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موتأنثىوزيرة عمر سعيد محفوظ بن فريجان11804315 97.259193.5حضر

موتذكرمحمد عارف محمد عبدالقادر حكيم21803476 95.389092.152حضر

موتذكراسامة حسن سالم عمر الجابري31804341 89.639391.652حضر

يك سالم بلعيش41803755 موتذكرسالم عبدهللا مبير 91.69090.64حضر

ر51803647 88.58888.2جدةذكرعبدالعزيز عوض صالح باحسير

موتذكرعبدالرحمن هود جمعان رجب عبدالحميد61803841 90.638587.252حضر

موتذكرصقر حسن مشهور يحثر محمد71803583 829086.8حضر

هبه سالم عمر علي بن سلمان81804335
موتأنثى 928386.6حضر

موتأنثىمروه صالح سالم سعيد بلصقع91805005 95.838086.332حضر

يس101803918 موتأنثىسعاد جمعان مبارك جمعان باضر 93.258085.3حضر

يدي111805317 ر ر عبدالرب محمد الير موتأنثىعهد حسير 95.757885.1حضر

موتذكرعبد هللا عبد القادر عبد هللا ابوبكر باعباد121803707 90.648084.256حضر

يأنثىزينب سالم أحمد بامدهاف131803668 85.218383.884ابوظث 

ي باوزير141804345 موتأنثىامل عبدالرحيم سالم هي  84.258383.5حضر
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ي151804102
موتأنثىإشتياق عوض صالح سعيد النحث  83.258383.1حضر

موتأنثىغادة أنيس سعيد محفوظ باحميش161804384 96.387382.352حضر

موتذكرمحمد صالح علي محمد بن محرب171804417 88.887882.352حضر

موتذكريوسف علي عوض مبارك باشامخه181804089 81.258382.3حضر

موتذكرحسن عبدهللا عبيد سالم بادباه191803993 78.158582.26حضر

موتأنثىأمل وحيد محفوظ عوض بن جوب  ح201804427 95.637382.052حضر

موتأنثىزهرة عمر عوض محمد بامطرف211805349 90.137581.052حضر

موتذكرعبدهللا علي عمر احمد باوزير221803386 91.387380.352حضر

موتذكرباسم سعيد غيثان عمر عمير231804934 89.287379.512حضر

موتذكرعمر فيصل عمر باعمر باقحوم241805266 897379.4حضر

موتذكرسالم عدنان سالم أحمد باحويرث251804112 76.838078.732حضر

ي261803451 موتأنثىنور نائل أحمد عبدهللا الناخث  86.57378.4حضر

موتذكروهيب طاهر عبدهللا عبدالهادي عبدالمانع271803809 90.887078.352حضر

موتذكرمحمد سعيد عوض عبدهللا باجبل281803329 82.57578حضر

موتأنثىفاطمة صالح عوض محمد حسان291803409 95.656577.26حضر

موتذكرسالم مساعد سالم سعيد باعباد301804344 90.756877.1حضر

موتذكرعبدهللا صالح طالب قروان بن قروان311804174 89.136876.452حضر

موتأنثىمروى عبدهللا احمد سعيد باحوي    ج321803489 88.386876.152حضر

80.797376.116المدينة المنورةأنثىايمان عبود احمد بابراهيم331804723

95.086375.832جدةأنثىساره شكري سالم باجبع341803767

موتأنثىمنال عمر زين أحمد العطاس351803898 81.757074.7حضر
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موتذكرصالح لحمان صالح سلطان بن حريز361803688 91.136374.252حضر

موتأنثىرنده محفوظ سعيد محفوظ باحميش371804139 75.757374.1حضر

موتذكرأنس خالد احمد بن احمد بامزاحم381804052 79.757073.9حضر

موتذكرابراهيم جمال عمر علي باحشوان391803331 77.57073حضر

ي401805019 موتأنثىنضة عبدهللا سليمان عوض العكي  84.756572.9حضر

موتذكراسامة عبدهللا سعيد علي باحنكة411803552 84.136572.652حضر

ي421805669
موتذكرحسام محسن عمر علوي البيث  83.256572.3حضر

موتذكرمحمد فرج سالم احمد السباعي431804452 896071.6حضر

موتذكرعلي عبدهللا جمعان عوض بن شمالن441804932 84.46371.56حضر

ر عبدالرحمن صالح البعسي451804758 موتأنثىأمنة أمير 75.756871.1حضر

ر باحسن461804968 موتأنثىهبة فيصل عوض سالمير 87.56071حضر

موتأنثىعزة أحمد عمر سالم باكردس471803771 905870.8حضر

موتأنثىنجاة أحمد محمد سالم باعيس481805309 866070.4حضر

موتأنثىهبة جمال سعيد سالم مسهور491804117 83.136069.252حضر

موتأنثىساره محمد عبود محفوظ باقويقو501803342 78.256369.1حضر

موتذكرريان أحمد سالم عبدهللا بن مغيث511804516 79.136067.652حضر

موتأنثىصفاء سعيد محمد باعلوي521805037 81.435867.372حضر

موتأنثىصفاء مبارك عوض احمد باوادي531804142 92.755067.1حضر

موتذكرسعيد محمد سعيد باحشوان541804443 80.585867.032حضر

ي551804364
موتأنثىبركه عوض خميس عوض قونر 925066.8حضر

موتذكرسلمان عمر حسن رسحان العمري561805379 805866.8حضر
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موتذكرهزاع زيد مبخوت عوض بن حصن571804550 79.65866.64حضر

موتذكرمحسن عمر علي ناض المشجري581805012 79.385866.552حضر

موتذكرصبير عبيد كرامه عبيد بلسود591804762 94.134866.452حضر

موتذكرمحمد ابوبكر محمود عوض بامقهد601804544 75.56066.2حضر

ي611805239
موتذكرمتعب عبود عبدهللا عمر الغتنيثر 78.155866.06حضر

موتذكرحسن محمد حسن محمد بن بريك621803477 91.634865.452حضر

موتأنثىاسماء عوض احمد محمد اليهري631803544 90.54865حضر

موتذكراحمد محمد احمد مبارك بن عروه641804302 805565حضر

موتذكرسامي نبيل محفوظ عبيد باحشوان651804587 79.635564.852حضر

المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات
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