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موتذكرعبدالمالك عبدالقادر عمر منصور بن عمر باعمر11803941 95.638287.452الشحرالشحرحضر

موتذكرسلطان فهد محسن عمر باجريدي21804938 93.886677.152المكالحجرحضر

موتذكريحيى سالم عوض محمد بارجاء31804322 817074.4الغيظةغيل باوزيرحضر

ي41803434
ر
92.636274.252الرياضالرياضالرياضأنيىإنتصار عبدهللا محمد الصاف

فاطمة فرج عمر علي التميمي51804741
موتأنيى 91.886072.752المكالالمكالحضر

موتذكرعمر مبارك عوض سعيد فضيل61803962 916072.4الشحرالشحرحضر

ان71804678 ر موتذكرعصام علي عبدهللا يسلم باميى موتحضر موت- المكال حضر 86.56070.6حضر

ي81805321 موتذكرعبدهللا سالم عوض حيمد الغراب  قيةحضر قيةالديس الشر 79.136470.052الديس الشر

موتذكروليد خالد سالم صالح الفضلي91803806 796268.8المكالالمكالحضر

موتأنيىبشائر طارق صالح بشيى الجابري101804198 80.136068.052الشحرالشحرحضر

موتذكرنارص محمد صالح علي بازغيب111804887 76.886267.952حجرحجرحضر

92.924664.768دوعنجدةجدةأنيىاروى هاشم زين العطاس121801980

موتأنيىسهاله فرج مبارك بن سلمان131803878 83.385264.552غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدهللا احمد عبدهللا عامر بلجذم141804098 77.785463.512عمدعمدحضر

صافيه محمد علي عبدهللا العمودي151803447
موتأنيى 83.255063.3المكالالمكالحضر

موتذكرزيد مبارك سعيد عبيد بن عويضان161803819 79.755263.1الشحرالشحرحضر
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موتذكرعمر احمد سعيد عبيد باوشخة171805485 77.255262.1ارياف المكالالمكالحضر

موتذكرخالد حسن محفوظ يسلم باسماعيل181803972 76.885261.952حجرالمكالحضر

موتذكرأنس خالد احمد بن احمد بامزاحم191804052 79.755061.9غيظة  البهيشميفع- بروم حضر

موتذكرسقاف محمد سقاف محمد بن الشيخ ابوبكر201805269 82.134861.652الشحرالشحرحضر

ر بن طالب211805265 موتذكرعبدهللا صالح عبدهللا حسيى 83.384660.952الشحردوعنحضر

ي221805268
موتذكرعبدهللا سعيد عمر احمد العوبثابر 75.385060.152الشحرالشحرحضر

ر231804100 موتذكرعقيل عبود حسن محمد باحسيى 84.224460.088عمدعمدحضر

موتذكرمبارك سالم مبارك سالم هويدي241804226 75.54054.2تريمالمكالحضر

ر بلخشر251803460 وك عبدهللا سالميى موتأنيىخلود مي  91.632451.052المكالالمكالحضر

موتذكرعدنان عبيد سعيد سالم بابروك261805029 76.133249.652الضليعةالضليعةحضر

موتذكرمحفوظ عمر عوض القفيل271804183 موتحضر موت- المكال حضر 93.5037.4حضر

موتذكرحسن محمد حسن محمد بن بريك281803477 موتحضر موت- المكال حضر 91.63036.652حضر

موتأنيىامنة عمر عبود محمد باخبازي291805211 قيةحضر قيةالديس الشر 91.13036.452الديس الشر

موتذكريسلم فهمي يسلم عبيد بن زقر301803894 موتحضر موت- المكال حضر 90.75036.3حضر

موتأنيىعزة أحمد عمر سالم باكردس311803771 90036المكالالمكالحضر

ي مثير مهدي321804513 89.75035.9االزارقاالزارقالضالعذكرمحمد ناج 

89.13035.652ردفان المالحلحجذكرجواس عبدهللا علي مسمار331804899

موتذكرمحمد عبدهللا فرج عبيد بن حميدان341804206 87.63035.052تريمتريمحضر

ي351803883 موتذكراحمد سالم عمر سالم الزعي  87.13034.852حورةحورةحضر

86034.4االزارقاالزارقالضالعذكرمحمود صالح قايد احمد361804505

موتذكرمحمد عبدهللا احمد سالم رويعي371805324 84.63033.852غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعامر عمرو مبارك البخيت العجيلي381804453 قيةحضر قيةالديس الشر 82.25032.9الديس الشر

موتذكرعبدالرحمن سعيد صالح فرج بن ضبيع391805310 82032.8الشحرالشحرحضر
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موتأنيىشفاء عبدهللا علي محمد باعساس401803492 81.63032.652المكالالمكالحضر

موتذكراحمد سالم محمد يسلم السومحي411804470 80.38032.152المكالالمكالحضر

موتذكرمجاهد أحمد عمر عبيد باسويدان421803643 79.75031.9المكالالضليعةحضر

موتذكرسلطان علي صالح بن ثابت431804316 رحضر 79.48031.792القطنحوره ووادي العيى

موتذكراحمد عبدهللا علي عبدهللا بلعرج441804605 79031.6الضليعةالضليعةحضر

79031.6حرضمستباحجةأنيىخديجة ابراهيم لطف حملي451805484

موتذكرعبدالرحمن عبدهللا أحمد عمر باسالم461803763 77.5031الضليعةالضليعةحضر

ي فؤاد عمر علي باناعمه471804493
موتأنيىامابر 77.25030.9المكالالمكالحضر

موتذكرخالد محمد عبدهللا محمد باسودان481805493 موتحضر موت- المكال حضر 77.1030.84حضر

موتذكريوسف عبدهللا صالح عوض بزعل491803929 76.65030.66سيئونسيئونحضر

موتذكرعامر سالم عبدهللا سالم بن شينعة501805574 76.5030.6الريدة وقصيعرالريدة وقصيعرحضر

ي511803784
موتذكرإبراهيم عبدهللا عوض عمر البهيشر 76.25030.5المكالميفع- بروم حضر

موتذكرعبدالمجيد نارص سعيد عوض باهرب521805410 76.13030.452المكالالمكالحضر

عنود علي يسلم سعيد بشيى531803466
موتأنيى موتحضر موت- المكال حضر 75.63030.252حضر

المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات

رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة لشئون الطالبمساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب



مالحظات



مالحظات



مالحظات


