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ش11803338 موتأنثىرهف احمد خالد بن حتر 99.194.596.34جدةالمكالحضر

موتذكرأحمد فؤاد عبدهللا سالم مقيدحان21805302 96.3882.588.052المكالالمكالحضر

موتأنثىندى محمد احمد عبدهللا السخلي31804825 موتحضر موت- المكال حضر 89.2581.584.6حضر

يس41803918 موتأنثىسعاد جمعان مبارك جمعان باضر 93.2577.583.8غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ي عبيد محفوظ باقيمة51803393
موتأنثىسارة لطفر 90.757983.7المكالالمكالحضر

موتأنثىزينة سالم أحمد سعيد باصليب61803527 95.7573.582.4وادي عمدالمكالحضر

موتأنثىفاطمة عبدهللا عوض محمد دويل71804588 9372.580.7غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتأنثىفاطمة محمد علي كديماء بن عفيف81804218 موت مدينة المكالحضر 95.7270.580.588الساحل- حضر

موتذكرصالح طائع محسن صالح اليهري91803950 93.7571.580.4الشحرالشحرحضر

موتذكرابراهيم نبيل ابراهيم علي بامطرف101804635 93.57180المكالالمكالحضر

ة صالح التميمي111805273 موتأنثىشيماء محسن كرام 95.2567.578.6الشحرالشحرحضر

موتذكرعبدالرحمن يزيد عبدالرحمن صالح بايزيد121804394 91.556978.02عمدعمدحضر

ي131803607
ر

ف ر الشر موتأنثىعبتر عبدهللا أحمد حسير 93.2567.577.8المكالالمكالحضر

يدي141805317 ر ر عبدالرب محمد التر موتأنثىعهد حسير 95.756577.3الشحرالشحرحضر

موتذكرسالم عائض سليمان فرج العفاري151803506 94.2564.576.4سيئونسيئونحضر

ي161805099
ر عبدهللا بقشان الحيفر موتذكرمحمد سالمير 93.56475.8المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد عبدالقادر احمد عبدهللا بن سميط171803851 90.256675.7تريمتريمحضر

93.636375.252التعزيةالتعزيةتعزذكرسامر سلطان محمد قاسم181805659
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ي191805046
ر

موتأنثىسارة محمد احمد صالح الخالف موتحضر موت- المكال حضر 93.8862.575.052حضر

موتأنثىهبه سالم عمر علي بن سلمان201804335 موتحضر موت- المكال حضر 9263.574.9حضر

موتذكرعلي جمعان علي حسن باعمران211804746 موتحضر موت- المكال حضر 83.56974.8حضر

ي221805019 موتأنثىنضة عبدهللا سليمان عوض العكتر 84.7567.574.4المكالالمكالحضر

ر محمد العمودي231805679 موتذكرابراهيم عبدهللا حسير 807074يبعتيبعتحضر

ي241804400
موتذكرخالد علوي عمر أحمد الحبشر 92.4561.573.88عمدعمدحضر

موتذكرهشام عبد السالم عبدهللا عمر العمودي251804069 96.3858.573.652سيئونالمكالحضر

موتأنثىنور صالح علوي محمد بن شهاب261804555 90.2562.573.6تريمتريمحضر

94.465973.184جدةنجراننجرانأنثىسارة عبدالوهاب مبارك بن علي الحاج271803535

93.725972.888الدمامالدمامالدمامأنثىمها سالم عبدهللا باهيصمي281804712

موتأنثىعائشة عبدالقادر عبدهللا محمد بن بريك291804380 76.757072.7الشحرالشحرحضر

موتأنثىاسماء سالم احمد مبارك الجدحي301804618 83.636572.452المكالالمكالحضر

موتذكرصالح مصلح سعيد سالم الضقحي311805692 77.386972.352الشحرالشحرحضر

موتذكرشيخان احمد شيخان سالم مسجدي321803936 8762.572.3غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

93.135872.052جدةجدةجدةأنثىوالء سالم عمر بوحسن331804881

موتأنثىحليمه حسن محمد عوض الرباكي341804146 87.636171.652الشحرالشحرحضر

موتأنثىخلود أبوبكر خالد يحثر عفيف351803513 87.256171.5المكالالمكالحضر

ي عبدالعزيز أحمد سعيد باسعيد361805091
موتأنثىأمانر 88.386071.352المكالالمكالحضر

يدي371805571 ر 84.5662.571.324المكالالدوحةالدوحةأنثىعائشه صالح عوض التر

ه عبدالشيخ باسلماء381804043 موتذكرمحمد شيخ كرام 78.2866.571.212تريمتريمحضر

ي ناض سعيد بن نويض391805259 موتأنثىاحسان صتر 84.256270.9المكالالمكالحضر

ي401803560
موتذكرمحمد احمد عمر محمد الذيبانر 92.3856.570.852عمدالمكالحضر

ه عبدهللا بلهبوع411804318 موتذكرمحمد فايز كرام 80.836470.732القطنالقطنحضر

موتأنثىزينب علي سالم عبدهللا بافقاس421803335 88.8358.570.632حجرالمكالحضر

ي431804191 موتأنثىسناء مرعي سالم بن هالنر موتحضر موت- المكال حضر 93.2554.570حضر
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96.1552.569.96جدةجدةجدةأنثىبشاير محمد احمد بافقيه العمودي441803777

موتذكرربيع محفوظ ربيع جمعان مسجدي451803965 86.255969.9الشحرالشحرحضر

96.555269.82جدةجدةجدةأنثىفاتن فهد صالح بن عفيف461803812

موتذكرمعتصم بشتر علي شمسان471803568 بة- تعز مدينة المكالحضر 88.755769.7التر

موتأنثىمريم محمد سالم محمد الخامر481803454 موتحضر موت- المكال حضر 85.635969.652حضر

ر491805058 موتذكرتركي عمر سالم باحسير 85.635969.652عمدعمدحضر

ي التميمي501804440
شاد سعيد يمانر ي ام

موتذكريمانر موتحضر موت- المكال حضر 77.76469.48حضر

ي511803451 موتأنثىنور نائل أحمد عبدهللا الناخثر 86.55869.4المكالالمكالحضر

موتأنثىفاطمة محمد ابوبكر عبدهللا العمودي521803913 77.296469.316المكالالمكالحضر

موتأنثىسميه انور سالم سعيد باسعد531803398 موتحضر موت- المكال حضر 84.635969.252حضر

موتذكرعبدالقادر احمد سالم عقيل مديحج541803829 90.55569.2تريمتريمحضر

موتذكرأحمد محمد صالح عبدالقادر الكاف551803995 78.8562.569.04تريمتريمحضر

موتذكرمحسن محمد سعيد عبدهللا المشجري561804414 موتحضر موت- المكال حضر 89.885568.952حضر

موتأنثىبشائر راشد خميس ربيع باراشد571804366 قيةحضر قيةالديس الشر 8657.568.9الديس الشر

موتذكرصالح لحمان صالح سلطان بن حريز581803688 91.135468.852القطنشبامحضر

ي591803469 موت- المكال جدهجدةذكرطارق محمد محمد باهتر 92.255368.7حضر

ي601803621
موتأنثىعهود علي سعيد زيد الطفر 77.7662.568.604المكالالمكالحضر

موتذكرمسعد محمد محمود صالح بن جبور611804307 86.5856.568.532وادي عمدعمدحضر

موتأنثىمريم عمر حسن منصور الحامدي621803899 756468.4المكالالمكالحضر

مي631804124 موتأنثىفاطمة غالب سالم محسن الحضر 78.3861.568.252المكالالمكالحضر

موتذكراحمد سالم سعيد عبدهللا بن فضل641804126 78.2561.568.2غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرمحمد عبدهللا هادي احمد بهيان651805630 84.2557.568.2المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد عبدهللا احمد عبدهللا باقديم661803556 موتحضر موت- المكال حضر 81.8858.567.852حضر

ر671804116 موتأنثىفاطمه خالد سعيد علي باحسير 81.135967.852المكالالمكالحضر

ي681804602 موت- المكال جدهجدةأنثىاسماء قاسم عبدهللا الكثتر 95.884967.752حضر
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موتأنثىرنر عمر أحمد عمر  باراس691804478 87.3854.567.652المكالالمكالحضر

موتأنثىنور عبدهللا احمد محمد البعشي701804407 موتحضر موت- المكال حضر 88.2553.567.4حضر

ي711804075 87.225467.288حورةجدةجدةأنثىخلود خالد عيظة الكثتر

وك صالح يسلم بافرج721805300 موتذكريونس متر 81.7557.567.2القطنالقطنحضر

ي731804449 موتذكرمحمد فرج عمر محمد الغرانر قيةحضر قيةالديس الشر 87.6353.567.152الديس الشر

موتأنثىفاطمة عادل علي فرج الريدي741804675 موتحضر موت- المكال حضر 80.885867.152حضر

موتأنثىرانيا عبدهللا سعيد عبدهللا بن طاهر751804121 825767غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ي761803701
وه محمد مسلم الثعيثر موتأنثىرف 88.6352.566.952الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

ي771805464
موتذكرابراهيم صالح علي محمد باحفر موتحضر موت- المكال حضر 82.3856.566.852حضر

موتذكراحمد محمد احمد سالم باراس781804396 موتحضر موت- المكال حضر 895266.8حضر

موتذكرحسن صالح رمضان سعّيد بكتر791804220 78.135966.652تريمتريمحضر

موتذكرمحمد عبدهللا عمر محمد جواس801804782 75.7860.566.612سيئونسيئونحضر

موتذكرابراهيم محمد سعيد حمد بن جذنان811803429 رحضر رحوره ووادي العير 77.835966.532حوره ووادي العير

موتذكرأسامة احمد سالم احمد باحداد821804495 795866.4المكالالمكالحضر

موتأنثىافنان عبود احمد عمر بابراهيم831804716 76.7559.566.4العماريةالمكالحضر

موتذكرعبدالكريم عمر جمعان سالم براهم841803944 84.755466.3الشحرالشحرحضر

90.255066.1المدينة المنورة الدمام الدمامأنثىهاجر عمر محمد بافقاس851803579

موتذكرعلي خالد علي صالح بن الشيخ أبوبكر861804159 7957.566.1يبعثيبعثحضر

ر سالم عمرو السباعي871805072 موتذكرسعيد سالمير 88.635166.052الشحرالشحرحضر

ر بن عثمان881804326 موتذكرعمار عبدالاله عبدالقادر حسير 76.255965.9سيئونالمكالحضر

موتذكرعبدهللا عادل سعيد عوض باعليان891804769 موتحضر موت- المكال حضر 87.551.565.9حضر

موتأنثىفاطمة ابو بكر حسن محمد مقيبل901803823 82.25565.88دوعنالمكالحضر

موتأنثىنوف خالد صالح خميس بن حيدرة911803345 موتحضر موت- المكال حضر 84.3853.565.852حضر

ي921803375
موتذكرعبدهللا احمد علي صالح البيثر 91.8848.565.852المكالالمكالحضر

وك فرج بايعشوت931803455 موتذكرسالم محمد متر رحضر 81.95565.76سيئونحوره ووادي العير
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ي941804231
موتذكرعمر سمتر عمر محفوظ المضر موتحضر موت- المكال حضر 82.554.565.7حضر

86.6351.565.552جدهجدهجدةأنثىحسناء فرج صالح باخميس951803374

موتذكرمحمد عبدالرحمن سالم حسن الحسنات961804425 موتحضر موت- المكال حضر 91.884865.552حضر

ي971804431
ي عبدالرحمن عمر البيثر

موتأنثىفاطمة لطفر موتحضر موت- المكال حضر 81.8854.565.452حضر

موتذكرسلطان فهد محسن عمر باجريدي981804938 93.8846.565.452المكالحجرحضر

موتأنثىريما انور عمر علي بن الشيخ أبوبكر991805088 80.1355.565.352جدةالمكالحضر

ه1001805126 موتذكرعبدهللا يسلم بلختر باخضر موتحضر موت- المكال حضر 80.755565.3حضر

موتذكرفائز أحمد صالح عمر بفلح1011804622 موتحضر موت- المكال حضر 8949.565.3حضر

موتذكرسقاف محمد سقاف محمد بن الشيخ ابوبكر1021805269 82.135465.252الشحرالشحرحضر

موتذكرحسن سليمان سعيد علي باكربشات1031805075 885065.2شبامشبامحضر

موتأنثىصفية صالح عبدهللا حسن باقيس1041804337 85.551.565.1دوعنغيل باوزيرحضر

موتأنثىعبتر خميس سعيد خميس بامحسون1051803908 78.635665.052المكالالمكالحضر

ي1061805239
موتذكرمتعب عبود عبدهللا عمر الغتنيثر 78.155664.86الريدة وقصيعر الريدة وقصيعر حضر

موتذكرمحمد صالح سالم علي باسالم1071803858 93.134664.852عمد عمدحضر

موتأنثىمروى سعيد محفوظ سعيد بامحفوظ1081804500 موتحضر موت- المكال حضر 80.3854.564.852حضر

ر1091805489 يف محفوظ عبدهللا يسلم باحسير موتذكرشر 88.7548.564.6دوعنالقطنحضر

موتأنثىنور أحمد محمد سالم باعيش1101805312 82.2552.564.4غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

85.1350.564.352حبانحبانشبوةذكرحسان خالد سالم سعيد باحاج1111804296

موتذكرعبدهللا سعيد صالح عبدهللا السباعي1121804305 قيةحضر قيةالديس الشر 93.254564.3الديس الشر

ر محمد يحثر بن علي الحاج1131803891 موتأنثىفاطمة حسير موتحضر موت- المكال حضر 7755.564.1حضر

موتذكرمعاذ احمد عمر حميد قفزان1141804263 76.255664.1سيئونسيئونحضر

موتذكرعجاج شفيق سعيد عمر بن عجاج1151803441 رحضر روادي العير 81.3852.564.052وادي العير

موتذكرمحمد محفوظ أحمد سعيد عيوري1161805341 موتحضر موت- المكال حضر 95.54364حضر

ي1171803382
ه مبارك الدمونر موتأنثىفاطمة عوض كرام 84.465063.784المكالالمكالحضر

موتذكرسالم عمر طالب سالم المقدي1181805066 قيةحضر قيةالديس الشر 89.6346.563.752الديس الشر
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ر سالم سعيد بن عفيف1191803773 موت- المكال جدهجدةأنثىحنير 91.54563.6حضر

موتذكرمحمد عبدهللا فرج عبيد بن حميدان1201804206 87.6347.563.552تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا سعيد سالم محمد باغوث1211804699 76.335563.532تريمتريمحضر

موتذكرابراهيم فريد سالم يسلم باغزال1221803866 8946.563.5شبامشبامحضر

موتذكرخميس صالح خميس مبارك بن سهيل1231804992 76.175563.468القطنالقطنحضر

موتذكرمحفوظ أحمد محفوظ أحمد الشاؤوش1241803521 79.8852.563.452المكالالمكالحضر

ر عمر التميمي1251803692 93.243.563.38تريممكة المكرمةمكة المكرمةذكرعمر أمير

ي عبدالرحمن عبدهللا الجرو1261803512
ر

رلحجأنثىدعاء شوف 84.884963.352المكالتير

موتأنثىنىه محمد عبدهللا سالم بن قاسم1271803952 77.385463.352غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرمحمد عيظه محمد الكلدي1281804338 78.885363.352المكالالمكالحضر

ة سعيد علي محمد باحشوان1291805158 موتأنثىسمتر 77.385463.352المكالالمكالحضر

موتذكرسالم عمر صالح سعيد بوسبول1301804045 79.5552.563.32حورةحورةحضر

موتذكرهاشم جمال احمد سالم باحشوان1311803630 84.634963.252تريمتريمحضر

ة فرج سالم جادهللا1321804591 موتأنثىسىه كرام 79.2552.563.2غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

82.1450.563.156االحساءاالحساءاالحساءذكرعبدالرحمن يسلم احمد سالم1331803597

موتذكرعبيد سعيد عبيد احمد بلختر1341804922 90.134563.052تريمتريمحضر

موتذكرسعيد عوض احمد سالم باعامر1351804367 78.885262.752الشحرالشحرحضر

موتذكرمهناء خالد سعيد أحمد باسلم1361804690 77.255362.7دوعندوعنحضر

موتذكرمحمد عيظة مبارك سالم باحريش1371805362 رحضر ر وحورةحورة ووادي العير 83.134962.652وداي العير

موتذكرعلي سالم عبدالرحمن بافضل1381803378 86.6346.562.552تريمتريمحضر

ر األشول 1391804438 وك علي حسير 79.1351.562.552شمالن الوادي مأربذكرعبد هللا متر

موتذكريزيد عبدهللا عمر عبدهللا بايزيد1401803402 78.185262.472عمدعمدحضر

موتذكرعبدالرحيم أحمد سالم حميد بامحيمود1411803862 90.134462.452تريمتريمحضر

ن1421805243 موتذكرفائز محمد سبيت سعيد الهندوا 88.634562.452المكالالشحرحضر

يدي1431805221 ر موتذكراحمد سالم احمد محمد التر 91.54362.4المكالالمكالحضر
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ان1441803774 موتذكراحمد عبود علي سعيد باعمتر 80.885062.352الشحرالشحرحضر

وك بن الطيتر1451803414 موتذكرعبدهللا خالد مرعي متر رحضر 80.85062.32القطنحوره ووادي العير

موتأنثىنوف عمر أحمد عبدهللا الهجري1461804115 موتحضر موت- المكال حضر 82.8848.562.252حضر

موتذكرصالح سبيت خميس سالم الحمد1471803654 884562.2القطنالقطنحضر

ر محمد سعيد محمد بن سواد1481804408 موتذكرحسير 76.7552.562.2القطنالقطنحضر

85.7446.562.196جدةجدةجدةذكرعلي احمد محمد باوزير1491804511

ن1501803810 موتذكرعيظة عمر يسلم عبود جروا 76.352.562.02حورةحورةحضر

موتذكرمحمد فرج سالم احمد السباعي1511804452 قيةحضر قيةالديس الشر 894462الديس الشر

موتأنثىزينة طالل سعيد محمد العطاء1521803426 83.447.561.86المكالالمكالحضر

موتأنثىأمنه أحمد سالم أحمد الهجري1531803394 موتحضر موت- المكال حضر 79.635061.852حضر

ي1541804138 موتأنثىصابرين خميس سليم سالم النونر 84.134761.852الشحرالشحرحضر

موتذكرايمن سالم علي عبدهللا بشهر1551805059 84.8846.561.852عمدعمدحضر

92.934161.772دوعنجدةجدةذكرعصام احمد سالم المدودي1561803336

موتذكرمنض أحمد ابوبكر أحمد المنصب1571804418 ر حضر ر حورة-وادي العير 83.1347.561.752حورة - وادي العير

موتذكرعبدالرحمن احمد عبيد سالم قنيوي1581804747 77.885161.752دوعندوعنحضر

موتذكرصالح سالم عمر سعيد باعباد1591805146 رالمكالحضر 94.254061.7غيل بن يمير

موتذكرصالح محمد علي عبدهللا بشهر1601804819 84.4346.561.672وادي عمدعمدحضر

موتذكرعلي عبدهللا جمعان عوض بن شمالن1611804932 84.446.561.66عمدعمدحضر

87.3544.561.64جدةجدةجدةذكرعمر احمد مبخوت بهيان1621804035

ي1631804428 موتذكرسالم علي سالم محمد الكثتر 84.2546.561.6حورةحورةحضر

موتذكرخالد جمعان مبارك سالم باتيس1641804141 84.0846.561.532القطنالقطنحضر

موتذكرعمر محمد عمر حسن باعلوي1651803791 75.635261.452المكالالمكالحضر

موتأنثىسهاله فهد عبدالرحمن سعيد باسالمه1661804306 موتحضر موت- المكال حضر 89.7542.561.4حضر

83.7546.561.4ميفعةميفعةشبوةذكرعبدهللا علي صالح علي باكركر1671804432

موتذكرسالم عدنان سالم أحمد باحويرث1681804112 موتحضر موت- المكال حضر 76.835161.332حضر
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موت- المكال جدهجدةأنثىساره فوزي علي بامكاندو1691805698 89.542.561.3حضر

ر محمد صالح عبدالرحيم باعشن1701804676 موتذكرحسير 79.634961.252دوعندوعنحضر

ي1711804149
موتأنثىنوف سعيد مبارك سالم السيئونر 75.7551.561.2غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتأنثىعائشة عمر صالح عبيد بامنصور1721804046 موت مدينة المكالحضر 80.754861.1الساحل- حضر

موتذكرمحمد ربيع عوض عمر كشميم1731803769 81.924760.968حريضةحريضةحضر

موتذكرعمر سعيد علي سليمان الحامدي1741805709 موتحضر موت- المكال حضر 87.54360.8حضر

ي1751804186 91.894060.756الرياضالرياضالرياضذكرصالح  بن عبدهللا احمد الشقتر

ي1761805105
موتذكرمحمد احمد محمد حسن الدميثر موتحضر موت- المكال حضر 83.6345.560.752حضر

موتذكرابراهيم جمال عمر علي باحشوان1771803331 77.549.560.7المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد عمر عبدالقادر عمر باسندوه1781805595 79.634860.652كريترالمكالحضر

د1791804363 موتذكرسالم محمد فرج عوض واك 83.1345.560.552الشحرالشحرحضر

موتأنثىفاطمة صالح هادي صالح بن يوسف1801803330 79.384860.552المكالالمكالحضر

موتذكرعبدهللا عبدالمنعم عبدهللا عوض مشور1811803634 موتحضر موت- المكال حضر 95.883760.552حضر

موتذكرمحمد حامد محمد سليمان اخضر1821803424 8047.560.5زبيددوعنحضر

ي1831803680
موتأنثىخلود سعيد جمعان حيمد السانر موتحضر موت- المكال حضر 8047.560.5حضر

موتذكراحمد عمر محمد عوض قندل1841805697 91.254060.5الشحرالشحرحضر

موتذكرصالح خالد صالح عبدهللا بامحمد1851804610 79.7547.560.4عمدعمدحضر

94.7537.560.4ميفعةميفعةشبوةذكريوسف محمد علي احمد البغدادي1861804266

موتذكرصالح سالم صالح عبيد بخضر1871804731 78.2548.560.4دوعندوعنحضر

ر الحريزي1881804849 ر علي سالمير موتذكرحسن سالمير 88.7541.560.4الشحرالشحرحضر

موتذكراسامه حسن احمد عبدهللا مهيوب1891805102 موتحضر موت- المكال حضر 85.543.560.3حضر

75.75060.28الرياضحائلحائلأنثىرندا عوض عبدهللا الجعيم1901803319

ي1911804424 موتذكراحمد عمر سالم حسن باهتر موتحضر موت- المكال حضر 77.134960.252حضر

موتذكرعمر طاهر عمر مبارك بافرج1921803367 80.7546.560.2المكالالمكالحضر

موتذكرأحمد سالم مبارك عمر بن كردوس1931804170 رحضر ر وحورهحورة ووادي العير 804760.2وادي العير
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موتذكرعامر عمرو مبارك البخيت العجيلي1941804453 قيةحضر قيةالديس الشر 82.2545.560.2الديس الشر

موتذكرعمر محمد عمر عبداللطيف باوزير1951804946 ر وحورةحضر ر وحورةوادي العير 834560.2وادي العير

موتذكرعبدالرحمن مبارك صالح سالم باتيس1961804133 87.174260.068القطنالقطنحضر

موتذكرصالح احمد عبيد محفوظ محيفوظ1971805128 82.634560.052تريمتريمحضر

ي1981804771
موتذكرخالد سعيد عوض صالح الدوعثر 77.3848.560.052ساهالمكالحضر

شد1991804706 موتذكرفادي صالح سالم محفوظ بروي 78.14860.04حريضهحريضهحضر

ي2001803590
موتذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا عوض بابفر موتحضر موت- المكال حضر 78.747.559.98حضر

موتذكرعمر سالم سعيد عوض بن شمالن2011804013 موتحضر موت- المكال حضر 76.254959.9حضر

موتذكرعبدهللا حمد عمر سعيد بن صنه2021803801 80.634659.852حريضةحريضةحضر

ي2031804815
ر العوبثانر موتأنثىمهاء سالم عوض سالمير 89.634059.852المكالالمكالحضر

موتذكراحمد صالح سالم سعيد باوزير2041804019 7847.559.7ساهساهحضر

موتذكرأكرم علي أحمد سالم بن جبور2051804304 89.234059.692وادي عمدعمدحضر

موتذكرعبدهللا علي رمضان عمر باخريصه2061804036 834459.6تريمتريمحضر

موتذكرمجاهد يوسف عبدهللا سلوم بلسود2071804850 79.1346.559.552الشحرالشحرحضر

ر الكاف2081804437 موتأنثىفاطمة جمعان فرج سالمير 82.1344.559.552المكالالمكالحضر

موتذكرهشام عمر عبيد بن عبيد بن هادي2091804682 78.134759.452المكالالمكالحضر

موتأنثىأفراح صالح عبدالشيخ محمد باقالقل2101803796 رالمكالحضر 84.7842.559.412وادي العير

82.174459.268دوعنالرياضالرياضذكرعبدهللا مبارك عبدهللا البطاطي2111803569

764859.2عتق عتقشبوةذكرثابت محمد ناض صالح ثابت2121803361

موتأنثىوضحة عبدالرحمن علي سالم علي2131804228 78.884659.152عجمانالمكالحضر

موتأنثىرزان خالد عمر الياس باموىس العمودي2141804439 قيةالمكالحضر 76.547.559.1الشر

موتأنثىمروى محفوظ سعد مقداد الصيعري2151803889 84.634259.052المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد عبدالباسط محمد علي حسن2161805384 موتحضر 78.54659شبوهحضر

موتذكرمحمد احمد صالح العجيلي2171804813 85.754158.9الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

موتذكرعبدهللا أحمد سعيد عبدهللا بامجبور2181804829 84.254258.9الضليعةالضليعةحضر
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ه التمور2191803592 وك فرج كرام موتذكرأحمد متر 75.134858.852تريمتريمحضر

موتذكرمنصور برك يسلم محمد بن عزون2201803420 رحضر 81.084458.832قعوضهحوره ووادي العير

ي2211804585
موتذكرعماد عمر عبدهللا سالم الحيفر 77.2546.558.8غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ه التميمي2221805297 موتذكرمحمد خالد ربيع كرام 79.54558.8تريمتريمحضر

موتذكرمحمد عبدهللا محمد عمر العفيف2231804901 88.253958.7دوعنالمكالحضر

موتذكرخالد مبارك احمد مبارك باصليب2241804490 79.8844.558.652المكالالمكالحضر

موتذكروليد خالد سليمان عبيد دويل2251805462 موتحضر موت- المكال حضر 883958.6حضر

موتذكرمحمد صالح ثابت علي بن ثابت2261804038 موت مدينة المكالحضر 90.1337.558.552الساحل- حضر

موتذكرمحمد انيس عبدهللا علي بن سلم2271805311 87.883958.552تريمالشحرحضر

ة سالم هادي عبيد باجبتر2281804403 موتأنثىمنتر 82.542.558.5المكالالمكالحضر

موتأنثىنور محمد عمر محمد بلكديش2291805218 78.54558.4المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد فضل عمر سعيد بن قديم2301803495 83.6341.558.352المكالالمكالحضر

ي2311805667 موتذكرمحمد ابراهيم مبارك محمد خنتر موتحضر موت- المكال حضر 89.6337.558.352حضر

87.133958.252الغيظهالغيظهالمهرةذكراحمد علي عمر عبدالرزاق بن عويض الجعفري2321803710

موتذكرسالم عبدهللا محمد صالح بن جذنان2331803900 78.034558.212حورةحورةحضر

ي2341804552 ر العكتر 83.2841.558.212مكة المكرمةمكة المكرمةمكة المكرمةذكرباسل احمد حسير

موتذكرعبدهللا صالح سعيد عثمان باربيد2351805685 844158.2دوعندوعنحضر

75.2546.558تعزصالة مدينة تعزتعزأنثىابتسام عبده علي محمد عبدهللا2361804632

موتذكررامي عبدهللا محمد يحثر بايحثر2371805192 81.2542.558عمدعمدحضر

ج2381804011 موتذكرمحمد سعيد عبدهللا سعيد باحوي     76.6345.557.952المكالالمكالحضر

ر عبدالقادر علي العيدروس2391804630 وان حسير موتأنثىرق 7546.557.9المكالالمكالحضر

ي2401805705
ر

موتأنثىندا احمد علي باطرف موتحضر موت- المكال حضر 8142.557.9حضر

موتذكرسالم سعيد سالم محمد النمر2411804006 موتحضر موت- المكال حضر 76.4245.557.868حضر

موتذكررزق سالم مبارك صالح هنم2421803816 774557.8ميفعةالمكالحضر

وك عوض القحوم2431803884 موتذكرعبدهللا فرج متر 83.7540.557.8القطنالقطنحضر
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ر عمر محمد بامدهاف2441803337 موتذكراحمد حسير 75.424657.768المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد طارق محمد علي باحميش2451804175 82.884157.752المكالالمكالحضر

ر بن طالب2461805700 ر حسن محمد حسير موتذكرحسير 76.1345.557.752الشحرالشحرحضر

83.5840.557.732جدهالرياضالرياضأنثىنور عبدالرحمن عبدهللا باجنيد2471803030

موتأنثىخالد سالم هادي أحمد بايعشوت2481804749 8241.557.7حورهحورهحضر

موتذكرمحمد أحمد سالم سعيد بلغيث2491804276 87.8837.557.652تريمتريمحضر

ي2501805518 ر فرج الشبيثر موتذكرصالح سالم سالمير موتحضر موت- المكال حضر 76.634557.652حضر

ي2511804194 89.1136.557.544الرياضالرياضالرياضذكرخالد عبدهللا احمد الشقتر

موتذكروسيم صالح سعد الجمحي2521805291 84.539.557.5الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

موتأنثىرضية عيظه محمد احمد بلعفتر2531803348 76.184557.472المكالالمكالحضر

ه حميد بامقيشم2541805121 ر صالح كرام موتذكرحسير 85.133957.452تريمتريمحضر

موتذكرطه عبدالسالم سعيد أحمد بوداحس2551805383 موتحضر موت- المكال حضر 80.54257.4حضر

موتذكرعبدالاله احمد عبدالاله المنور السقاف2561804834 90.883557.352سيئونالمكالحضر

81.784157.312الدمامالدمام الدمامذكرسعيد أحمد سعيد العمودي2571803739

موتأنثىانيسه عبدهللا محمد احمد باوزير2581804626 75.754557.3المكالالمكالحضر

موتذكرايمن سعيد عبود احمد مفيلح2591805391 84.753957.3المكالالمكالحضر

موتذكرصادق هادي رمضان مبارك باشامخة2601803842 84.53957.2تريمالمكالحضر

81.474157.188جدةجدةجدةذكراحمد صالح محمد المنصوري2611803749

ة مبارك الرباكي2621804503 موتذكرعبدهللا احمد كرام 78.334357.132تريمتريمحضر

موتذكرسالم صالح علي سالم بامحيسون2631805492 78.254357.1المكالالمكالحضر

موتذكرسليمان سعيد محمد سليمان بانض2641805282 83.539.557.1غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرسالم عبيد احمد ناض بن عمرو2651804144 84.133957.052المكاليبعثحضر

ة باعلوي2661804697 يف أحمد كرام 77.884356.952تعزالمنصورةعدنذكرعبدالرحمن شر

موتذكرعبدالمحسن خالد محسن سالم بن مهري2671805172 78.442.556.86سيئونسيئونحضر

موتذكرانس عبدهللا عاشور رجب حيمد سعد2681804902 75.344.556.82تريمتريمحضر
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موتذكرهمام أحمد صالح عمر باسالم2691805413 78.342.556.82عمدعمدحضر

ر عبدهللا سالم عويض2701803603 موتذكرعماد حسير موتحضر موت- المكال حضر 824056.8حضر

موتذكرعلي عمر علي عمر باصقر2711804498 77.474356.788المكالالمكالحضر

ر مرسال2721803453 موتأنثىناهد مطيع محفوظ سالمير 78.1342.556.752المكالالمكالحضر

ر بن طالب2731805265 موتذكرعبدهللا صالح عبدهللا حسير 83.383956.752الشحردوعنحضر

84.53856.6همدانالواديمأربذكرمحمد مساعد يحي علي واسع2741804347

موتذكرمحمد عبدالقادر سالم عبدهللا بانجيفه2751804681 77.7542.556.6المكالالمكالحضر

موتذكرعبدالسالم عارف عوض سعيد باضالع2761803615 79.1341.556.552المكالمدينة المكالحضر

موتذكرمحمد سعيد سالم عمر المرشدي2771803396 8239.556.5المكالالمكالحضر

75.254456.5المسيله المسيلهالمهرةذكرنايف حيمد عرائط حيمد القروي2781804152

موتذكراحمد عادل احمد عبدهللا العمودي2791804601 7941.556.5المكالالمكالحضر

ن2801805606 موتذكرعمار محمد عبود سليمان باقروا ي ياسالمكالحضر
83.3838.556.452بثر

80.754056.3قلنسية وعبدالكوريحديبوهسقطرىذكرإبراهيم احمد محمد سالم2811804820

موتذكرمحمد عبدهللا محمود صالح بن جبور2821804319 78.2541.556.2دوعنعمدحضر

موتأنثىماجدة ابوبكر عمر سالم مسيمار2831804625 موتحضر موت- المكال حضر 81.883956.152حضر

موتذكراحمد عبدهللا احمد محمد البعشي2841805390 86.383656.152المكالالمكالحضر

موتذكرعبدالمجيد محمد سالم محمد باوزير2851803970 رحضر رغيل بن يمير 77.254256.1غيل بن يمير

موتذكرمحمد عوض صالح عمرو الجمحي2861804694 موتحضر موت- المكال حضر 77.8541.556.04حضر

موتذكرسالم محمد سالم عوض الحامدي2871804300 79.1340.555.952المكالالمكالحضر

ي2881805290
موتذكرفهمي عوض محمد عبدهللا العضنر 79.754055.9غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدهللا صالح عبدهللا عوض باكزيم2891805461 موتحضر موت- المكال حضر 92.2531.555.8حضر

موتذكرباسم عمر سعيد أحمد باحكم2901804147 76.7541.555.6يبعثالمكالحضر

موتذكريوسف محسن سعيد سالم المتلل2911804423 موتحضر موت- المكال حضر 79.7539.555.6حضر

ي الحوثري2921803325 موتذكرعلي مطيع علي ناحر 75.1342.555.552المكالالمكالحضر

موتذكرحسن محمد محسن عيدروس الحامد2931803415 78.884055.552المكالالمكالحضر
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موتذكرعبدالاله عادل عبدالاله عبدالرحيم باعباد2941803491 7542.555.5المكالالمكالحضر

موتذكراحمد سعيد محمد سالم باحشوان2951804150 79.2539.555.4غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدهللا سليمان عبد مبارك باشماخ2961803949 87.253455.3القطنالقطنحضر

موتذكرمحمد سالم سعيد باعباد2971805044 75.7541.555.2الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

843655.2الحوكزبيدالحديدةذكرمحمد عبدهللا محمد سالم2981805125

80.1338.555.152المسيلهالمسيلهالمهرةذكرعبدالحميد احمد سعيد مبارك عموره2991804895

اوي3001804232 موتذكرسعيد علي سعيد سعد باشر 78.2539.555المكالالمكالحضر

موتذكرعلي يحثر محمد مبارك بن حيدره3011803479 موتحضر موت- المكال حضر 82.6336.554.952حضر

موتذكرزياد احمد فرج عبدهللا حمران3021804638 75.884154.952غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ر حسن بارشيد3031804827 موتذكراحمد حسن سالمير 77.384054.952غيل باوزيرالمكالحضر

موتذكرعبدالسالم عبدالحكيم مبارك خميس3041804679 77.8839.554.852صنعاءالمكالحضر

76.764054.704جدةجدةجدةذكرريان هالل سعيد الرفاعي3051804057

موتذكربكيل يسلم عمر فرج باقلم3061803580 7938.554.7حجربروم ميفعحضر

ي3071803974 ر الغشتر ي مبارك سالمير
موتأنثىفاطمه لطفر موتحضر موت- المكال حضر 81.6336.554.552حضر

موتذكراحمد ابوبكر احمد سالم باجابر3081803611 موتحضر موت- المكال حضر 76.254054.5حضر

موتذكرناض احمد ناض صالح بادخن3091804999 موتحضر موت- المكال حضر 78.3838.554.452حضر

موتأنثىمؤمنة يونس سعيد مبارك عصعوص3101804433 موتحضر موت- المكال حضر 764054.4حضر

موتذكرعبدالرحيم غازي عبدالرحيم سعيد باسالمة3111803483 موتحضر موت- المكال حضر 83.253554.3حضر

ح3121803450 78.753854.3جدهجدهجدةذكرمحمد عبدهللا محمد باضي    

ي3131804410
موتذكرمجاهد محمد سالم أحمد الديثر موتحضر موت- المكال حضر 77.13954.24حضر

ي3141804831
موتذكررفيق حسن محمد علي الدروانر موتحضر موت- المكال حضر 773954.2حضر

موتذكررياض سالم سعيد احمد باوزير3151803956 76.883954.152الخليجالشحرحضر

ي3161804282
موتذكرأبوبكر محمد أحمد سعيد باحفر ر وحورةحضر 79.1337.554.152دوعنوادي العير

موتذكرمحمد عمر احمد عمر باخشب3171805161 81.383654.152دوعنالمكالحضر

موتذكرسالم عبدالقادر عبدهللا سالم بامساطر3181803562 75.8839.554.052حجرالمكالحضر
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ي3191803637
موتذكرعمار نبيل سعد فرج اليمانر موتحضر موت- المكال حضر 75.134054.052حضر

موتذكرعبدالرحمن حسن عبدهللا خميس باسد3201804689 موتحضر موت- المكال حضر 76.633954.052حضر

موتذكرسالم مبارك احمد مبارك مرمر3211805063 77.753853.9الشحرالشحرحضر

ي3221805353 موتذكرقحطان فيصل عامر عبدهللا الشبيثر موتحضر موت- المكال حضر 78.3837.553.852حضر

موتأنثىفاطمه علي سعيد محمد بن دهري3231803470 79.536.553.7المكالالمكالحضر

ه رجب بكتر3241804725 موتذكرحمزة عوض كرام 86.8831.553.652تريمتريمحضر

موتذكرعوض أحمد عبيد سعيد قرندل3251805113 موتحضر موت- المكال حضر 75.53953.6حضر

موتذكرمبارك احمد مبارك العبد بن ضبيع3261804020 813553.4المكالالمكالحضر

موتذكرسامح فهد حسن عبدهللا الحامدي3271804524 87.530.553.3المكالالمكالحضر

76.7537.553.2ميفعهميفعةشبوةذكرمحمد صالح علي راشد بابريش3281804012

يدي3291804451 ر ك التر موتذكرمحمد سعد مرزوق التر قيةحضر قيةالديس الشر 77.383753.152الديس الشر

86.363153.144العزيزيةالعزيزيةالرياضذكرسعيد محمد عمر باعيش3301803646

موتذكرعمر عبدهللا علي عمر عبدالسيد3311805511 موتحضر موت- المكال حضر 7538.553.1حضر

ر بن مزروع3321805131 ي عبدهللا صالح سالمير
موتذكرراضر 78.133652.852القطنرخيهحضر

موتذكرمحمد صالح صالح سالم بامهري3331805501 84.531.552.7المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد هادي رمضان مبارك باشامخة3341803575 موت مدينة المكالحضر 76.2536.552.4الساحل- حضر

76.2536.552.4سيئونميفعةشبوةذكرسياف فهد صالح سالم بارحمة3351804517

ح3361804892 ر موتذكرعماد عمر علي منيف بن مقتر 7934.552.3المكالالمكالحضر

ي3371805483
7636.552.3جدةجدةجدةذكرعلي هداف علي الديثر

موتذكرعمر هادي صالح احمد الحداد3381805064 872952.2شبامشبامحضر

موتذكروليد فرج حسن سالم بلحول3391804767 77.43551.96رخيةرخيةحضر

84.133051.652جدهجدهجدةأنثىتقيه احمد حسن باطهف3401804143

77.813451.524الرياضالرياضالرياضأنثىزينب ماهر سالم باتيس3411804859

موتأنثىارزاق يسلم سالم  احمد النوحي3421805137 75.3835.551.452المكالالمكالحضر

موتذكرسالم سعيد علي عبدهللا باوزير3431804907 77.53451.4المكالالمكالحضر
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موتذكرعبدهللا مبارك عوض سعيد بن الزوع3441803423 75.133551.052القطنالقطنحضر

موتذكرسعود صالح سعيد عبدهللا بن سعد3451804050 79.133250.852المكالالمكالحضر

ر عبدهللا العمودي3461805395 ر خالد حسير موتذكرحسير موتحضر موت- المكال حضر 75.7533.550.4حضر

موتذكرمحمد علي سالم فرج بلسود3471803961 75.1333.550.152الشحرالشحرحضر

موتذكرعادل احمد عبدهللا محمد الجابري3481805163 87.52550سيئونسيئونحضر

موتذكرفهد علي محمد سعد3491805706 موتحضر موت- المكال حضر 75.253349.9حضر

موتأنثىسارة علي سعيد عوض جبار3501803530 82.52849.8برومبرومحضر

موتذكرمختار خالد صالح احمد السعيدي3511804810 75.3332.549.632القطنالقطنحضر

موتذكرسالم مساعد سالم سعيد باعباد3521804344 90.752249.5غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

75.753148.9سيحوتسيحوتالمهرةذكرجاسم سعيد محمد سعيد محامد3531802888

ي3541803848 موتذكرعبدهللا ابو بكر محمد ابو بكر النظتر 77.8827.547.652المكالالمكالحضر

موتذكرصالح علي صالح سالم باسلوم3551805412 78.326.547.22دوعنالوادي والصحرى/القطنحضر

ي3561805068
ر الشنيثر موتذكرماجد مصبح سعد سالمير قيةحضر قيةالديس الشر 78.752546.5الديس الشر

ي3571804391
موتذكرصالح عاشور سالم سعيد البحسثر 77.132445.252الشحرالشحرحضر

موتذكروائل سعيد صالح سعيد مرزوق3581805116 78.6321.544.352المكالالمكالحضر

ي3591804817 موتذكراسامه يسلم عبدالشيخ مبارك النونر موتحضر موت- المكال حضر 78.631942.852حضر

ح3601805428 ر موت- المكال جدهجدةأنثىحفصه فائز سليمان بن مقتر 98.63039.452حضر

ي3611804608
ر

ف ر الشر موتأنثىخلود عمر محمد حسير يغيل باوزيرحضر 96.25038.5ابو ظثر

95.08038.032المكالجدةجدةأنثىساره شكري سالم باجبع3621803767

س عيدروس3631804333 موتذكرصالح مهدي صالح روي موتحضر موت- المكال حضر 94.63037.852حضر

94.62037.848الدمامالدمامالدمامأنثىنوف سالم عبدهللا باهيصمي3641804711

س عيدروس احمد3651804334 92.75037.1الروضةعتقشبوةذكرقيس سالم روي

موتذكرمحمد عبدهللا سعيد منصور باقبلي3661804434 92.75037.1دوعندوعنحضر

91.04036.416غيل باوزيرعجمانعجمانذكرعلي احمد علي الشمال3671804327

90.82036.328جدةجدةجدةذكرعمر علي عمر حريبان*3681805247
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90.53036.212مكة المكرمةمكةمكة المكرمةذكرعبدالرحمن عمر احمد العمودي3691804837

90.52036.208المكالجدةجدةأنثىسميه شكري سالم باجبع3701803782

ي3711804667 موتذكرسعيد سالم سعيد سالم باحسانر 90.38036.152ساهدوعنحضر

رشبوةذكرعبدالعزيز احمد ناض حوطان3721805207 89.75035.9عتقعير

ح3731804773 موتذكرسالم صالح سالم عبدهللا باضي     89.13035.652المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد صالح علي محمد بن محرب3741804417 88.88035.552القطنالقطنحضر

88.5035.4جدهجدهجدةذكرعبدالرحمن احمد حسن باطهف3751804145

ي3761805244 موتذكرعوض سالم علي سالم باحسانر 88.25035.3ساهدوعنحضر

موتذكرصالح علي سالم علي المدودي3771805504 88.13035.252دوعندوعنحضر

88035.2المكالجدةجدةذكرحسن أحمد محمد باحاج3781805593

ي3791804200
ر

ر الصاف 87.88035.152جدهجدهالرياضذكرهاشم احمد حسير

موتذكرصالح علي صالح سالم بن حريز3801803690 87.13034.852القطنشبامحضر

ر سعيد بن علي الحاج3811804207 ي جمال حسير
موتأنثىامانر موتحضر موت- المكال حضر 87034.8حضر

موتذكرعامر صالح محمد عامر بن كوير3821804826 86.5034.6القطنالقطنحضر

86.01034.404المكالالرياضالرياضأنثىنجود سليمان سعيد بن حاجب3831803537

85.5034.2شارع تعزدار سعدعدنأنثىسحر عبدالقادر محمد علي العجيلي3841803577

موتذكراحمد سالم محفوظ سعيد محيفوظ3851803372 85.25034.1تريمتريمحضر

موتأنثىمناسك طارق برك محمد التميمي3861803419 موتحضر موت- المكال حضر 85.25034.1حضر

موتذكرمحمد عبدهللا احمد سالم رويعي3871805324 84.63033.852غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرطالب عبدهللا طالب عبدهللا العطاس3881803695 موتحضر موت- المكال حضر 84.5033.8حضر

ح3891805427 ر موت- المكال جدهجدةأنثىصفاء عمر سليمان بن مقتر 83.5033.4حضر

83.13033.252الغيظهالغيظةالمهرةأنثىسمية سعيد سالم سعيد باعبدة3901803748

ة مبارك باسعيواد3911804740 ة مبارك كرام 83033.2سيحوتسيحوتالمهرةذكركرام

82.42032.968عمدالرياضالرياضذكرسالم جمعان سالم بن مرعي3921804548

81.63032.652قشن قشن المهرةأنثىنوره عبدهللا خميس احمد محيور3931805313
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ي3941804190
81.06032.424الرياضالرياضالرياضذكرعبدهللا عمر سعيد الخنبشر

موتذكرمحمد خالد يش سعيد باسعد3951805356 موتحضر موت- المكال حضر 81.03032.412حضر

موتذكرحمد يوسف عبود صالح بن حريز3961805347 80.75032.3شبامشبامحضر

موتذكريوسف عمر سعيد سالم باوزير3971804796 80.63032.252الشحرالشحرحضر

ح3981803893 موتذكرعماد عبدالرحمن عبدهللا حسن مشر 80.22032.088رداع القطنحضر

موتذكرعبدهللا حسن عمر علي باموكره3991804736 80032عمدعمدحضر

موتذكرفيصل عبدالعزيز عبدهللا عوض بن صبيح4001804340 79.5031.8غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرمحمد عبدهللا محمد مزاحم باجابر4011805144 79.38031.752دوعندوعنحضر

ي4021804258
ر عوض الحنف عوض الشنيثر موتذكرحسير موتحضر موت- المكال حضر 79.25031.7حضر

موتذكرسعيد احمد سعيد رجب بارجب4031804310 79.13031.652المكالالمكالحضر

موتأنثىصفاء عبدهللا يوسف علي باناجة4041804530 79.13031.652المكالالمكالحضر

ر علي سالم أحمد بافضل*4051803436 موتذكرحسير 78.88031.552المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد سالم احمد عبدهللا المشجري*4061805199 78.88031.552المكالالوادي والصحرى/القطنحضر

موتذكرسالم رياض سالم مبارك عبيدون4071804640 78.5031.4غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدالرحمن عوض سالم عوض الكاللي4081805711 78.5031.4الشحرالشحرحضر

موتذكرماجد عمر أحمد سعيد القثمي4091803625 78.38031.352دوعندوعنحضر

ي4101803830 78.03031.212جدةجدةجدةذكراسامه داود سليمان ناحر

موتذكرعمر محمد عبدهللا فرج بامحسون4111804026 موت ميفع- بروم حضر 77.88031.152الساحل- حضر

موتذكرعمر احمد عمر احمد العاكف4121804387 77.63031.052الشحرالشحرحضر

موتذكرعبدهللا عمر عوض محمد باحيد4131805579 موتحضر موت- المكال حضر 77.5031حضر

ر عبدهللا عمر باعلوي4141804811 موتذكرطالل حسير موتحضر موت- المكال حضر 77.25030.9حضر

موت- المكال جدهالرياضذكراصيل صالح محمد عبدالقوي4151805023 77030.8حضر

موتذكرخالد حسن محفوظ يسلم باسماعيل4161803972 76.88030.752حجرالمكالحضر

موتأنثىعنود صالح محمد سعيد باوزير4171803602 76.63030.652المكالالمكالحضر

موتذكراسامة علي بن علي محمد مطهر4181804925 76.38030.552المكالالمكالحضر
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4191805223* 76.33030.532جدةجدةجدةذكرفيصل احمد محمد باعشر

موتذكرمحمد عبداللطيف احمد بكري الحمومي4201804135 موتحضر موت- المكال حضر 76.25030.5حضر

موتذكررائد سعيد عبود عمر باعباد4211805267 76.25030.5الشحرالشحرحضر

موتذكرسعيد فهد سعيد عبدهللا باسلوم4221803785 76.1030.44المكالالمكالحضر

موتذكرمروان محمد سالم عبدهللا التميمي4231804204 76030.4الشحرالشحرحضر

موتذكرعبدهللا حسن عمر عبدهللا بايونس4241803696 موتحضر موت- المكال حضر 75.75030.3حضر

موتذكرسامي عبدهللا احمد باعشر4251804405 75.25030.1حريضةحريضةحضر

موتذكرصالح علي صالح عبدهللا عبدالمانع4261803600 75.13030.052المكالالمكالحضر

المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات

رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة لشئون الطالبمساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب
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