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موتذكرابراهيم نبيل ابراهيم علي بامطرف11804635 93.57884.2حضر

ه سالم علي بن بركات21804205 منير
97.165873.664جدةأنثى

ر سالم عوض باعديل31805580 موتذكرسالم حسير 91.635670.252حضر

ي41803375
موتذكرعبدهللا احمد علي صالح البيث  91.885469.152حضر

موتذكرمحمد صالح ثابت علي بن ثابت51804038 90.1354.568.752حضر

موتذكريونس سالم مبارك عبيد بلسود61805665 94.634766.052حضر

موتذكرابوبكر نبيل عبدهللا محمد باحشوان71801403 80.135665.652حضر

موتأنثىخديجة خالد عبدهللا عمر باوزير81803904 79.755564.9حضر

874964.2الحديدةذكرمازن سعيد علي نض مدهش91805263

ي101805741
86.384963.952جدةأنثىخديجة محمد عبدالقادر الحبش 

موتذكرعمر علي سالم محمد حسن111803369 73.7555.562.8حضر

موتأنثىأفكار يسلم عبيد سعيد باهقيش121803515 79.855162.54حضر

يف يحثر العامري131803681 موتأنثىإكرام عبده ش  72.135662.452حضر

وك سعد سعيد بن بش 141805250 موتذكرسعد مير 94.134162.252حضر

سحر عبدالقادر محمد علي العجيلي151803577
85.54661.8عدنأنثى

أمنية سالم علي احمد الباص161803522
موتأنثى 84.3846.561.652حضر

موتأنثىشفاء أحمد عوض سالم باصليله171805026 80.384961.552حضر

ن  2018-2019القبول العام للعام الجامعي : نوع القبول - الصحافة واإلعالم : تخصص - اآلداب :كلية - كشف المقبولي 



نوع الجنساسم المتقدمرقم التنسيقالرقم

محافظة 

الثانوية

نسبة 

الثانوية

نسبة 

اختبار 

القبول

النتيجة 

النهائية

موتذكرمحمد سعد سالم عبيد عباد181804131 75.385261.352حضر

موتذكرعمر عبود مبارك عمر بن سعد191803781 73.7551.560.4حضر

موتأنثىخلود محمد سعيد عوض رموضة201804177 73.755160.1حضر

ة سالم هادي عبيد باجبير211804403 موتأنثىمنير 82.544.559.7حضر

موتأنثىهنوف صالح محمد عبدهللا الكلدي221805274 74.6349.559.552حضر

موتذكرعبدالرحمن خالد سالم ابوبكر باراس231803541 88.134059.252حضر

ساره فوزي علي بامكاندو241805698
89.53959.2جدةأنثى

موتأنثىاسماء صالح سعيد احمد باهرب251804222 78.6345.558.752حضر

موتذكرعبدالرحمن عوض سالم عوض الكاللي261805711 78.545.558.7حضر

ي271805704
ر
عهود محمد علي باطرف

83.6341.558.352جدةأنثى

81.7842.558.212الدمامذكرسعيد أحمد سعيد العمودي281803739

ي291803638 موتذكرحسن محمد ابوبكر عوض العكير 87.383857.752حضر

وك عوض بلهبوع301804317 موتذكرمحمد ربيع مير 76.674557.668حضر

ي311804084
موتذكرجالل صالح سعد يسلم السكوت  88.633757.652حضر

موتأنثىروزا رجب محمد حسن باسعد321804504 74.884657.552حضر

موتذكرمصطفر كرامه عاشور سعيد بامحيمود331805658 72.354656.54حضر

موتذكرمحمد صالح سالم سعيد برسام341804313 80.5840.556.532حضر

ي مصلح الفقيه351804343 موتذكرحمزه احمد ناجر 76.754356.5حضر

موتذكرصالح يحثر سالم صالح باعش 361805260 71.334656.132حضر

موتأنثىسجر عبدهللا محمد الحاج371803850 88.293355.116حضر

موتذكرحداد علي عمر صالح بن سميط381805284 70.5844.554.932حضر

ي391803551
موتذكرأحمد محمد عبدهللا عبدالرحمن البيث  70.544.554.9حضر

ر  يسلم بن فرج401805377 موتذكررشاد عوض سالمير 923054.8حضر

ح411804892 ر موتذكرعماد عمر علي منيف بن مقير 7938.554.7حضر
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سناء جميل جمعان بالل الرباكي421805212
موتأنثى 72.6342.554.552حضر

موتذكرانس عبدهللا عاشور رجب حيمد سعد431804902 75.34054.12حضر

موتذكرعلي يحثر محمد مبارك بن حيدره441803479 82.633554.052حضر

موتذكرعبدالعزيز سعيد عبود الدقم451803684 82.9334.553.872حضر

موتذكرصالح سعيد عبيد أحمد القحم461803397 74.384053.752حضر

موتذكرسالم عبدهللا محمد صالح بن جذنان471803900 78.0337.553.712حضر

موتذكرعبدهللا سليمان عبد مبارك باشماخ481803949 87.253153.5حضر

موتذكريوسف سالم عيظه سالم بشيمان491804475 7340.553.5حضر

موتأنثىنور صالح شور فرج حنتوش501805275 72.2540.553.2حضر

موتذكرمحمد سعيد عمر هادي مسعود511804087 81.383452.952حضر

موتأنثىخالد سالم هادي أحمد بايعشوت521804749 8232.552.3حضر

موتذكرعبدالعزيز أحمد عبيد مبارك جميل531804668 704052حضر

موتأنثىمريم سعيد عوض عمر بن عروة541804105 813251.6حضر

موتذكرمحمد  عبدهللا سالم أحمد باوزير551805581 71.133851.252حضر

موتذكرسعيد حمد سعيد حمد بن جذنان561804312 79.423250.968حضر

موتذكرابوبكر عمر صالح علي العماري571803779 73.2835.550.612حضر

وك خميس هادي احمد بايعشوت581803457 موتذكرمير 71.83650.32حضر

موتذكرمحفوظ فرج محفوظ عوض دويل591805307 72.53550حضر

82.422849.768الرياضذكرسالم جمعان سالم بن مرعي601804548

ر سعيد مبارك سعيد باعديل611804510 موتذكرحسير 72.2234.549.588حضر

موتأنثىصفاء احمد عبدهللا علي بادابود621804436 73.3833.549.452حضر

موتذكراجود انور سالم صالح لخرش631804297 70.83549.32حضر

موتذكراحمد محمد احمد بن هود العطاس641805382 76.53149.2حضر

موتذكرمعمر حمد عامر حمد بن جذنان651805009 74.8531.548.84حضر
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