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ش11803338 موتأنثىرهف احمد خالد بن حتر 99.194.596.34حضر

موتذكرأحمد فؤاد عبدهللا سالم مقيدحان21805302 96.3882.588.052حضر

موتأنثىندى محمد احمد عبدهللا السخلي31804825 89.2581.584.6حضر

موتأنثىزينة سالم أحمد سعيد باصليب41803527 95.7573.582.4حضر

فاطمة محمد علي كديماء بن عفيف51804218
موتأنثى 95.7270.580.588حضر

موتذكرسالم عائض سليمان فرج العفاري61803506 94.2564.576.4حضر

93.636375.252تعزذكرسامر سلطان محمد قاسم71805659

ي81805046
ر
موتأنثىسارة محمد احمد صالح الخالق 93.8862.575.052حضر

ر محمد العمودي91805679 موتذكرابراهيم عبدهللا حسي  807074حضر

موتذكرهشام عبد السالم عبدهللا عمر العمودي101804069 96.3858.573.652حضر

سارة عبدالوهاب مبارك بن علي الحاج111803535
94.465973.184نجرانأنثى

93.725972.888الدمامأنثىمها سالم عبدهللا باهيصمي121804712

موتأنثىعائشة عبدالقادر عبدهللا محمد بن بريك131804380 76.757072.7حضر

موتأنثىاسماء سالم احمد مبارك الجدحي141804618 83.636572.452حضر

موتذكرصالح مصلح سعيد سالم الضقحي151805692 77.386972.352حضر

93.135872.052جدةأنثىوالء سالم عمر بوحسن161804881

موتأنثىحليمه حسن محمد عوض الرباكي171804146 87.636171.652حضر
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موتأنثىخلود أبوبكر خالد يحث  عفيف181803513 87.256171.5حضر

موتذكرمحمد شيخ كرامه عبدالشيخ باسلماء191804043 78.2866.571.212حضر

ي نارص سعيد بن نويض201805259 موتأنثىاحسان صتر 84.256270.9حضر

موتذكرمحمد فايز كرامه عبدهللا بلهبوع211804318 80.836470.732حضر

موتأنثىزينب علي سالم عبدهللا بافقاس221803335 88.8358.570.632حضر

96.1552.569.96جدةأنثىبشاير محمد احمد بافقيه العمودي231803777

موتذكرربيع محفوظ ربيع جمعان مسجدي241803965 86.255969.9حضر

موتذكرمعتصم بشت  علي شمسان251803568 88.755769.7حضر

موتأنثىمريم محمد سالم محمد الخامر261803454 85.635969.652حضر

موتأنثىفاطمة محمد ابوبكر عبدهللا العمودي271803913 77.296469.316حضر

موتأنثىسميه انور سالم سعيد باسعد281803398 84.635969.252حضر

موتأنثىبشائر راشد خميس ربيع باراشد291804366 8657.568.9حضر

ي301803469 92.255368.7جدةذكرطارق محمد محمد باهتر

ي311803621
عهود علي سعيد زيد الطفر

موتأنثى 77.7662.568.604حضر

موتذكرمسعد محمد محمود صالح بن جبور321804307 86.5856.568.532حضر

موتأنثىمريم عمر حسن منصور الحامدي331803899 756468.4حضر

موتذكرمحمد عبدهللا هادي احمد بهيان341805630 84.2557.568.2حضر

موتذكرمحمد عبدهللا احمد عبدهللا باقديم351803556 81.8858.567.852حضر

ر361804116 فاطمه خالد سعيد علي باحسي 
موتأنثى 81.135967.852حضر

ي371804602 95.884967.752جدةأنثىاسماء قاسم عبدهللا الكثت 

موتأنثىنور عبدهللا احمد محمد البعسي381804407 88.2553.567.4حضر

ي391804075 87.225467.288جدةأنثىخلود خالد عيظة الكثت 

وك صالح يسلم بافرج401805300 موتذكريونس متر 81.7557.567.2حضر

ي411803701
موتأنثىرفوه محمد مسلم الثعيثر 88.6352.566.952حضر
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ي421805464
موتذكرابراهيم صالح علي محمد باحفر 82.3856.566.852حضر

موتذكرحسن صالح رمضان سعّيد بكت 431804220 78.135966.652حضر

موتذكرمحمد عبدهللا عمر محمد جواس441804782 75.7860.566.612حضر

موتذكرأسامة احمد سالم احمد باحداد451804495 795866.4حضر

90.255066.1الدمامأنثىهاجر عمر محمد بافقاس461803579

موتذكرعلي خالد علي صالح بن الشيخ أبوبكر471804159 7957.566.1حضر

موتذكرعبدهللا عادل سعيد عوض باعليان481804769 87.551.565.9حضر

موتأنثىفاطمة ابو بكر حسن محمد مقيبل491803823 82.25565.88حضر

وك فرج بايعشوت501803455 موتذكرسالم محمد متر 81.95565.76حضر

ي511804231
موتذكرعمر سمت  عمر محفوظ المضر 82.554.565.7حضر

86.6351.565.552جدةأنثىحسناء فرج صالح باخميس521803374

ريما انور عمر علي بن الشيخ أبوبكر531805088
موتأنثى 80.1355.565.352حضر

موتأنثىصفية صالح عبدهللا حسن باقيس541804337 85.551.565.1حضر

ر551805489 يف محفوظ عبدهللا يسلم باحسي  موتذكرشر 88.7548.564.6حضر

موتأنثىنور أحمد محمد سالم باعيس561805312 82.2552.564.4حضر

85.1350.564.352شبوةذكرحسان خالد سالم سعيد باحاج571804296

ر محمد يحث  بن علي الحاج581803891 موتأنثىفاطمة حسي  7755.564.1حضر

ي591803382
موتأنثىفاطمة عوض كرامه مبارك الدمونر 84.465063.784حضر

موتذكرسالم عمر طالب سالم المقدي601805066 89.6346.563.752حضر

ر عمر التميمي611803692 93.243.563.38مكة المكرمةذكرعمر أمي 

موتأنثىنىه محمد عبدهللا سالم بن قاسم621803952 77.385463.352حضر

ة سعيد علي محمد باحشوان631805158 سمت 
موتأنثى 77.385463.352حضر

ان641803774 موتذكراحمد عبود علي سعيد باعمت  80.885062.352حضر

ر محمد سعيد محمد بن سواد651804408 موتذكرحسي  76.7552.562.2حضر
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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


