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95.1981.586.976خميس مشيطأنثىفاطمة احمد عبدهللا الدخن11800384

موتأنثىشيماء محسن كرامة صالح التميمي21805273 95.2567.578.6حضر

موتأنثىطيبة سعيد أحمد سعيد بدية31803687 89.57077.8حضر

موتذكرحسن محسن حامد حسن خمور41803730 89.756776.1حضر

موتأنثىأسماء حسن علي محمد بن يحثى51804759 885970.6حضر

موتأنثىأسماء محمد عمر أبوبكر طائع61800951 79.8862.569.452حضر

94.4851.568.692جدةأنثىلم سالم عمر بوحسن71804914

موتذكرمحمد رمضان سالم عبود الخديد81805363 835968.6حضر

موتذكرهاشم هود رجب عبدهللا باهادي91804082 88.552.566.9حضر

موتذكرسعيد صالح سليمان سعّيد عفيف101804286 86.6352.566.152حضر

موتذكرعماد جابر جمعان عباد بن عبيدالاله111804737 90.2547.564.6حضر

موتأنثىسىه كرامة فرج سالم جادهللا121804591 79.2552.563.2حضر

موتذكرعبيد سعيد عبيد احمد بلخيى131804922 90.134563.052حضر

موتذكرمحمد صالح عبدهللا سالم المرشدي141804633 80.755162.9حضر

موتأنثىنوف عمر أحمد عبدهللا الهجري151804115 82.8848.562.252حضر

موتأنثىسهام سالم محمد سالم بشر161805292 78.885162.152حضر

موتذكرعبدالجليل جالل صالح محفوظ باجبيى171804560 92.134262.052حضر
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موتأنثىعبيى عبدالقادر علي حسن الجماعي181803906 87.384561.952حضر

موتذكرسعيد محمد عمرو سعيد بن مخاشن191804412 86.54561.6حضر

ر محمد صالح عبدالرحيم باعشن201804676 موتذكرحسيى 79.634961.252حضر

ي211804149
موتأنثىنوف سعيد مبارك سالم السيئونر 75.7551.561.2حضر

موتذكرسالم محمد فرج عوض واكد221804363 83.1345.560.552حضر

87.3842.560.452جدةأنثىجواهر يسلم عبدهللا باتيس231804821

موتذكرصالح خالد صالح عبدهللا بامحمد241804610 79.7547.560.4حضر

ي251804424 موتذكراحمد عمر سالم حسن باهير 77.134960.252حضر

موتذكرعمر محمد عمر عبداللطيف باوزير261804946 834560.2حضر

موتذكرمحمد عيظه احمد هادي عليو271805254 78.547.559.9حضر

موتذكرعبدهللا حمد عمر سعيد بن صنه281803801 80.634659.852حضر

موتأنثىنجالء سعيد يسلم سعيد محماس291804083 80.634659.852حضر

ي301804815
ر العوبثانر موتأنثىمهاء سالم عوض سالميى 89.634059.852حضر

موتذكرأكرم علي أحمد سالم بن جبور311804304 89.234059.692حضر

82.174459.268الرياضذكرعبدهللا مبارك عبدهللا البطاطي321803569

764859.2شبوةذكرثابت محمد نارص صالح ثابت331803361

موتذكرمحمد خالد ربيع كرامه التميمي341805297 79.54558.8حضر

موتذكرمحمد عبدهللا محمد عمر العفيف351804901 88.253958.7حضر

موتذكرخالد مبارك احمد مبارك باصليب361804490 79.8844.558.652حضر

موتأنثىخديجة علي محمد علي عبد371805000 7547.558.5حضر

ي381803617 موتذكرسالم عمر عبدهللا سعيد باهير 873958.2حضر

موتذكرعبدهللا صالح سعيد عثمان باربيد391805685 844158.2حضر

موتذكررامي عبدهللا محمد يحثى بايحثى401805192 81.2542.558حضر

موتأنثىمريم بشر سالم عمر بن عمر باعمر411804582 79.2543.557.8حضر
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موتذكررزق سالم مبارك صالح هنم421803816 774557.8حضر

موتذكرمحمد طارق محمد علي باحميش431804175 82.884157.752حضر

ي441805518 ر فرج الشبيثر موتذكرصالح سالم سالميى 76.634557.652حضر

موتأنثىرضية عيظه محمد احمد بلعفيى451803348 76.184557.472حضر

موتذكرعبدالسالم عارف عوض سعيد باضالع461803615 79.1341.556.552حضر

موتذكرمحمد سعيد سالم عمر المرشدي471803396 8239.556.5حضر

موتذكرمحمد عبدهللا محمود صالح بن جبور481804319 78.2541.556.2حضر

موتأنثىماجدة ابوبكر عمر سالم مسيمار491804625 81.883956.152حضر

موتذكرباسم عمر سعيد أحمد باحكم501804147 76.7541.555.6حضر

موتذكرعبدالاله عادل عبدالاله عبدالرحيم باعباد511803491 7542.555.5حضر

80.1338.555.152المهرةذكرعبدالحميد احمد سعيد مبارك عموره521804895

اوي531804232 موتذكرسعيد علي سعيد سعد باشر 78.2539.555حضر

موتذكرزياد احمد فرج عبدهللا حمران541804638 75.884154.952حضر

ي551803612 موتذكرصديق حسن احمد سالم باهير 8137.554.9حضر

موتذكربكيل يسلم عمر فرج باقلم561803580 7938.554.7حضر

موتذكرمحمد عمر احمد عمر باخشب571805161 81.383654.152حضر

ي581803637
موتذكرعمار نبيل سعد فرج اليمانر 75.134054.052حضر

موتذكرسالم مبارك احمد مبارك مرمر591805063 77.753853.9حضر

موتأنثىفاطمه علي سعيد محمد بن دهري601803470 79.536.553.7حضر

83.8833.553.652المهرةذكرموىس سالم عوض عبدهللا  با عباد611804429

موتذكرمبارك احمد مبارك العبد بن ضبيع621804020 813553.4حضر

موتذكرمحمد هادي رمضان مبارك باشامخة631803575 76.2536.552.4حضر

موتذكرعمر عبدالرحيم عمر عبدهللا البشي641803968 75.383551.152حضر

ر عبدهللا العمودي651805395 ر خالد حسيى موتذكرحسيى 75.7533.550.4حضر
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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


