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ي نارص باعطوه11803376
 
100جدةجدةجدةأنثىهديل شوق

لولو علي حسن العيدروس21804514
99.4سيئونمكهمكة المكرمةأنثى

موتأنثىافنان احمد مبارك خميس بايعشوت31804508 99.08سيئونسيئونحضر

موتأنثىافنان عثمان احمد صالح باحليوه41804822 97.75القطنشبامحضر

يمي51804860 موتأنثىفاطمه احمد عبدهللا مبارك الت  97.22سيئونسيئونحضر

 علي بن حريز61804099
ر 96.42الرياضالرياضالرياضأنثىصفاء حسي 

95.7شبامجدةأنثىمريم جمعان محفوظ باحجر71803745

موتأنثىصفية يسلم كرامه حيمد بريك81805670 94.25تريمتريمحضر

موتأنثىعائشة جمعان عبيد حيمد الهجري91805154 94سيئونشبامحضر

يس101804165 92.8جدةجدةجدةأنثىدالل عبدهللا سالم بارصر

92.75جدةجدةجدةأنثىحنان عيظة سالم حميده111805549

موتأنثىعائشة يحث  عبد احمد دعيس121804742 92.58سيئونسيئونحضر

موتأنثىاميمة حسن كرامة سالم الزبيدي131805175 92.38تريمسيئونحضر

نهالء حسن علي طه صالح النجم141804202
موتأنثى 92.13سيئونسيئونحضر

ر151803920 بسمة صالح علي احمد بايمي 
موتأنثى 91.63سيئونسيئونحضر

ي161805429
موتأنثىامنة عبدهللا صالح علي الحبش  91.35شبامشبامحضر

موتأنثىارزاق صالح عيظه يسلم مقرم171805110 91.03سيئونشبامحضر

موتأنثىدينا عبدالرب سعدهللا بخيت فرج هللا181804644 90.13سيئونسيئونحضر
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موتأنثىسمية سعيد عوض سعيد بخضر191804948 89.22القطنالقطنحضر

ي هود هادي خميس العيجم201804184
موتأنثىتهانر 88.42سيئونسيئونحضر

موتأنثىصفاء فيصل حسن حميد عباد211803619 88.15سيئونسيئونحضر

خوله عمر علي سليمان بن عجاج221804893
موتأنثى 87.92قعوضةحورهحضر

موتأنثىعبت  عوض جمعان محمد عويضان231804393 87.38سيئونسيئونحضر

ازهاء محمد علي خميس سعيد241805542
موتأنثى 87.13شبامشبامحضر

ر251803896 موتأنثىزينب سعيد عبدون احمد حني  86.88سيئونسيئونحضر

موتأنثىسمية عوض جمعان محمد عويضان261804390 86.72سيئونسيئونحضر

ر اسماعيل احمد العيدروس271804904 موتأنثىفاطمة حسي  86.63سيؤنسيؤنحضر

هيفاء سعيد عامر مرعي الجابري281805415
موتأنثى 86.25سيئونشبامحضر

فوزية علي محمد سالم بامزعب291805351
موتأنثى 85.63الطلحسيئونحضر

موتأنثىجواهر عبدهللا يسلم سعيد باصبيع301804928 85سيئونسيئونحضر

ي عبد عوض برك عباد311803636
موتأنثىامانر 84.9سيئونسيئونحضر

موتأنثىسعادعبدالرزاق مبارك سالم باعيش321803945 84.72تريمتريمحضر

ي331804370
موتأنثىسماح محمد عيدروس صالح الحبش  83.75شبامشبامحضر

ي341804726
هدى علي صالح الحبش 

83.56جدةجدةجدةأنثى

موتأنثىمروة سعيد جبت  دحمان باجبت 351803927 83.4سيئونسيئونحضر

موتأنثىعلوية سالم عبدهللا علوي الجنيد361805173 83.33سيئونسيئونحضر

خديجة عمر محسن علي الحامد371805170
موتأنثى 83.03سيئونسيئونحضر

موتأنثىسارة فائز عوض عبيد فاضل381805060 82.42شبامشبامحضر

موتأنثىعواطف عبدالعزيز احمد صالح العفاري391803532 82.13سيئونسيئونحضر

موتأنثىخديجة صالح كرامة خميس العيجم401803924 82.05سيئونسيئونحضر

ي سعيد سالم بن حمدة411804941
موتأنثىروان هانر 82.05القطنالقطنحضر

موتأنثىفاطمه عوض رمضان عبيد دحيم421803907 81.72سيئونسيئونحضر

ي431804785
مريم علي احمد فرج بانر

موتأنثى 81.5تريمتريمحضر
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ليل علي فرج كرامه التمور441804861
موتأنثى 81.38تريمتريمحضر

موتأنثىصفاء عاشور كرامة عاشور بن سويد451805090 81.15سيئونسيئونحضر

موتأنثىمريم عبدالمجيد هادي سالم حبليل461805148 80.65تريمتريمحضر

موتأنثىشفاء سالم عمر سعيد بن شمالن471805381 80.6القطنالقطنحضر

موتأنثىدينا يسلم احمد صالح دعكيك481804913 79.95سيئونسيئونحضر

موتأنثىاحالم نارص سالم صالح العفاري491803509 79.88سيئونسيئونحضر

موتأنثىبلقيس محمد سعيد عبدهللا باوزير501805372 79.65تريمتريمحضر

موتأنثىمريم محفوظ كرامه محفوظ البحبوح511803676 79.25تريمتريمحضر

ي521803764
موتأنثىراضية صالح كرامه سعيد الصفوانر 79.2سيئونسيئونحضر

ي الحارثصنعاءأنثىاالء ايمن محمد ابراهيم عقيل بن يحث 531803724
78.5صنعاءبثر

موتأنثىفاطمة شيخ رمضان محمد باحميد541803854 78.5سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة فائز سالم سعد الدويل551805261 78.3تريمتريمحضر

موتأنثىخديجة احمد عوض سعيد خباه561805165 78.13سيئونسيئونحضر

موتأنثىاحالم عبدالحق عامر عوض بن طالب571804643 77.8شبامشبامحضر

موتأنثىخديجة انور صالح عبدهللا فارس581803903 77.55سيئونسيئونحضر

موتأنثىاروى عبدهللا سالم علي بابلغوم591803622 77.38سيئونسيئونحضر

موتأنثىهند أحمد سعيد عوض ديان601803533 77.35القطنالقطنحضر

مروى علي سعد عبد باجبت 611804000
موتأنثى 77.1سيئونسيئونحضر

موتأنثىسيدة سالم عيدروس عبدالقادر العيدروس621804374 76.95سيئونسيئونحضر

موتأنثىزينب علي سالم علي باجبت 631804671 76.22سيئونسيئونحضر

ي641805366
موتأنثىفاطمة عبدهللا سالم هادي السكون  76.03سيئونسيئونحضر

ة عوض محمد عبود العامري651805008 موتأنثىشهت  75.72سيؤن سيؤن حضر

موتأنثىبسمه غالب صالح عبيد التميمي661805134 75.67تريمتريمحضر
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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


