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موتأنثىاكرام يسلم محفوظ يسلم كميد11804581 977282حضر

موتأنثىاسماء احمد عمر احمد بافقاس21805408 84.886874.752حضر

موتأنثىنورس عوض مسعود عوض بلجعد31804636 936274.4حضر

موتذكرمحمد عمر سالم عمر باسلوم41803759 86.136674.052حضر

موتذكرمحمد محفوظ أحمد سعيد عيوري51805341 95.55269.4حضر

ي طائع صالح احمد بارصي    ح61805385 موتذكرصبر 73.136668.852حضر

ر عمر عوض عمر بن عبيد71804634 موتأنثىحني  86.385668.152حضر

موتذكرعبدالقادر فؤاد عبدالقادر عبدهللا مسجدي81804790 78.756067.5حضر

موتذكرعبد الرحمن عوض عمر الجريدي91804361 74.396266.956حضر

ي101805272
جليلة عمر علي بن عكاس العوبثانر

موتأنثى 88.385266.552حضر

موتأنثىورده عوض عبد محسن السعدي111803435 72.286064.912حضر

موتأنثىفاطمة سالم حسن سالم العطاس121800821 71.756064.7حضر

موتذكرزيد مبارك سعيد عبيد بن عويضان131803819 79.755263.1حضر

موتأنثىزينة أحمد محمد أحمد باصهيب141803677 77.255060.9حضر

ن  بية:كلية - كشف المقبولي  2018-2019القبول العام للعام الجامعي : نوع القبول - معلم مجال علوم : تخصص - المكال -التر



اسم المتقدمرقم التنسيقالرقم

نوع 

محافظة الثانويةالجنس

نسبة 

الثانوية

نسبة 

اختبار 

القبول

النتيجة 

النهائية

موتذكرمحمد ربيع جمعان سعيد دمنان151803804 79.384860.552حضر

موتأنثىفاطمه محفوظ سالم عبدهللا باحويرث161804623 74.634858.652حضر

موتذكرخالد محمد احمد سالم باحله171804063 804458.4حضر

موتذكرمحمد مبارك أحمد سعيد حيمديه181804518 75.954657.98حضر

موتأنثىساره سعد مفتاح سالم بامزيزه191804828 74.384657.352حضر

ر خالد حيمد مبارك بارفيد201803805 موتذكرحسي  73.94657.16حضر

موتأنثىنجود عبدهللا محمد سليمان بامرضاح211803458 73.384656.952حضر

90.253255.3المهرةذكرجمعان كرامه مبارك سعيد بن عزيزة221805038

ي231803682 موتذكرنواف احمد محمد سعيد العكبر 784055.2حضر

موتذكرمحمد  فرج جمعان عوض بامؤمن241803328 80.753855.1حضر

ي هادي حسن سعيد بن حسن251803794
موتذكرهانر 74.54255حضر

وك باسعيده261805624 موتذكرعمر صالح احمد مبر 80.133854.852حضر

موتذكرعلي محمد سعيد علي الجمحي271803351 744254.8حضر

موتذكرخالد سعيد مبارك ابوبكر باغريب281803520 77.633853.852حضر

موتذكرعبدهللا سعيد عبدهللا عمر عكار الجوهي291804830 77.53853.8حضر

موتذكرمعاذ عوض مبارك عبدهللا بن ضبيع301804392 76.53853.4حضر

موتذكرعيىس سلمان سالم عبدهللا باسلوم311803574 73.254053.3حضر

موتذكرمحمد عوض سعيد عبيد الصويل321804123 73.254053.3حضر

موتذكرعمر سعيد علي سليمان الحامدي331805709 87.53053حضر

موتأنثىمروى أحمد صالح أحمد الشاعري341803674 71.634052.652حضر

ي351805638 موتذكرزيد احمد محمد عبدهللا العكبر 77.53652.6حضر
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موتذكرابراهيم عبدهللا سالم سعيد ربيحان361804522 76.883652.352حضر

موتذكرعبد هللا قدري محمد باعلوي371805305 82.883051.152حضر

موتذكرمطران حيمد مطران العجيلي381805298 72.233650.492حضر

موتذكرمحمد علوي احمد عمر باعلوي391804569 71.883449.152حضر

موتذكرعبدهللا محمد حسن عبدهللا بارشيد401803565 73.753248.7حضر

موتذكراديب معاذ عوض سعيد حديجان411804534 73.253248.5حضر

موتذكرعبدهللا عمر حيمد مبارك بارفيد421803798 72.753248.3حضر

موتذكرسالم صالح سالم عوض باقازي431804212 71.53247.8حضر

موتذكرمحمد انيس حسن سعيد حداد441804389 75.132645.652حضر

موتذكرعمر سالم سعيد سالم بابعب 451805590 74.882645.552حضر
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