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ي11803608
فاطمة علي عبدهللا الحبش 

95.13جدةجدةجدةأنثى

ي21805695 موتأنثىفاطمة سبيت عبدهللا احمد خنبر 84.72القطنالقطنحضر

موتأنثىمثر فرج عوض نارص طاحس31803662 85.05سيئونسيئونحضر

وك بلعيش41805103 84.44الرياضالرياضالرياضأنثىفاطمة عبد هللا مبر

موتأنثىاسماء احمد رمضان عبيد بامعبد51804250 73.5تريمتريمحضر

رمله علي احمد ابوبكر بارجاء61804693
موتأنثى 82.63سيئونسيئونحضر

موتأنثىهال ابراهيم عبدالقادر ابوبكر السقاف71805378 75.88القطنالقطنحضر

93.64نجراننجراننجرانأنثىفاطمة محمد برك باجري81804947

احيل91804779 موتأنثىفاطمه محمد جمعان عوض باش  92.38شبامشبامحضر

ر101803920 بسمة صالح علي احمد بايمي 
موتأنثى 91.63سيئونسيئونحضر

ي111805429
موتأنثىامنة عبدهللا صالح علي الحبش  91.35شبامشبامحضر

موتأنثىفاطمة خالد أحمد محمد العامري121803529 91.08سيئونسيئونحضر

موتأنثىدالل عبدهللا مبارك سعيد حميد131805100 91سيئونسيئونحضر

 علي بلوعل141803510
ر موتأنثىمنال عثمان سالمي  89.63سيئونشبامحضر

موتأنثىسمية سعيد عوض سعيد بخضر151804948 89.22القطنالقطنحضر

موتأنثىندى سالم رمضان سعّيد بكب 161805335 87.7تريمتريمحضر

هيفاء سعيد عامر مرعي الجابري171805415
موتأنثى 86.25سيئونشبامحضر

ي عبيد خميس الصويل181805338
موتأنثىحفصة هانر 85.5سيئونسيئونحضر
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موتأنثىاسماء شفيق سالم بازهب 191803717 85.13سيئونسيئونحضر

موتأنثىشيماء أحمد بخيت أحمد العامري201805007 85.13سيؤن سيؤن حضر

موتأنثىجواهر عبدهللا يسلم سعيد باصبيع211804928 85سيئونسيئونحضر

موتأنثىفريدة حسن سالم الهميم بادعام221803663 84.25القطنالقطنحضر

ر231803921 بثينة صالح علي احمد بايمي 
موتأنثى 84.25سيئونسيئونحضر

ي241804726
هدى علي صالح الحبش 

83.56جدةجدةجدةأنثى

موتأنثىشفاء برك يرس عبد العامري251805082 83.4سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة فهمي مرزوق عبيد مرزوق261803926 82.75سيئونسيئونحضر

موتأنثىعواطف عبدالعزيز احمد صالح العفاري271803532 82.13سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة صالح عبيد حميد قفزان281803711 82سيئونسيئونحضر

موتأنثىمسعد عرفان حميد كرامة مزود291804661 82سيئونسيئونحضر

موتأنثىاسيا عاشور سالم مبارك مسيعد301805168 81.45تريمتريمحضر

ر علوي عبدالقادر الحامد311804279 موتأنثىخديجة حسي  81.23تريمسيئونحضر

موتأنثىمريم سالم سعيد مبارك البحبوح321805436 80.4سيئونتريمحضر

موتأنثىفاطمه عقيل سالم حسن الكاف331804474 80.25تريمتريمحضر

موتأنثىاحالم نارص سالم صالح العفاري341803509 79.88سيئونسيئونحضر

موتأنثىاسماء رضوان عالن محمد فضائل351805169 79.63سيئونسيئونحضر

موتأنثىمروة خالد كرامه سالم صعنون361804844 78.78سيئونسيئونحضر

ر371803890 موتأنثىسمية سعيد عبدون احمد حني  78.38سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة فائز سالم سعد الدويل381805261 78.3تريمتريمحضر

موتأنثىمروى انور عمر سالم الجريدي391805050 78.28شبامشبامحضر

ي401805445
موتأنثىسعيده عارف فرج يرس الحبش  78.2تريمتريمحضر

بليغه محمد سالمه احمد المخزومي411804916
موتأنثى 78.13القطنالقطنحضر

موتأنثىسمية عبدهللا عوض يسلم بامدحج421804379 78سيئونسيئونحضر

موتأنثىاشواق فائز عوض سعيد بشب 431803923 76.7سيئونسيئونحضر
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موتأنثىفاطمة خميس عوض سعيد دهلوس441803627 76.35القطنالقطنحضر

موتأنثىزينب علي سالم علي باجبب 451804671 76.22سيئونسيئونحضر

موتأنثىمروى عبدالخالق بكران محفوظ بازياد461805438 75.97القطنالقطنحضر

موتأنثىوجود عبدهللا محمد مبارك بن سلمان471805597 75.75دوعندوعنحضر

ة عوض محمد عبود العامري481805008 موتأنثىشهب  75.72سيؤن سيؤن حضر

ي491804730
رمله عبدالرحمن محضار علي الحبش 

موتأنثى 75.7سيئونشبامحضر

موتأنثىنور مدرك عبدهللا عوض بن عمرو501803718 74.9شبامشبامحضر

موتأنثىاسماء محمد عوض جمعان مصعب511804942 74.67سيئونسيئونحضر

موتأنثىروان يحث  احمد فرج521804935 74.63سيئونسيئونحضر

مريم احمد عبدالشيخ علي باسعادة531805083
موتأنثى 74.25سويريتريمحضر

موتأنثىندى احمد ربيع سعيد عمشوش541804919 74.13سيئونسيئونحضر

ي سعد كرامه حماد551805210 موتأنثىفاطمة صبر 73.85سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة عيظة صالح مبارك بلحول561803716 73.78رخيةسيئونحضر

موتأنثىصالحة يوسف عبدهللا سعيد بن حصن571804900 73.78شبامشبامحضر

موتأنثىابتسام صالح ربيع عبيد سلمان581805052 73.7شبامشبامحضر

موتأنثىمثر عبدهللا سالم عيش العفاري591805336 72.95سيئونسيئونحضر

سعاد علي فرج صالح باسعادة601804373
موتأنثى 72.45الغيظةتريمحضر

موتأنثىسالمه خالد عمر سعيد باجندوح611805014 72.05شبام شبام حضر

موتأنثىسمية احمد عاشور عبد قروان621805253 71.63سيؤنسيؤنحضر

موتأنثىيرسى صالح هادي احمد فطحان631805147 71.4شبامسيئونحضر

ي الحارثصنعاءأنثىفاطمة ايمن محمد ابراهيم بن يحث 641803725
71.25صنعاءبثر

موتأنثىصفاء سعيد محمد صالح العفاري651804371 71.2سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة خميس سالم عيش العفاري661805337 70.92سيئونسيئونحضر

ي671805166
ر
موتأنثىزهرةاليمن صالح احمد مهدي المخالف 70سيئونسيئونحضر
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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


