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ة هود برك مبارك شنيمان11804288 موتأنثىامير 99.058993.02حضر

ر سالم جعفر بن هضيل21803712 موتأنثىفاطمة حسير 98.358690.94حضر

موتأنثىانوار محمد يسلم سالم البطاطي31803588 98.258288.5حضر

موتأنثىراقية حداد سعيد احمد حميد41804719 98.357785.54حضر

موتأنثىفاطمة عمر عبدهللا عمر باحميدان51805348 95.67382.04حضر

موتذكرمحمد عمر عوض سعيد بكير61803481 92.977380.988حضر

موتأنثىبركه احمد عمر عوض بالرقعان71804952 94.636979.252حضر

موتأنثىخديجة محفوظ نض عبيد ديب هللا81805193 92.036978.212حضر

موتأنثىسلّيم نارص سعيد يسلم واكد91805364 95.256577.1حضر

ر سالم كرامة العامري101805010 موتأنثىفاطمة آمير 93.676475.868حضر

ي111805326
سعدية علي محمد عبدالقادر الحبش 

موتأنثى 94.136073.652حضر

موتأنثىفاطمة أحمد محمد عبدهللا سويلم121804473 886473.6حضر

ي131805080
93.186073.272المدينة المنورةأنثىخديجة زين عبدهللا الحبش 

موتأنثىاسماء صالح هادي عبيد بن سعد141804461 96.135873.252حضر
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موتذكرابراهيم نارص سعيد واكد151805365 73.537373.212حضر

موتأنثىدنيا منصور عوض جعفر بن طالب161803715 83.786673.112حضر

موتأنثىمنال عبدالحكيم سعيد احمد با جبير171804720 92.385771.152حضر

موتذكرعبدهللا صالح عبدهللا سالم بامقاء181804936 79.836369.732حضر

ر191804386 ى كرامة خميس احمد باصويطير موتأنثىبش  85.835366.132حضر

ر عبدالهادي ابوبكر سالم الزبيدي201805132 موتأنثىياسمير 87.175266.068حضر

موتأنثىاسماء سالم احمد برك مطينقا211804388 85.385265.352حضر

موتذكرعبدالكريم احمد كرامه عبيد بن عبيدهللا221803937 83.635365.252حضر

 عمر علي عمر بارفيد231803934
ر موتذكرحسير 83.535365.212حضر

سيده محمد علي مكارم241804246
موتأنثى 96.634465.052حضر

موتأنثىاسماء احمد رمضان عبيد بامعبد251804250 73.55964.8حضر

86.455064.58جدةأنثىفاطمة محمد عبد الرحمن بازغيفان261805453

موتأنثىسعدية سعيد صالح سعد باجبير271803714 92.884564.152حضر

موتذكرعطاس محمد عبدهللا حسن العطاس281803478 85.175064.068حضر

موتذكرأحمد كرامه علي مدرك باطحان291804061 73.755763.7حضر

ي301805127
موتأنثىماريه عزم سعيد كرامه السكوت  82.15163.44حضر

موتذكراحمد سعيد هادي سعيد كعويله311804203 77.585463.432حضر

موتذكرعيش سالم ربيع سالم عبدالشيخ321803991 89.634562.852حضر

موتأنثىسباء هادي سالم محفوظ بافطيم331805114 78.45262.56حضر

نهالء حسن علي طه صالح النجم341804202
موتأنثى 92.134161.452حضر

وك صالح بن عقيل351804127 موتذكرفهد عائض مير 79.174659.268حضر
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موتذكرعبدهللا عادل عوض سالم معدان361803720 84.134258.852حضر

87.783757.312جدةأنثىهند سالم عمر باحشوان371805452

موتذكرمنير علي غيثان عمر عمير381804853 82.784057.112حضر

ر العامري391804467 موتذكرمحمد ابراهيم عمر سالمير 73.474656.988حضر

موتذكرسلطان خميس صالح رمضان عريش401804655 83.853956.94حضر

موتذكرعبدالمنعم برك سعيد صالح بن جوهر411803442 78.44256.56حضر

موتذكرعمر عبدالعزيز سالم خميس معدل421803935 71.224656.088حضر

وك خميس سالم باضاوي431803445 موتذكريونس مير 78.534156.012حضر

موتذكربالل سالم عبيد سالم الرعي441804657 84.23755.88حضر

موتذكرمحمد حسن عمر صالح بن سميط451804557 85.53655.8حضر

موتذكرحسن محمد عبدالرحمن احمد باحرمي461804460 73.954154.18حضر

يس471803959 موتذكرماهر صالح سالم سعيد بارصر 74.554053.82حضر

موتذكرجمعان ربيع حمعان علي مزروع481804923 88.953053.58حضر

ي491803525
موتذكرعلي صالح سعيد التمار العوبثاتر 75.43852.96حضر

موتذكرمحمد سالم خميس سعيد باعامر501801862 70.654152.86حضر

موتأنثىمنياء  خميس أحمد سعيد بن خميس511803392 86.73052.68حضر

موتذكربشار احمد سعيد سالم بن مفلح521804879 74.883651.552حضر

موتذكرعدنان عمر علي يسلم الحصاة531805358 84.632548.852حضر

موتذكرمبارك عبدهللا مبارك سعيد بن وبر541803399 70.73348.08حضر

موتذكرعمر أحمد مطران سعيد الجليل551804739 74.033047.612حضر

موتذكراحمد عبدهللا مبارك عمر باخرش561804734 71.752946.1حضر
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المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات
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