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موتذكرحيمد احمد حيمد مبارك الحدري11805130 94.4286.589.668حضر

87.758787.3حجةأنثىشيماء محمد عبده الهاتف21805435

موتأنثىيرسى عرفان احمد سعيد باجندوح31804857 94.677784.068حضر

موتأنثىاية فهمي حسن عبدهللا باكثير41802597 93.587481.832حضر

ي عبيد محمد بريكات51804187
موتأنثىفاطمه لطفر 91.87380.52حضر

موتأنثىفريدة حسن سالم الهميم بادعام61803663 84.2572.577.2حضر

خديجة عمر محسن علي الحامد71805170
موتأنثى 83.037276.412حضر

موتذكرامجد عبدالحكيم عامر يسلم الجابري81804056 79.471.574.66حضر

موتأنثىنور صالح علوي محمد بن شهاب91804555 90.2562.573.6حضر

ي101804199
 علي عبدهللا سالم الحبش 

ر موتذكرحسير 92.636073.052حضر

موتذكرسلمان محمد عبدهللا محمد بن عثمان111805421 93.585972.832حضر

موتذكرعوض محمد عوض محمد معاش 121803679 82.926572.168حضر

موتذكراحمد سالم احمد محمد بامدحي131803811 76.786972.112حضر

ر عوض احمد سعيد عبدون141803721 موتذكرحسير 86.3862.572.052حضر

موتذكرعبدالرحمن سالم ربيع عبيد باربيع151804874 91.2557.571حضر

موتذكرعمرو غازي هادي فرج الهندي161804236 81.6363.570.752حضر

موتذكرمحمد عبدهللا احمد سعيد معيبد171804823 80.886470.752حضر
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وك سعيد باصاع181803795 ر مير موتذكررامي سالمير 86.636070.652حضر

موتأنثىسمية مهدي محفوظ أحمد باجبير191804743 79.26470.08حضر

موتأنثىمنال عوض ربيع عوض باجبير201804578 83.3560.569.64حضر

موتأنثىصفية محمود عبدالحميد سيف الضيمي211805570 78.5362.568.912حضر

ي سالم عبدهللا صالح بن دحباج221805487 موتذكرصير 83.1557.567.76حضر

موتذكرمرعي محمد خميس صالح بعوان231805042 88.135467.652حضر

ر احمد العطاس241804954 موتذكرعمر احمد حسير 85.635567.252حضر

موتذكرعبدهللا سالم سليمان بن حدجه251803332 78.16067.24حضر

موتأنثىهدى عبدهللا محمد عوض بن جوفان261803589 86.975467.188حضر

موتذكرفيصل عبدهللا عوض احمد قندوس271803644 75.1361.566.952حضر

موتذكرماهر فهد مبارك علي البطاطي281804526 82.1356.566.752حضر

موتذكرتركي عبد هللا بدوي توفيق بن بخيت291803729 85.785466.712حضر

موتذكرهشام سالم سعيد كرامه بن حميد301804662 8951.566.5حضر

موتذكرعبدهللا كرامه علي سعيد بريك311804891 8851.566.1حضر

موتذكروليد ربيع محفوظ سعيد باقطيان321803849 88.55166حضر

موتذكرمراد عبدهللا حميد باحجاج331803360 91.384965.952حضر

موتذكرعبدهللا محمد عبدالرحمن محمد القويمي341804042 81.45565.56حضر

ان351803508 ر موتذكراحمد صالح محمد أحمد جير 9446.565.5حضر

ر361803563 موتذكرماجد حافظ سعد عبد سالمير 86.551.565.5حضر

موتأنثىمريم عبدالاله عمر سعيد باخميس371804738 81.135565.452حضر

موتذكرابراهيم صالح رمضان عبيد السكر381803880 89.134965.052حضر

موتذكراحمد حسن صالح سالم باشعيب391803406 77.7556.565حضر

موتذكرعبدالقادر احمد عبيد مبارك باسيف401803872 82.1553.564.96حضر

موتذكرابراهيم سالم ربيع سالم يربوع411803799 84.8851.564.852حضر
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موتذكرراشد خالد عبدالكريم راشد العامري421803554 85.35164.72حضر

موتذكرسالم عمر محمد سعيد باجمل431804566 75.557.564.7حضر

موتذكرنائف مبخوت نجيدان خويتم العامري441804570 88.134964.652حضر

93.944564.576نجرانأنثىافنان عبدالاله برك سويلم451803746

موتذكرمحمد علي عبد علي عليوه461803868 82.6352.564.552حضر

موتذكرعبدالرحيم صالح سعيد سالم الهندي471804095 76.556.564.5حضر

موتذكرمحمد سالم عوض مبارك عبد481803867 78.555564.42حضر

موتذكرسعيد سالم سعيد سالم عريض491804787 76.2256.564.388حضر

موتذكرمحمد عبدهللا سالم بن سهل باوزير501803852 76.1756.564.368حضر

موتذكرسامر يسلم عبدهللا ملحم الجابري511804053 84.6350.564.152حضر

موتذكرابوبكر احمد عبدهللا يسلم بن غزي521803528 79.285464.112حضر

84.915063.964مكة المكرمةأنثىخديجه انيس حسن باحميد531803648

موتذكرعبدالرحمن عوض سعيد بن سنكر541803800 93.754463.9حضر

موتذكرهالل حاج سعيد بكير سويلم551804575 88.547.563.9حضر

 كرامه علي مدرك باطحان561804055
ر موتذكرحسير 89.7546.563.8حضر

ر عبدالرحمن عبدهللا حسن بارجاء571804757 موتذكرحسير 84.385063.752حضر

موتذكرعبد الرحمن سالم عبود عوض بن عبدالرحمن581803839 77.554.563.7حضر

موتذكرمنذر انور عوض سالم العفاري591804863 80.2552.563.6حضر

موتذكرمهدي عمر عسكر عمر المفلحي601804751 87.6347.563.552حضر

ر بن حريز611804260 88.034763.412جدةذكرحسن عبدهللا سالمير

ر سعيد حميد مبارك باعيش621804728 موتذكرحسير 87.2547.563.4حضر

موتأنثىفاطمة محمد احمد الحاج عبداللطيف631804871 79.4552.563.28حضر

موتذكرحسن علي حسن علي بن عقيل641805215 92.134463.252حضر

موتذكرصالح برك عوض احمد بن سلم651803669 78.555363.22حضر
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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


