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95.1981.586.976المدينة المنورةعسيرخميس مشيطأنثىفاطمة احمد عبدهللا الدخن11800384

موتأنثىمروه صالح سالم سعيد بلصقع21805005 95.838086.332المكالالمكالحضر

99.157182.26دوعنجدةجدةأنثىروباء سالم عمر بوحسن31804894

موتأنثىفاطمة عبدهللا عوض محمد دويل41804588 9372.580.7غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتأنثىسعاد عمر فرج صالح قوقح51804314 92.2571.579.8غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكريعقوب محمد سعيد صالح باوزير61804245 79.457576.78سيئونسيئونحضر

هبه سالم عمر علي بن سلمان71804335
موتأنثى موتحضر موت- المكال حضر 9263.574.9حضر

ر محمد العمودي81805679 موتذكرابراهيم عبدهللا حسير 807074يبعتيبعتحضر

ي91804400
موتذكرخالد علوي عمر أحمد الحبش  92.4561.573.88عمدعمدحضر

خيم101804169 موتذكرسالم عبيد عمر يسلم باش  90.2561.573الضليعةالضليعةحضر

موتذكرعبدهللا عمر عبدهللا عبدالباري باصمد111805195 91.6360.572.952المكالالمكالحضر

موتأنثىأمل وحيد محفوظ عوض بن جوب  ح121804427 موتحضر موت- المكال حضر 95.6357.572.752حضر

موتأنثىعائشة عبدالقادر عبدهللا محمد بن بريك131804380 76.757072.7الشحرالشحرحضر

ي141803915 موتأنثىأالء ابراهيم عبود سعيد بن عير يالمكالحضر 84.6364.572.552ابو ظثر

موتأنثىاسماء سالم احمد مبارك الجدحي151804618 83.636572.452المكالالمكالحضر

موتذكرشيخان احمد شيخان سالم مسجدي161803936 8762.572.3غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتأنثىحليمه حسن محمد عوض الرباكي171804146 87.636171.652الشحرالشحرحضر

موتأنثىصفيه عبدهللا عوض عبدهللا الحوري181804583 88.386071.352غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

م2018-2019للقبول العام للعام الجامعي - نظم معلومات إدارية - تخصص - كلية العلوم االدارية - كشف النتيجة العامة 



اسم المتقدمرقم التنسيقالرقم

الجن

المديريةمديرية الثانويةمحافظة الثانويةس

نسبة 

الثانوية

اختبار 

القبول

النتيجة 

النهائية

موتذكرمحمد شيخ كرامه عبدالشيخ باسلماء191804043 78.2866.571.212تريمتريمحضر

موتأنثىميمونه احمد سالم احمد الهميمي201803380 76.8166.570.624الرياضالمكالحضر

أسماء حسن علي محمد بن يحثر211804759
موتأنثى 885970.6المكالالوادي والصحرىحضر

موتذكرمعتصم بشير علي شمسان221803568 بة- تعز مدينة المكالحضر 88.755769.7الير

موتذكريونس سالم مبارك عبيد بلسود231805665 94.635369.652السومالسومحضر

ي التميمي241804440
ي امشاد سعيد يمانر

موتذكريمانر موتحضر موت- المكال حضر 77.76469.48حضر

موتأنثىأسماء محمد عمر أبوبكر طائع251800951 موتحضر موت- المكال حضر 79.8862.569.452حضر

ي261803451 موتأنثىنور نائل أحمد عبدهللا الناخثر 86.55869.4المكالالمكالحضر

موتأنثىفاطمة محمد ابوبكر عبدهللا العمودي271803913 77.296469.316المكالالمكالحضر

ر بلخش 281803460 وك عبدهللا سالمير موتأنثىخلود مير 91.635469.052المكالالمكالحضر

موتذكرأحمد محمد صالح عبدالقادر الكاف291803995 78.8562.569.04تريمتريمحضر

موتذكرمحمد رمضان سالم عبود الخديد301805363 835968.6سيئونسيئونحضر

موتذكرمسعد محمد محمود صالح بن جبور311804307 86.5856.568.532وادي عمدعمدحضر

موتأنثىمريم عمر حسن منصور الحامدي321803899 756468.4المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد عبدهللا هادي احمد بهيان331805630 84.2557.568.2المكالالمكالحضر

موتأنثىفاطمة رائد ابراهيم طيب بامخرمه341804611 84.1357.568.152غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدهللا صالح طالب قروان بن قروان351804174 89.135468.052الضليعةالضليعةحضر

رنر عمر أحمد عمر  باراس361804478
موتأنثى 87.3854.567.652المكالالمكالحضر

موتأنثىمها عمر عبدهللا علي الهميمي371803570 92.55167.6الضليعهالمكالحضر

موتأنثىسلم عوض هادي عوض باطاهر381804722 80.065967.424المكالالمكالحضر

ي391804075 87.225467.288حورةجدةجدةأنثىخلود خالد عيظة الكثير

وك صالح يسلم بافرج401805300 موتذكريونس مير 81.7557.567.2القطنالقطنحضر

ي411804449 موتذكرمحمد فرج عمر محمد الغرانر قيةحضر قيةالديس الش  87.6353.567.152الديس الش 

موتأنثىرانيا عبدهللا سعيد عبدهللا بن طاهر421804121 825767غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدالعزيز صالح جمعان هادي بطيق431805416 86.55467شبامشبامحضر
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موتذكرهاشم هود رجب عبدهللا باهادي441804082 88.552.566.9تريمتريمحضر

موتأنثىعبير صالح سالم عبود الجابري451804996 77.256066.9سيئونغيل باوزيرحضر

ي سالم بامطرف461804240
87.852.566.62جدةجدةجدةأنثىفايزه لطفر

موتذكرعبدالكريم عمر جمعان سالم براهم471803944 84.755466.3الشحرالشحرحضر

موتذكرسعيد صالح سليمان سعّيد عفيف481804286 86.6352.566.152تريمتريمحضر

موتذكرعلي خالد علي صالح بن الشيخ أبوبكر491804159 7957.566.1يبعثيبعثحضر

ر بن عثمان501804326 موتذكرعمار عبدالاله عبدالقادر حسير 76.255965.9سيئونالمكالحضر

وك فرج بايعشوت511803455 موتذكرسالم محمد مير رحضر 81.95565.76سيئونحوره ووادي العير

موتذكرمبارك فرج مبارك سليمان باذيل521804756 895065.6حريضةحريضةحضر

موتذكرمحمد عبدالرحمن سالم حسن الحسنات531804425 موتحضر موت- المكال حضر 91.884865.552حضر

ه541805126 موتذكرعبدهللا يسلم بلخير باخضر موتحضر موت- المكال حضر 80.755565.3حضر

موتأنثىصفية صالح عبدهللا حسن باقيس551804337 85.551.565.1دوعنغيل باوزيرحضر

موتذكرمحمد صالح سالم علي باسالم561803858 93.134664.852عمد عمدحضر

موتذكرعجاج شفيق سعيد عمر بن عجاج571803441 رحضر روادي العير 81.3852.564.052وادي العير

موتذكرسالم عمر طالب سالم المقدي581805066 قيةحضر قيةالديس الش  89.6346.563.752الديس الش 

موتذكرأصيل سعيد كرامه مبارك عمرون591804040 75.8555.563.64تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا سعيد سالم محمد باغوث601804699 76.335563.532تريمتريمحضر

موتذكرابراهيم فريد سالم يسلم باغزال611803866 8946.563.5شبامشبامحضر

موتذكرمحفوظ أحمد محفوظ أحمد الشاؤوش621803521 79.8852.563.452المكالالمكالحضر

موتذكرسالم عمر صالح سعيد بوسبول631804045 79.5552.563.32حورةحورةحضر

موتذكرهاشم جمال احمد سالم باحشوان641803630 84.634963.252تريمتريمحضر

قيةمكة المكرمةذكروليد عرفان علي قوي    ح651804628 76.1354.563.152الرياضالش 

موتذكرجابر عوض يسلم فرج بن جابر661804698 90.254563.1تريمتريمحضر

ر األشول 671804438 وك علي حسير 79.1351.562.552شمالن الوادي مأربذكرعبد هللا مير

85.7446.562.196جدةجدةجدةذكرعلي احمد محمد باوزير681804511
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92.934161.772دوعنجدةجدةذكرعصام احمد سالم المدودي691803336

موتذكرصالح سالم عمر سعيد باعباد701805146 رالمكالحضر 94.254061.7غيل بن يمير

87.3544.561.64جدةجدةجدةذكرعمر احمد مبخوت بهيان711804035

موتذكرعمر محمد عمر حسن باعلوي721803791 75.635261.452المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد عبدهللا فرج سعيد محيفوظ731804070 78.55061.4الشحرالشحرحضر

موتذكرعبدهللا نارص عبدهللا علي بامسعود741805389 83.6346.561.352المكالالمكالحضر

ر أحمد عبيد أحمد التميمي751803671 موتذكرحسير 77.3350.561.232المكالالمكالحضر

ي761804149
موتأنثىنوف سعيد مبارك سالم السيئونر 75.7551.561.2غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرمحمد ربيع عوض عمر كشميم771803769 81.924760.968حريضةحريضةحضر

ي781804186 91.894060.756الرياضالرياضالرياضذكرصالح  بن عبدهللا احمد الشقير

موتأنثىفاطمة صالح هادي صالح بن يوسف791803330 79.384860.552المكالالمكالحضر

موتذكرأحمد سالم مبارك عمر بن كردوس801804170 رحضر ر وحورهحورة ووادي العير 804760.2وادي العير

موتذكرفادي صالح سالم محفوظ برويشد811804706 78.14860.04حريضهحريضهحضر

أمنية سالم علي احمد الباص821803522
موتأنثى 84.3843.559.852المكالبروم ميفعحضر

موتذكرعبدهللا حمد عمر سعيد بن صنه831803801 80.634659.852حريضةحريضةحضر

موتذكرأكرم علي أحمد سالم بن جبور841804304 89.234059.692وادي عمدعمدحضر

موتأنثىأفراح صالح عبدالشيخ محمد باقالقل851803796 رالمكالحضر 84.7842.559.412وادي العير

82.174459.268دوعنالرياضالرياضذكرعبدهللا مبارك عبدهللا البطاطي861803569

موتذكرموىس رجب عيش مبارك باسواد871803403 884059.2تريمتريمحضر

وضحة عبدالرحمن علي سالم علي881804228
موتأنثى 78.884659.152عجمانالمكالحضر

86.5740.558.928دوعنالرياضالرياضذكرسالم سعيد سالم باعارمه891805431

موتذكرمحمد صالح ثابت علي بن ثابت901804038 موت مدينة المكالحضر 90.1337.558.552الساحل- حضر

موتأنثىنور محمد عمر محمد بلكديش911805218 78.54558.4المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد فضل عمر سعيد بن قديم921803495 83.6341.558.352المكالالمكالحضر

موتذكرعبدالعزيز رجب عوض جمعان عمرون931804051 76.784658.312تريمتريمحضر
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موتأنثىسمية عبدالعزيز محسن عوض العمودي941805231 81.8842.558.252ميفع- بروم ميفع- بروم حضر

موت- المكال جدهالرياضأنثىأحالم نارص علي باموكرة951803324 8937.558.1حضر

موتذكررامي عبدهللا محمد يحثر بايحثر961805192 81.2542.558عمدعمدحضر

ي971805705
ر
ندا احمد علي باطرف

موتأنثى موتحضر موت- المكال حضر 8142.557.9حضر

موتذكرسالم سعيد سالم محمد النمر981804006 موتحضر موت- المكال حضر 76.4245.557.868حضر

83.5840.557.732جدهالرياضالرياضأنثىنور عبدالرحمن عبدهللا باجنيد991803030

ي1001804194 89.1136.557.544الرياضالرياضالرياضذكرخالد عبدهللا احمد الشقير

ر صالح كرامه حميد بامقيشم1011805121 موتذكرحسير 85.133957.452تريمتريمحضر

موتذكرعبدالاله احمد عبدالاله المنور السقاف1021804834 90.883557.352سيئونالمكالحضر

موتذكرصادق هادي رمضان مبارك باشامخة1031803842 84.53957.2تريمالمكالحضر

موتذكرسالم عمر سالم ربيع باسباع1041805281 7942.557.1الشحرالشحرحضر

موتذكرسليمان سعيد محمد سليمان بانض1051805282 83.539.557.1غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ر مرسال1061803453 موتأنثىناهد مطيع محفوظ سالمير 78.1342.556.752المكالالمكالحضر

84.53856.6همدانالواديمأربذكرمحمد مساعد يحي علي واسع1071804347

موتذكرمحمد عبدالقادر سالم عبدهللا بانجيفه1081804681 77.7542.556.6المكالالمكالحضر

موتذكرعبدالسالم عارف عوض سعيد باضالع1091803615 79.1341.556.552المكالمدينة المكالحضر

1101803886ّ
موتذكراحمد محمد احمد حاج عمير 77.3842.556.452غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتأنثىزينب عبدهللا احمد أبوبكر عيديد1111803999 83.53856.2المكالميفع- بروم حضر

موتذكرمحمد عبدهللا محمود صالح بن جبور1121804319 78.2541.556.2دوعنعمدحضر

موتذكرعبدالمجيد محمد سالم محمد باوزير1131803970 رحضر رغيل بن يمير 77.254256.1غيل بن يمير

موتذكرسلطان علي صالح بن ثابت1141804316 رحضر 79.483955.192القطنحوره ووادي العير

80.1338.555.152المسيلهالمسيلهالمهرةذكرعبدالحميد احمد سعيد مبارك عموره1151804895

موتذكرعلي يحثر محمد مبارك بن حيدره1161803479 موتحضر موت- المكال حضر 82.6336.554.952حضر

موتذكربكيل يسلم عمر فرج باقلم1171803580 7938.554.7حجربروم ميفعحضر

ي1181803974 ر الغشير ي مبارك سالمير
موتأنثىفاطمه لطفر موتحضر موت- المكال حضر 81.6336.554.552حضر
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موتذكرنارص احمد نارص صالح بادخن1191804999 موتحضر موت- المكال حضر 78.3838.554.452حضر

78.753854.3جدهجدهجدةذكرمحمد عبدهللا محمد بارصي    ح1201803450

موتذكرصالح ضياء ربيع عيشان بن عجاج1211805299 76.923954.168حورةحورةحضر

موتذكررياض سالم سعيد احمد باوزير1221803956 76.883954.152الخليجالشحرحضر

موتذكرسالم عبدالقادر عبدهللا سالم بامساطر1231803562 75.8839.554.052حجرالمكالحضر

يدي1241804311 ر موتذكرسالم سعيد سالم سعيد الير قيةحضر قيةالديس الش  80.753653.9الديس الش 

ي1251805353 موتذكرقحطان فيصل عامر عبدهللا الشبيثر موتحضر موت- المكال حضر 78.3837.553.852حضر

فاطمه علي سعيد محمد بن دهري1261803470
موتأنثى 79.536.553.7المكالالمكالحضر

موتذكرمعاذ محفوظ عوض سعيد مؤمن1271803979 موتحضر موت- المكال حضر 78.253753.5حضر

قيةالدمامذكرعمر اكرم سالم الجابري1281804629 75.9238.553.468الدمامالش 

موتذكرسامح فهد حسن عبدهللا الحامدي1291804524 87.530.553.3المكالالمكالحضر

يدي1301804451 ر ك الير موتذكرمحمد سعد مرزوق الير قيةحضر قيةالديس الش  77.383753.152الديس الش 

موتذكرسلطان عبدهللا احمد سعيد باحسن1311805129 رحضر ر غيل بن يمير 77.383753.152غيل بن يمير

82.863151.744جدةالرياضالرياضذكراحمد عبدهللا محمد باداؤود1321803770

77.813451.524الرياضالرياضالرياضأنثىزينب ماهر سالم باتيس1331804859

موتذكرسالم سعيد علي عبدهللا باوزير1341804907 77.53451.4المكالالمكالحضر

موتذكرعبدهللا مبارك سالم لقصم1351805629 75.753551.3المكالالمكالحضر

موتذكرالحسن عبدهللا سالم سعيد وبير1361803958 78.8831.550.452الشحرالشحرحضر

موتذكرمحمد علي سالم فرج بلسود1371803961 75.1333.550.152الشحرالشحرحضر

سارة علي سعيد عوض جبار1381803530
موتأنثى 82.52849.8برومبرومحضر

ر باروم1391804929 ر محمد حسير 81.82648.32جدةجدةجدةذكرحسير

موتذكرمحمد مرعي مبارك سعيد الحامدي1401805387 موتحضر موت- المكال حضر 83.3823.547.452حضر

موتذكروائل سعيد صالح سعيد مرزوق1411805116 78.6321.544.352المكالالمكالحضر

ر السومحي1421803963 موتذكرصالح احمد سالم حسير 79.3817.542.252المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد سعيد صالح هادي التميمي1431803738 96.5038.6تريمتريمحضر
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94.62037.848الدمامالدمامالدمامأنثىنوف سالم عبدهللا باهيصمي1441804711

موتذكرمحمد عبدهللا سعيد منصور باقبلي1451804434 92.75037.1دوعندوعنحضر

91.04036.416غيل باوزيرعجمانعجمانذكرعلي احمد علي الشمال1461804327

90.82036.328جدةجدةجدةذكرعمر علي عمر حريبان*1471805247

رشبوةذكرعبدالعزيز احمد نارص حوطان1481805207 89.75035.9عتقعير

موتذكرمحمد عوض عبدهللا سعيد بن قحطان1491804330 88.38035.352غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرطالب عبدهللا طالب عبدهللا العطاس1501803695 موتحضر موت- المكال حضر 84.5033.8حضر

84.44033.776الرياضالرياضالرياضأنثىخديجه احمد باحميد1511803650

83033.2سيحوتسيحوتالمهرةذكركرامة مبارك كرامة مبارك باسعيواد1521804740

يكي1531805380 موتأنثىشمة صالح مبارك بن ضيف هللا الير موتحضر موت- المكال حضر 81.13032.452حضر

ح1541803893 موتذكرعماد عبدالرحمن عبدهللا حسن مش  80.22032.088رداع القطنحضر

موتذكرمحمد أحمد محمد سقاف المساوى1551803846 79.75031.9المكالالمكالحضر

79.75031.9قلنسية وعبدالكوريقلنسية وعبدالكوريسقطرىذكرعبدهللا سعيد سليمان سعيد1561804840

موتذكرفيصل عبدالعزيز عبدهللا عوض بن صبيح1571804340 79.5031.8غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرصالح عوض سعيد عمر الجابري1581805252 قيةحضر قيةالديس الش  79.5031.8الديس الش 

 علي سالم أحمد بافضل*1591803436
ر موتذكرحسير 78.88031.552المكالالمكالحضر

موتذكرعبدالرحمن عوض سالم عوض الكاللي1601805711 78.5031.4الشحرالشحرحضر

ر عبدهللا عمر باعلوي1611804811 موتذكرطالل حسير موتحضر موت- المكال حضر 77.25030.9حضر

ر بن حبيش1621804987 ر سالم سالمير موتذكرصالح سالمير 77.2030.88القطنالقطنحضر

1631805223* 76.33030.532جدةجدةجدةذكرفيصل احمد محمد باعش 

موتذكرمحمد عبداللطيف احمد بكري الحمومي1641804135 موتحضر موت- المكال حضر 76.25030.5حضر

موتذكرسالم عبدالرحيم عوض أحمد باوزير1651805249 76.13030.452الشحرالشحرحضر

1661803836* ي موتذكرسالم فرج سالم بخيت النونر 75.35030.14تريمتريمحضر

موتذكرسامي عبدهللا احمد باعش 1671804405 75.25030.1حريضةحريضةحضر

موتذكرصالح علي صالح عبدهللا عبدالمانع1681803600 75.13030.052المكالالمكالحضر
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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
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