدنحضر

موتذكرعاطف حسن علي احمد بن وبر981804291 80.424257.368القطنالقطنحضر

موتذكرابوبكر خميس سلمان جمعان العيجم991804869 80.384257.352سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالموىل أحمد مبارك عبيد بريشان1001804281 88.633657.052تريمتريمحضر

موتذكرمحمد عبدهللا كرامه محمد بكي 1011804816 76.384456.952سيئونسيئونحضر

موتذكرابراهيم هادي عبيد هادي شنتوف1021803504 81.884056.752سيئونسيئونحضر

موتذكرعيىس عبدالقوي سعيد عبود بن حريز1031803733 75.854456.74سيؤن القطنحضر

موتذكرمحمد عبدهللا عوض رمضان باحشوان1041804670 75.64456.64تريمتريمحضر

ي1051803857
موتذكرابراهيم احمد محسن حسن الحبىسر 77.884256.352تريمشبامحضر

اق جمال علي محمد بن طاهر1061803817
موتأنثىارسر 79.134055.652القطنالقطنحضر

موتذكرعبدالرحمن محمد سالم عبدهللا باضاوي1071803994 79.054055.62سيئونسيئونحضر

موتذكراصيل محمد سالم عمر باخريصة1081803835 81.633855.452حورهحورهحضر
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موتذكرمحمد برك يسلم محمد بن عزون1091804812 81.33855.32حورةحورةحضر

ي عيضه عمر بارفعة1101804377
موتذكرصالح هانر 78.054055.22القطنشبامحضر

موتذكرسالم مرعي عوض هادي الكندي1111803989 94.632854.652تريمتريمحضر

ان1121804695 موتذكرمنض صالح سبيث يسلم بو عي  85.43454.56قعوضةحورهحضر

موتأنثىفاطمة خميس عوض سعيد دهلوس1131803627 76.354054.54القطنالقطنحضر

موتذكرعبدهللا مبارك سعيد حميد باسواد1141804563 913054.4القطنالقطنحضر

موتذكرعبدهللا أحمد عبيد سعيد باصبيح1151804243 75.754054.3تريمتريمحضر

موتذكرعبدالمنعم برك سعيد صالح بن جوهر1161803442 78.43854.16تريمتريمحضر

موتذكريوسف صالح سالم عبيد مؤمن1171804230 87.383254.152تريمتريمحضر

موتذكرصقر عوض عمر عبدهللا بن الطيي 1181805296 79.923653.568حورةحورةحضر

موتذكرمحمد احمد عاشور احمد العيجم1191803948 77.883652.752سيئونسيئونحضر

موتذكرابراهيم سعيد كرامه سلمان مؤمن1201805200 89.132852.452تريمتريمحضر

ر واصل1211803358 موتذكرأيمن علي سالم سالمي  84.353051.74حورةحورةحضر

موتذكرعمر أديب عمر عوض بن محمد بن عمر1221803753 78.13451.64شبامشبامحضر

موتذكرسالم عامر سالم عبدهللا الصيعري1231804227 852850.8شبامشبامحضر

موتذكرعبدهللا عادل عوض سالم معدان1241803720 84.132850.452شبامشبامحضر

اق1251804596 ر شي  موتذكرعلي سالم سبيت سالمي  80.953050.38حورةحورةحضر

موتذكريسلم عبدالعزيز يسلم محفوظ ديان1261805017 78.883049.552القطنالقطنحضر

موتأنثىمنال برك حسن نارص حزام1271804886 77.253048.9شبامشبامحضر

موتذكرمحمد عبدهللا سالم عوض حمدون1281804717 76.133048.452تريمتريمحضر

موتأنثىسميه عرفان سليم عوض خميس1291804856 79.082647.232سيئونشبامحضر

موتذكرعبدهللا احمد سالم عبيد باصالح1301805344 762646سيئونسيئونحضر

ي1311805081
99.61039.844جدةالمدينة المنورةالمدينة المنورةأنثىندى زين عبدهللا الحبىسر
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لولو علي حسن العيدروس1321804514
99.4039.76سيئونمكهمكة المكرمةأنثى

موتأنثىعلياء عبدالعزيز عبدهللا ساليمن بن طالب1331803726 96.38038.552شبامشبامحضر

ي1341803585
 
ق موتأنثىصفاءعمر سعيد عمر الي  94.42037.768سيئونسيئونحضر

92.75037.1جدةجدةجدةأنثىحنان عيظة سالم حميده1351805549

ر محفوظ عيىس فرج البحبوح1361803882 موتذكرحسي  90.25036.1تريمتريمحضر

موتذكرابراهيم صالح رمضان عبيد السكر1371803880 89.13035.652تريمتريمحضر

وك احمد الهوطلي1381805345 موتذكرمحمد أحمد مي  ر وحورةسيئونحضر 87.78035.112ودي العي 

ي1391803362
موتأنثىدعاء عبدهللا عمر محمد الحبىسر 87.6035.04شبامشبامحضر

موتأنثىعبي  عوض جمعان محمد عويضان1401804393 87.38034.952سيئونسيئونحضر

ازهاء محمد علي خميس سعيد1411805542
موتأنثى 87.13034.852شبامشبامحضر

موتذكرعلي عبدالحكيم علي مبارك بن سيف1421803642 87034.8ساهساهحضر

موتأنثىسمية عوض جمعان محمد عويضان1431804390 86.72034.688سيئونسيئونحضر

موتأنثىمنياء  خميس أحمد سعيد بن خميس1441803392 86.7034.68القطنالقطنحضر

موتأنثىدالل هادي خميس كرامة باناعمة1451804285 84.15033.66سيئونسيئونحضر

احيل1461805419 موتذكرعماد صالح عبدالاله ربيع بارسر 83.25033.3القطنالقطنحضر

موتذكرمني  علي غيثان عمر عمي 1471804853 82.78033.112السومالسومحضر

ر باتيس1481803594 وك صالح سالمي  موتذكرصالح مي  81.65032.66سيئونسيئونحضر

موتأنثىدينا يسلم احمد صالح دعكيك1491804913 79.95031.98سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد علي جمعان عوض عباد1501804927 79.7031.88سيئونسيئونحضر

موتذكرسعيد محمد عوض محمد باحارثة1511804189 79.13031.652سيئونشبامحضر

موتذكرعبدهللا سالم سليمان بن حدجه1521803332 78.1031.24الرياضتريمحضر

موتذكرعبدالرحمن برك صالح علوي عريض1531805162 77.78031.112شبامشبامحضر

موتذكرالوجد سالم عبد فرج سعيد1541804375 76.13030.452سيئونسيئونحضر
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المديريةمديرية الثانويةالثانوية
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مالحظاتالنهائية

المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات

رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة لشئون الطالبمساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب


