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موتذكرامجد هادي احمد سعيد جوب  ح11804044 88.337278.532شبامشبامحضر

موت- المكال جدهجدةأنثىحصه فرج صالح باخميس21803359 98.56075.4حضر

موتذكريحثى سالم عوض محمد بارجاء31804322 817074.4الغيظةغيل باوزيرحضر

موتأنثىامل محمد مسعود عوض بلجعد41804597 80.57074.2غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرسالم عمر سعيد محمد بن عباد51803741 88.226272.488ساهساهحضر

وك صالح يسلم بافرج61805300 موتذكريونس مبر 81.756672.3القطنالقطنحضر

موتذكراكرم هادي احمد سعيد جوب  ح71803922 80.426470.568شبامشبامحضر

وك عوض مسلم81803885 موتأنثىلبثر عمر مبر 77.136670.452غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتأنثىوفاء عوض جمعان سالم باعنقود91804342 87.385869.752غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

وك سعيد هادي المنصوري101803888 موتذكراكرم مبر 726668.4القطنالقطنحضر

موتذكرمبارك سعيد مبارك سعيد بابطاط111803844 82.635867.852تريمتريمحضر

ي محمد سعيد ملص121804542 موتذكرمروان صبر 82.425867.768تريمتريمحضر

موتذكرمحمد سعيد عمر سعيد بن عباد131803768 71.136466.852ساهساهحضر

موتذكرعبدالملك خالد سالم مبارك قصعور141804094 746266.8تريمتريمحضر

موتأنثىأسماء محمد عمر أبوبكر طائع151800951 موتحضر موت- المكال حضر 79.885866.752حضر

موتذكرطالل عبدهادي سعيد سالم فراره161803343 85.755466.7الحلةسيئونحضر
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موتأنثىسهاله فرج مبارك بن سلمان171803878 83.385264.552غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتأنثىمروى عبدالرحمن ابوبكر محمد  بصعر181805104 79.635464.252المكالالمكالحضر

موتأنثىمروه عمر أحمد أبوبكر باراس191803321 70.256064.1المكالالمكالحضر

وك عوض بن عنبر201804359 موتذكرعبدالرحمن ربيع مبر 84.355063.74حورةحورةحضر

موتذكرهمام أحمد صالح عمر باسالم211805413 78.35463.72عمدعمدحضر

موتذكرعبدهللا احمد عبدهللا عامر بلجذم221804098 77.785463.512عمدعمدحضر

موتذكريوسف برك خميس سالم المحورق231803786 71.755863.5القطنالقطنحضر

ي محفوظ عوض وبران241804687 موتأنثىسماح صبر 75.755462.7المكالالمكالحضر

يشر251803446 موتذكرجمعان بلعيد حمد علي بن شر 74.255462.1القطنالقطنحضر

موتأنثىهبة جمال سعيد سالم مسهور261804117 83.134862.052غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرخالد محفوظ عبيد سعيد باضاوي271804713 88.754461.9تريمتريمحضر

موتذكرسقاف محمد سقاف محمد بن الشيخ ابوبكر281805269 82.134861.652الشحرالشحرحضر

موتذكرسالم عمر سالم ربيع باسباع291805281 795061.6الشحرالشحرحضر

93.754061.5جدةجدةجدةأنثىنور فوزي عبدهللا بن ثابت301804708

موتذكرعبيد سعيد عبيد احمد بلخبى311804922 90.134261.252تريمتريمحضر

موتذكرموىس محمد مبارك سالم مسلم321803587 77.955061.18تريمتريمحضر

موتذكرزيد احمد صالح احمد دعكيك331804653 74.95261.16سيئونشبامحضر

ي341805153
موتأنثىحريرة محمد عوض مبارك العوبثانر 70.635460.652المكالالمكالحضر

موتأنثىخوله عوض أحمد بن أحمد بن جميل351803546 705460.4المكالالمكالحضر

موتذكرمصطفر كرامه عاشور سعيد بامحيمود361805658 72.355260.14تريمتريمحضر

ر371804100 موتذكرعقيل عبود حسن محمد باحسيى 84.224460.088عمدعمدحضر

ر جمعان قربوزي381805320 موتأنثىطيبة سعيد سالميى 80.884659.952الشحرالشحرحضر

موتذكرطه يسلم علي سعيد بريكان391803815 83.754459.9تريمتريمحضر
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موتذكرعمر محمد عبدهللا أحمد بحنف401804778 70.55259.4يبعثيبعثحضر

موتذكرموىس عوض مبارك سعيد شمالن411804915 705259.2سيئونسيئونحضر

يدي421804502 ر موتذكرطالب عبدالرحمن طالب عبدالقوي البى 725058.8دوعندوعنحضر

موتذكرانس عبدهللا احمد سالم باصبيح431804178 89.53858.6سيئونتريمحضر

موتذكرعبدالرحمن فهد عمر عبدالرحمن باعقيل441805092 79.884458.352دوعندوعنحضر

موتذكرعنيد رمضان سالم مبارك حمران451804650 76.64658.24السومالسومحضر

موتذكرخالد صالح علي مبارك بركات461804540 73.54858.2دوعندوعنحضر

موتذكرعواد برك مبارك حمود بن سواد471803352 74.854657.54القطنالقطنحضر

موتذكرعبدهللا أحمد عمر عبدهللا باكرشوم481805288 موتحضر موت- المكال حضر 71.634857.452حضر

موتأنثىساره جهاد هادي فرج بامخاله491803887 موتحضر موت- المكال حضر 73.754657.1حضر

موتذكرمصعب أحمد سعيد عوض قصعور501803831 82.54057تريمتريمحضر

ي511803975 موتأنثىفاطمة سعيد عمر سالم العكبر 73.54657المكالالمكالحضر

موتأنثىسعداء ربيع سعيد مبارك بلخبى521804558 73.54657المكالالمكالحضر

موتذكرعيىس احمد محفوظ كرامه الزبيدي531805206 91.53457سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد خالد ربيع كرامه التميمي541805297 79.54257تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا هادي سعيد صالح السنبوق551803573 71.984656.392تريمتريمحضر

موتذكرميحد احمد عبيد سالم الرعي561805123 80.44056.16السومالسومحضر

موتذكرسالم يسلم عمر عبيد بايعشوت571804890 71.184656.072حورةحورةحضر

موتذكرمحمد احمد سعيد عوض مقشم581803914 76.754255.9القطنالقطنحضر

ي591803551
موتذكرأحمد محمد عبدهللا عبدالرحمن البيث  70.54655.8حجرالمكالحضر

72.634455.452المسيلهالمسيلهالمهرةذكرمبارك خميس بركات خميس جمعان601804153

موتذكرمحمد سعيد عمر هادي مسعود611804087 81.383855.352سيئونشبامحضر

موتأنثىبشائر راشد خميس ربيع باراشد621804366 قيةحضر قيةالديس الشر 863454.8الديس الشر
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موتذكرعبدالعزيز فائز محفوظ كرامة التميمي631803416 70.784454.712تريمتريمحضر

موتذكركامل عبدهللا برك احمد باضاوي641805204 73.554254.62سيئونسيئونحضر

موتذكرخالد سالم مبارك عوض دويداء651804188 70.474454.588الرياضسيئونحضر

موتذكرمبارك سالم مبارك سالم هويدي661804226 75.54054.2تريمالمكالحضر

ار671804613 ر ي صالح سعيد دويل ببى
موتذكرهانر 74.974053.988القطنالقطنحضر

موتذكرمبارك عمر مبارك يسلم باقادر681804870 73.634053.452دوعندوعنحضر

موتذكرعبدالعزيز أحمد عبيد مبارك جميل691804668 704253.2تريمتريمحضر

ماريا زيد سالم فرج بن علي الحاج701804137
موتأنثى 783652.8المكالالمكالحضر

ر محمد سويد711803664 موتأنثىحبيبة احمد سالميى موتحضر موت- المكال حضر 83.753252.7حضر

موتأنثىريما محمد سالم محفوظ باحارث721804584 74.633852.652غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكراجود انور سالم صالح لخرش731804297 70.84052.32القطنالقطنحضر

موتذكراسامة علي بن علي محمد مطهر741804925 76.383652.152المكالالمكالحضر

ر عادل مبارك عمبى باجهام751804047 موتذكرحسيى 72.423851.768تريمتريمحضر

موتذكرجابر عوض يسلم فرج بن جابر761804698 90.252651.7تريمتريمحضر

موتذكرفرج سالم مبارك احمد بن نويض771805277 74.53651.4الشحرالشحرحضر

ي781804705 موتذكرراشد عوض صالح عبدون خنبر 71.473851.388القطنالقطنحضر

موتذكرعبدهللا علي محمد صالح باعجره791804523 70.853851.14يبعثسيئونحضر

ي801804037
موتأنثىفاطمة أحمد مبارك بن مبارك الحسثر 72.253650.5المكالالمكالحضر

موتذكرعبدالجبار سالم نارص سالم  بافاضل811803909 72.223650.488القطنالقطنحضر

موتذكرمسلم سهيل مسلم يسلم بابريجه821803371 75.133450.452دوعندوعنحضر

موتذكرخالد هادي سعيد هاشل حميد831803875 71.723650.288سيئونسيئونحضر

يش بشبى بخيت841805062 موتذكرمهدي مشغل حبر 71.253650.1سيئونسيئونحضر

ي851804391
موتذكرصالح عاشور سالم سعيد البحسثر 77.133250.052الشحرالشحرحضر
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موتذكرسعيد محمد احمد عمر باسعد861804129 70.53649.8غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعدنان عبيد سعيد سالم بابروك871805029 76.133249.652الضليعةالضليعةحضر

موتذكرخالد سبيت خبى هللا فرج الماس881804091 70.083649.632سيئونشبامحضر

موتذكرابراهيم عبدهللا احمد يسلم باضاوي891804196 70.173448.468سيئونسيئونحضر

ي901804686
ر
موتأنثىساره أحمد محفوظ محمد باطرف 71.883247.952المكالالمكالحضر

موتذكرفرج سالم كرامه سالم باعوضان911803874 85.752247.5تريمتريمحضر

موتأنثىرانيا يوسف أبوبكر سالم باعيىس921803572 70.633247.452المكالالمكالحضر

موتذكرسالم حسن سعيد سالم بامسهل931803775 70.253247.3المكالالمكالحضر

موتذكرعبدالمجيد احمد عبدالمجيد صالح التميمي941803480 72.633047.052تريمتريمحضر

موتذكرمحفوظ صالح نض محفوظ الشيبة951803578 72.333046.932تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا محمد خميس عوض باشماخ961803514 72.33046.92القطنالقطنحضر

موتذكروليد صالح حمد عبدهللا بن عجاج971804358 74.82846.72حورةحورةحضر

ى ميثاق صالح عبدهللا البعىسي981803467 موتأنثىبشر موتحضر موت- المكال حضر 73.52846.2حضر

موتذكرزاهر عبدااله احمد محفوظ بو عسكر991803523 72.72644.68حورةحورةحضر

موتذكراحمد عمر عبيد سعيد باسلماء1001803982 71.632443.052تريمتريمحضر

موتأنثىصفاء مبارك عوض احمد باوادي1011804142 92.75037.1الشحرالشحرحضر

موتذكرمحمد رشيد منصور عبدالخبى العامري1021803990 91.13036.452تريمتريمحضر

موتأنثىفاتن محمد عوض سالم بامسعود1031805181 موتحضر موت- المكال حضر 87.5035حضر

موتأنثىسمية سالم سعيد عمر الشوق1041804109 83.88033.552المكالالشحرحضر

موتأنثىشفاء عبدهللا علي محمد باعساس1051803492 81.63032.652المكالالمكالحضر

موتذكرمجاهد أحمد عمر عبيد باسويدان1061803643 79.75031.9المكالالضليعةحضر

موتأنثىشيماء سعيد عبدهللا سعد مسجدي1071804462 79.75031.9الشحرالشحرحضر

موتذكراحمد عبدهللا علي عبدهللا بلعرج1081804605 79031.6الضليعةالضليعةحضر
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موتذكريوسف عبدهللا صالح عوض بزعل1091803929 76.65030.66سيئونسيئونحضر

موتذكرمبارك عبدهللا مبارك يسلم باقادر1101804701 75.13030.052دوعندوعنحضر

موتذكرنوفل صالح احمد صالح بن عويد1111803897 74.65029.86القطنالقطنحضر

ي1121805373 موتأنثىنورا خالد محمد عمر الكثبى موتحضر موت- المكال حضر 74.25029.7حضر

موتذكرسالم صالح جمعان عبود مديرك1131804092 73.47029.388سيئونشبامحضر

موتذكرمحمد سالم سعيد عبيد بريك1141803391 72.5029تريمتريمحضر

ي عبيد باحيه1151804976 72.25028.9المسيلهالمسيلهالمهرةذكرعويضان سعيد مخيثر

موتذكرمحسن عبدهللا سالم عبيد باشيدة1161804718 71.4028.56القطنالقطنحضر

موتذكرمحمد احمد خميس سعيد بن سلمان1171805213 71.38028.552تريمتريمحضر

ر1181805696 موتأنثىسميه محمد عمر محمد باحسيى موتحضر موت- المكال حضر 70.25028.1حضر

موتذكرعبدالعزيز أحمد محفوظ سعيد قطمبى1191803931 70.13028.052سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد فرج عبيد سالم عليوة1201804287 70028تريمتريمحضر

المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات
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