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موتأنثىحنان أحمد سالم مبارك باسلوم11803802 موتحضر موت- المكال حضر 98.2579.587حضر

95.1981.586.976المدينة المنورةعسيرخميس مشيطأنثىفاطمة احمد عبدهللا الدخن21800384

موتأنثىسعاد عمر فرج صالح قوقح31804314 92.2571.579.8غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ة صالح التميمي41805273 موتأنثىشيماء محسن كرام 95.2567.578.6الشحرالشحرحضر

موتذكرعبدالرحمن يزيد عبدالرحمن صالح بايزيد51804394 91.556978.02عمدعمدحضر

موتأنثىطيبة سعيد أحمد سعيد بدية61803687 موتحضر موت- المكال حضر 89.57077.8حضر

موتذكرحسن محسن حامد حسن خمور71803730 89.756776.1سيؤن شبام حضر

موتذكرمحمد عبدالقادر احمد عبدهللا بن سميط81803851 90.256675.7تريمتريمحضر

ر محمد العمودي91805679 موتذكرابراهيم عبدهللا حسير 807074يبعتيبعتحضر

موتذكرهشام عبد السالم عبدهللا عمر العمودي101804069 96.3858.573.652سيئونالمكالحضر

موتأنثىفاطمة أحمد عبدهللا أحمد باصادق111803665 90.1362.573.552المكالالمكالحضر

موتذكرعبدهللا عمر عبدهللا عبدالباري باصمد121805195 91.6360.572.952المكالالمكالحضر

موتأنثىعائشة عبدالقادر عبدهللا محمد بن بريك131804380 76.757072.7الشحرالشحرحضر

موتذكرهزاع زيد مبخوت عوض بن حصن141804550 79.667.572.34شبامشبامحضر

موتذكرشيخان احمد شيخان سالم مسجدي151803936 8762.572.3غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرامجد هادي احمد سعيد جوب  ح161804044 88.3361.572.232شبامشبامحضر

موتذكرعوض محمد عوض محمد معاشر171803679 82.926572.168شبامشبامحضر

ي محمد سعيد ملص181804542 موتذكرمروان صير 82.426571.968تريمتريمحضر
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موتأنثىخلود أبوبكر خالد يحثر عفيف191803513 87.256171.5المكالالمكالحضر

ه عبدالشيخ باسلماء201804043 موتذكرمحمد شيخ كرام 78.2866.571.212تريمتريمحضر

موتأنثىصافيه محمد علي عبدهللا العمودي211803447 83.2562.570.8المكالالمكالحضر

موتأنثىأسماء حسن علي محمد بن يحثر221804759 885970.6المكالالوادي والصحرىحضر

ي231804191 موتأنثىسناء مرعي سالم بن هالبر موتحضر موت- المكال حضر 93.2554.570حضر

موتأنثىمريم محمد سالم محمد الخامر241803454 موتحضر موت- المكال حضر 85.635969.652حضر

ي التميمي251804440
شاد سعيد يمابر ي ام

موتذكريمابر موتحضر موت- المكال حضر 77.76469.48حضر

موتأنثىأسماء محمد عمر أبوبكر طائع261800951 موتحضر موت- المكال حضر 79.8862.569.452حضر

موتذكرعبدالقادر احمد سالم عقيل مديحج271803829 90.55569.2تريمتريمحضر

ي281803469 موت- المكال جدهجدةذكرطارق محمد محمد باهير 92.255368.7حضر

94.4851.568.692جدةجدةجدةأنثىلم سالم عمر بوحسن291804914

موتذكرمحمد رمضان سالم عبود الخديد301805363 835968.6سيئونسيئونحضر

موتذكرمسعد محمد محمود صالح بن جبور311804307 86.5856.568.532وادي عمدعمدحضر

موتذكراحمد سالم سعيد عبدهللا بن فضل321804126 78.2561.568.2غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرمحمد عبدهللا هادي احمد بهيان331805630 84.2557.568.2المكالالمكالحضر

ن341804174 موتذكرعبدهللا صالح طالب قروان بن قروا 89.135468.052الضليعةالضليعةحضر

ر351804116 موتأنثىفاطمه خالد سعيد علي باحسير 81.135967.852المكالالمكالحضر

موتذكراحمد رجب سالم بكير صبيح361803422 89.2552.567.2تريمتريمحضر

وك صالح يسلم بافرج371805300 موتذكريونس مير 81.7557.567.2القطنالقطنحضر

موتأنثىفاطمة عادل علي فرج الريدي381804675 موتحضر موت- المكال حضر 80.885867.152حضر

موتذكرهاشم هود رجب عبدهللا باهادي391804082 88.552.566.9تريمتريمحضر

موتأنثىعبير صالح سالم عبود الجابري401804996 77.256066.9سيئونغيل باوزيرحضر

موتذكراحمد محمد احمد سالم باراس411804396 موتحضر موت- المكال حضر 895266.8حضر

موتذكرسعيد صالح سليمان سعّيد عفيف421804286 86.6352.566.152تريمتريمحضر

90.255066.1المدينة المنورة الدمام الدمامأنثىهاجر عمر محمد بافقاس431803579
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ر سالم عمرو السباعي441805072 موتذكرسعيد سالمير 88.635166.052الشحرالشحرحضر

ر بن عثمان451804326 موتذكرعمار عبدالاله عبدالقادر حسير 76.255965.9سيئونالمكالحضر

موتأنثىنوف خالد صالح خميس بن حيدرة461803345 موتحضر موت- المكال حضر 84.3853.565.852حضر

موتذكرمبارك فرج مبارك سليمان باذيل471804756 895065.6حريضةحريضةحضر

موتذكرمحمد عبدالرحمن سالم حسن الحسنات481804425 موتحضر موت- المكال حضر 91.884865.552حضر

ر491803563 موتذكرماجد حافظ سعد عبد سالمير 86.551.565.5تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا برك احمد عوض باجبير501805225 76.3857.565.052تريمتريمحضر

موتذكرمحمد صالح سالم علي باسالم511803858 93.134664.852عمد عمدحضر

موتذكرعماد جابر جمعان عباد بن عبيدالاله521804737 90.2547.564.6سيئونسيئونحضر

ر531805489 يف محفوظ عبدهللا يسلم باحسير موتذكرشر 88.7548.564.6دوعنالقطنحضر

موتذكرمعاذ احمد عمر حميد قفزان541804263 76.255664.1سيئونسيئونحضر

ي551803382
ه مبارك الدموبر موتأنثىفاطمة عوض كرام 84.465063.784المكالالمكالحضر

موتذكرسالم عمر طالب سالم المقدي561805066 قيةحضر قيةالديس الشر 89.6346.563.752الديس الشر

موتذكرعبدهللا سعيد سالم محمد باغوث571804699 76.335563.532تريمتريمحضر

موتذكرابراهيم فريد سالم يسلم باغزال581803866 8946.563.5شبامشبامحضر

موتذكرسالم عمر صالح سعيد بوسبول591804045 79.5552.563.32حورةحورةحضر

موتذكرهاشم جمال احمد سالم باحشوان601803630 84.634963.252تريمتريمحضر

ة فرج سالم جادهللا611804591 موتأنثىسىه كرام 79.2552.563.2غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

82.1450.563.156االحساءاالحساءاالحساءذكرعبدالرحمن يسلم احمد سالم621803597

موتذكرعبيد سعيد عبيد احمد بلخير631804922 90.134563.052تريمتريمحضر

ر بن مخاشن641803651 موتذكرمحمد صالح حمد سالمير 86.2547.563حورةحورةحضر

موتذكريسلم فهمي يسلم عبيد بن زقر651803894 موتحضر موت- المكال حضر 90.7544.563حضر

موتذكرمحفوظ سالم محفوظ سالم حمدون661804898 91.54463تريمتريمحضر

موتذكرمحمد صالح عبدهللا سالم المرشدي671804633 موتحضر موت- المكال حضر 80.755162.9حضر

موتذكرسعيد عوض احمد سالم باعامر681804367 78.885262.752الشحرالشحرحضر
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موتذكرمحمد عيظة مبارك سالم باحريش691805362 رحضر ر وحورةحورة ووادي العير 83.134962.652وداي العير

ر األشول 701804438 وك علي حسير 79.1351.562.552شمالن الوادي مأربذكرعبد هللا مير

موتذكريزيد عبدهللا عمر عبدهللا بايزيد711803402 78.185262.472عمدعمدحضر

يدي721805221 ر موتذكراحمد سالم احمد محمد الير 91.54362.4المكالالمكالحضر

موتأنثىنوف عمر أحمد عبدهللا الهجري731804115 موتحضر موت- المكال حضر 82.8848.562.252حضر

85.7446.562.196جدةجدةجدةذكرعلي احمد محمد باوزير741804511

موتأنثىسهام سالم محمد سالم بشر751805292 78.885162.152غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدالجليل جالل صالح محفوظ باجبير761804560 92.134262.052سيئونسيئونحضر

موتأنثىعبير عبدالقادر علي حسن الجماعي771803906 موتحضر موت- المكال حضر 87.384561.952حضر

موتذكرسعيد محمد عمرو سعيد بن مخاشن781804412 86.54561.6حورهحورهحضر

موتذكرعمر محمد عمر حسن باعلوي791803791 75.635261.452المكالالمكالحضر

ر محمد صالح عبدالرحيم باعشن801804676 موتذكرحسير 79.634961.252دوعندوعنحضر

ر أحمد عبيد أحمد التميمي811803671 موتذكرحسير 77.3350.561.232المكالالمكالحضر

ي821804149
موتأنثىنوف سعيد مبارك سالم السيئوبر 75.7551.561.2غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ي831804186 91.894060.756الرياضالرياضالرياضذكرصالح  بن عبدهللا احمد الشقير

د841804363 موتذكرسالم محمد فرج عوض واك 83.1345.560.552الشحرالشحرحضر

موت- المكال جدهجدةأنثىجواهر يسلم عبدهللا باتيس851804821 87.3842.560.452حضر

موتذكرصالح خالد صالح عبدهللا بامحمد861804610 79.7547.560.4عمدعمدحضر

ي871804424 موتذكراحمد عمر سالم حسن باهير موتحضر موت- المكال حضر 77.134960.252حضر

موتذكرعمر محمد عمر عبداللطيف باوزير881804946 ر وحورةحضر ر وحورةوادي العير 834560.2وادي العير

شد891804706 موتذكرفادي صالح سالم محفوظ بروي 78.14860.04حريضهحريضهحضر

موتذكرمحمد عيظه احمد هادي عليو901805254 78.547.559.9القطنالوادي والصحرى/القطنحضر

موتذكرعبدهللا حمد عمر سعيد بن صنه911803801 80.634659.852حريضةحريضةحضر

موتأنثىنجالء سعيد يسلم سعيد محماس921804083 موت مدينة المكالحضر 80.634659.852الساحل- حضر

ي931804815
ر العوبثابر موتأنثىمهاء سالم عوض سالمير 89.634059.852المكالالمكالحضر
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موتذكرأكرم علي أحمد سالم بن جبور941804304 89.234059.692وادي عمدعمدحضر

82.174459.268دوعنالرياضالرياضذكرعبدهللا مبارك عبدهللا البطاطي951803569

764859.2عتق عتقشبوةذكرثابت محمد نارص صالح ثابت961803361

موتذكراحمد ماهر صالح خميس سلمي971804255 75.9747.558.888سيئونسيئونحضر

ه التميمي981805297 موتذكرمحمد خالد ربيع كرام 79.54558.8تريمتريمحضر

موتذكرمحمد عبدهللا محمد عمر العفيف991804901 88.253958.7دوعنالمكالحضر

موتذكرخالد مبارك احمد مبارك باصليب1001804490 79.8844.558.652المكالالمكالحضر

موتأنثىخديجة علي محمد علي عبد1011805000 7547.558.5غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدهللا مبارك سعيد عوض باشعيوث1021804703 864058.4تريمتريمحضر

موتذكرعبدالعزيز رجب عوض جمعان عمرون1031804051 76.784658.312تريمتريمحضر

ي1041803617 موتذكرسالم عمر عبدهللا سعيد باهير 873958.2المكالالمكالحضر

موتذكرعبدهللا صالح سعيد عثمان باربيد1051805685 844158.2دوعندوعنحضر

موتذكررامي عبدهللا محمد يحثر بايحثر1061805192 81.2542.558عمدعمدحضر

موتذكرعبدهللا احمد محمد سعيد التميمي1071804476 78.634457.852تريمتريمحضر

موتذكررزق سالم مبارك صالح هنم1081803816 774557.8ميفعةالمكالحضر

موتأنثىمريم بشر سالم عمر بن عمر باعمر1091804582 79.2543.557.8غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرمحمد طارق محمد علي باحميش1101804175 82.884157.752المكالالمكالحضر

83.5840.557.732جدهالرياضالرياضأنثىنور عبدالرحمن عبدهللا باجنيد1111803030

موتأنثىخولة رشيد محفوظ علي جوبان1121802282 موتحضر موت- المكال حضر 75.134657.652حضر

ي1131805518 ر فرج الشبيثر موتذكرصالح سالم سالمير موتحضر موت- المكال حضر 76.634557.652حضر

ي1141804194 89.1136.557.544الرياضالرياضالرياضذكرخالد عبدهللا احمد الشقير

موتأنثىرضية عيظه محمد احمد بلعفير1151803348 76.184557.472المكالالمكالحضر

موتذكرعبدالاله احمد عبدالاله المنور السقاف1161804834 90.883557.352سيئونالمكالحضر

موتذكرصادق هادي رمضان مبارك باشامخة1171803842 84.53957.2تريمالمكالحضر

موتذكرسالم عمر سالم ربيع باسباع1181805281 7942.557.1الشحرالشحرحضر
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موتذكرانس عبدهللا عاشور رجب حيمد سعد1191804902 75.344.556.82تريمتريمحضر

موتذكرعبدالرحمن محفوظ محمد سالم السعدي1201805217 83.383956.752شبامشبامحضر

84.53856.6همدانالواديمأربذكرمحمد مساعد يحي علي واسع1211804347

موتذكرعبدالسالم عارف عوض سعيد باضالع1221803615 79.1341.556.552المكالمدينة المكالحضر

موتذكرمحمد سعيد سالم عمر المرشدي1231803396 8239.556.5المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد عبدهللا محمود صالح بن جبور1241804319 78.2541.556.2دوعنعمدحضر

موتأنثىماجدة ابوبكر عمر سالم مسيمار1251804625 موتحضر موت- المكال حضر 81.883956.152حضر

موتذكرباسم عمر سعيد أحمد باحكم1261804147 76.7541.555.6يبعثالمكالحضر

موتذكرعبدالاله عادل عبدالاله عبدالرحيم باعباد1271803491 7542.555.5المكالالمكالحضر

80.1338.555.152المسيلهالمسيلهالمهرةذكرعبدالحميد احمد سعيد مبارك عموره1281804895

اوي1291804232 موتذكرسعيد علي سعيد سعد باشر 78.2539.555المكالالمكالحضر

موتذكرزياد احمد فرج عبدهللا حمران1301804638 75.884154.952غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ي1311803612 موتذكرصديق حسن احمد سالم باهير 8137.554.9المكالالمكالحضر

موتذكربكيل يسلم عمر فرج باقلم1321803580 7938.554.7حجربروم ميفعحضر

ح1331803450 78.753854.3جدهجدهجدةذكرمحمد عبدهللا محمد بارصي    

موتذكرمحمد عمر احمد عمر باخشب1341805161 81.383654.152دوعنالمكالحضر

ي1351803637
موتذكرعمار نبيل سعد فرج اليمابر موتحضر موت- المكال حضر 75.134054.052حضر

يدي1361804311 ر موتذكرسالم سعيد سالم سعيد الير قيةحضر قيةالديس الشر 80.753653.9الديس الشر

موتذكرسالم مبارك احمد مبارك مرمر1371805063 77.753853.9الشحرالشحرحضر

موتأنثىفاطمه علي سعيد محمد بن دهري1381803470 79.536.553.7المكالالمكالحضر

ه رجب بكير1391804725 موتذكرحمزة عوض كرام 86.8831.553.652تريمتريمحضر

83.8833.553.652المسيلهالمسيلهالمهرةذكرموىس سالم عوض عبدهللا  با عباد1401804429

موتذكرمبارك احمد مبارك العبد بن ضبيع1411804020 813553.4المكالالمكالحضر

موتذكرسامح فهد حسن عبدهللا الحامدي1421804524 87.530.553.3المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد هادي رمضان مبارك باشامخة1431803575 موت مدينة المكالحضر 76.2536.552.4الساحل- حضر
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موتأنثىارزاق يسلم سالم  احمد النوحي1441805137 75.3835.551.452المكالالمكالحضر

موتذكرعمر عبدالرحيم عمر عبدهللا البشي1451803968 75.383551.152الشحرالشحرحضر

موتذكرعبد هللا محمد عبود الجمحي1461803703 77.6132.550.544الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

ر عبدهللا العمودي1471805395 ر خالد حسير موتذكرحسير موتحضر موت- المكال حضر 75.7533.550.4حضر

ر السومحي1481803963 موتذكرصالح احمد سالم حسير 79.3817.542.252المكالالمكالحضر

موتذكرعمار محمد عمر احمد القصار1491805276 92.75037.1غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

90.53036.212مكة المكرمةمكةمكة المكرمةذكرعبدالرحمن عمر احمد العمودي1501804837

88.5035.4جدهجدهجدةذكرعبدالرحمن احمد حسن باطهف1511804145

موتذكرصالح علي سالم علي المدودي1521805504 88.13035.252دوعندوعنحضر

موتأنثىمناسك طارق برك محمد التميمي1531803419 موتحضر موت- المكال حضر 85.25034.1حضر

موتأنثىمنال عمر زين أحمد العطاس1541803898 موتحضر موت- المكال حضر 81.75032.7حضر

موتذكرعادل عارف احمد سالم بلعيش1551803976 81.38032.552حورةحورةحضر

موتذكريوسف عمر سعيد سالم باوزير1561804796 80.63032.252الشحرالشحرحضر

ي1571804491
موتذكرعبدالحكيم سعيد عمرو سعيد الغتنيثر موتحضر موت- المكال حضر 80.08032.032حضر

موتذكرعبدالرحمن فهد عمر عبدالرحمن باعقيل1581805092 79.88031.952دوعندوعنحضر

موتذكرمحمد عبدهللا محمد مزاحم باجابر1591805144 79.38031.752دوعندوعنحضر

موتذكرسالم رياض سالم مبارك عبيدون1601804640 78.5031.4غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرمحمد عبداللطيف احمد بكري الحمومي1611804135 موتحضر موت- المكال حضر 76.25030.5حضر

ح1621804128 موتذكرخالد عمر سالم عبدهللا بارصي     موتحضر موت- المكال حضر 76030.4حضر

موتذكرعبدهللا حسن عمر عبدهللا بايونس1631803696 موتحضر موت- المكال حضر 75.75030.3حضر

المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات
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رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة لشئون الطالبمساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب
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