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موتذكرمحمد احمد محمد عبدهللا باحموة11804270 97.573.583.1حضر

موتأنثىفاطمة عمر عبدالرحمن بلعفير العمودي21804160 94.257079.7حضر

موتذكرعبدالرحمن يزيد عبدالرحمن صالح بايزيد31804394 91.556978.02حضر

ي41805099
ر عبدهللا بقشان الحيق  موتذكرمحمد سالمير 93.56475.8حضر

موتذكرمحمد عبدالقادر احمد عبدهللا بن سميط51803851 90.256675.7حضر

موتذكرصالح خميس ربيع صالح الصيعري61805003 91.8864.575.452حضر

موتذكرعلي جمعان علي حسن باعمران71804746 83.56974.8حضر

ي81804400
موتذكرخالد علوي عمر أحمد الحبش  92.4561.573.88حضر

موتأنثىفاطمة أحمد عبدهللا أحمد باصادق91803665 90.1362.573.552حضر

موتذكرسالم احمد سالم محمد الحامدي101804262 76.8870.573.052حضر

موتذكرشيخان احمد شيخان سالم مسجدي111803936 8762.572.3حضر

ي محمد سعيد ملص121804542 موتذكرمروان صير 82.426571.968حضر

ي عبدالعزيز أحمد سعيد باسعيد131805091
موتأنثىأمانر 88.386071.352حضر

يدي141805571 ر 84.5662.571.324الدوحةأنثىعائشه صالح عوض الير

موتذكرعبدهللا مسعود سعيد كرامه قبوله151804978 87.756071.1حضر

ي161803560
موتذكرمحمد احمد عمر محمد الذيبانر 92.3856.570.852حضر

ي171804191 سناء مرعي سالم بن هالنر
موتأنثى 93.2554.570حضر
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ر181805058 موتذكرتركي عمر سالم باحسير 85.635969.652حضر

ي التميمي191804440
ي امشاد سعيد يمانر

موتذكريمانر 77.76469.48حضر

موتذكرعبدالقادر احمد سالم عقيل مديحج201803829 90.55569.2حضر

موتذكرمحسن محمد سعيد عبدهللا المشجري211804414 89.885568.952حضر

مي221804124
موتأنثىفاطمة غالب سالم محسن الحضر 78.3861.568.252حضر

موتذكراحمد سالم سعيد عبدهللا بن فضل231804126 78.2561.568.2حضر

فاطمه علي عبدالرحمن عمر بحرق241803626
موتأنثى 89.3853.567.852حضر

ي251804449 موتذكرمحمد فرج عمر محمد الغرانر 87.6353.567.152حضر

موتأنثىرانيا عبدهللا سعيد عبدهللا بن طاهر261804121 825767حضر

موتذكراحمد محمد احمد سالم باراس271804396 895266.8حضر

88.645266.656جدةذكرحمزة عبدالرحمن حامد الحداد281805216

ي سالم بامطرف291804240
87.852.566.62جدةأنثىفايزه لطقر

موتذكرابراهيم محمد سعيد حمد بن جذنان301803429 77.835966.532حضر

ر سالم عمرو السباعي311805072 موتذكرسعيد سالمير 88.635166.052حضر

ر بن عثمان321804326 موتذكرعمار عبدالاله عبدالقادر حسير 76.255965.9حضر

موتأنثىنوف خالد صالح خميس بن حيدرة331803345 84.3853.565.852حضر

موتذكرفائز أحمد صالح عمر بفلح341804622 8949.565.3حضر

موتذكرحسن سليمان سعيد علي باكربشات351805075 885065.2حضر

موتذكرعبدهللا برك احمد عوض باجبير361805225 76.3857.565.052حضر

موتذكرمحمد صالح سالم علي باسالم371803858 93.134664.852حضر

موتذكرعبدهللا سعيد صالح عبدهللا السباعي381804305 93.254564.3حضر

موتذكرمحمد عبدهللا فرج عبيد بن حميدان391804206 87.6347.563.552حضر

موتذكرعبدهللا سعيد سالم محمد باغوث401804699 76.335563.532حضر

موتذكرابراهيم فريد سالم يسلم باغزال411803866 8946.563.5حضر
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موتذكرخميس صالح خميس مبارك بن سهيل421804992 76.175563.468حضر

موتذكرمحفوظ أحمد محفوظ أحمد الشاؤوش431803521 79.8852.563.452حضر

ي عبدالرحمن عبدهللا الجرو441803512
 
84.884963.352لحجأنثىدعاء شوق

موتذكرمحمد عيظه محمد الكلدي451804338 78.885363.352حضر

موتذكرسالم عمر صالح سعيد بوسبول461804045 79.5552.563.32حضر

89.7545.563.2المهرةذكرحسان عبدالصمد علي محمد سودوت471804744

82.1450.563.156االحساءذكرعبدالرحمن يسلم احمد سالم481803597

موتذكريسلم فهمي يسلم عبيد بن زقر491803894 90.7544.563حضر

موتذكرسعيد عوض احمد سالم باعامر501804367 78.885262.752حضر

موتذكرمهناء خالد سعيد أحمد باسلم511804690 77.255362.7حضر

موتذكرمحمد عيظة مبارك سالم باحريش521805362 83.134962.652حضر

موتذكريزيد عبدهللا عمر عبدهللا بايزيد531803402 78.185262.472حضر

موتذكرفائز محمد سبيت سعيد الهندوان541805243 88.634562.452حضر

يدي551805221 ر موتذكراحمد سالم احمد محمد الير 91.54362.4حضر

موتذكرعمر محمد عمر احمد باعبدالقادر561805280 81.6349.562.352حضر

وك بن الطيير571803414 موتذكرعبدهللا خالد مرعي مير 80.85062.32حضر

موتذكرصالح سبيت خميس سالم الحمد581803654 884562.2حضر

موتأنثىزينة طالل سعيد محمد العطاء591803426 83.447.561.86حضر

ي601804138 موتأنثىصابرين خميس سليم سالم النونر 84.134761.852حضر

موتأنثىأمنه أحمد سالم أحمد الهجري611803394 79.635061.852حضر

موتذكرايمن سالم علي عبدهللا بشهر621805059 84.8846.561.852حضر

92.934161.772جدةذكرعصام احمد سالم المدودي631803336

موتذكرعبدالرحمن احمد عبيد سالم قنيوي641804747 77.885161.752حضر

ي651803428
موتذكراحمد علي احمد عوض الحيق  8049.561.7حضر
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المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات

رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة لشئون الطالبمساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب


