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موتذكرصخر اسماعيل علي احمد  العرامي11805340 موتحضر موت- المكال حضر 937079.2حضر

موتأنثىمريم نبيل سالم يسلم عوشان21804590 986477.6غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدالرحمن هود جمعان رجب عبدالحميد31803841 90.636877.052تريمتريمحضر

خوله صالح محمد علي بن حيدر41803473
موتأنثى 91.756676.3المكالالمكالحضر

موتذكرأحمد عبيد سعد أحمد باحنان51803731 88.46876.16تريم تريم حضر

96.556275.82جدةجدةجدةأنثىفاتن فهد صالح بن عفيف61803812

ي71804598 موتأنثىريم سعيد عبد فرج الكثير 81.387275.752المكالالمكالحضر

97.926075.168المكالجدةجدةذكرابوبكر محمد ابوبكر بن اسحاق81805226

موتأنثىزبيدة محمد سالم يسلم بن مزاحم91805025 88.56675القطنالمكالحضر

موتذكراسامة عبيد محمد عبيد عنير101803792 94.386274.952تريمتريمحضر

ر باراجح111804624  علي سالم حسير
ر موتذكرحسير 81.757074.7المكالالمكالحضر

ي121803607
ر
ف ر الشر موتأنثىعبير عبدهللا أحمد حسير 93.256274.5المكالالمكالحضر

79.57073.8عتقعتقشبوةذكرزاهر خميس علي بلبحيث131805164

موتأنثىألفت رضوان عباس رمضان فاضل141803357 80.656873.06المكالالمكالحضر

موتذكرحامد طه عمر محمد الهدار151803640 موتحضر موت- المكال حضر 83.386672.952حضر

موتأنثىحميدة أحمد عوض بن عتيق161803705 92.386072.952الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر
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ي171804491
موتذكرعبدالحكيم سعيد عمرو سعيد الغتنيثر موتحضر موت- المكال حضر 80.086872.832حضر

موتأنثىفاطمة عوض علي عوض عالو181803942 85.636472.652غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ر أحمد محمد الكسادي191803832 موتأنثىإنتظار حسير 82.286672.512الشحرالمكالحضر

موتأنثىجمانة فرج عبدهللا فرج باصالح201805622 916072.4الشحرالشحرحضر

موتذكرحمزة سعيد عبدهللا عوض مسجدي211804970 84.636472.252الشحرالشحرحضر

ي221803689
وق علي عوض العوبثانر

موتأنثىشر موتحضر موت- المكال حضر 89.886071.952حضر

ي سعيد محمد سعيد باضاوي231805002
موتأنثىامانر 90.55871غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرأحمد سعيد أحمد الجريري241804447 89.755870.7الشحرغيل باوزيرحضر

ان حمدون رجب251803395 موتذكرعبدالقادر محمود عمير 80.726470.688تريمتريمحضر

موتذكرربيع محفوظ ربيع جمعان مسجدي261803965 86.256070.5الشحرالشحرحضر

ي271804102
موتأنثىإشتياق عوض صالح سعيد النحث  83.256270.5الشحرالشحرحضر

موتذكرعالء احمد عبيد مبارك باشعيوث281804482 86.256070.5تريمسيئونحضر

هند علي عمر ابوبكر باوزير291804609
موتأنثى موتحضر موت- المكال حضر 89.255870.5حضر

موتأنثىفاطمة ابو بكر حسن محمد مقيبل301803823 82.26270.08دوعنالمكالحضر

ي311805321 موتذكرعبدهللا سالم عوض حيمد الغرانر قيةحضر قيةالديس الشر 79.136470.052الديس الشر

ر عبدهللا سالم عويض321803603 موتذكرعماد حسير موتحضر موت- المكال حضر 826270حضر

موتذكرمحمد عمر محمد باعباد331805304 81.786269.912الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

موتأنثىرنده محفوظ سعيد محفوظ باحميش341804139 75.756669.9الشحرالشحرحضر

موتذكرعبدهللا عبدالمنعم عبدهللا عوض مشور351803634 موتحضر موت- المكال حضر 95.885269.552حضر

موتأنثىارزاق جمعان عبود خميس مهيدي361804104 76.636469.052الشحرالشحرحضر

موتذكرعوض عبدهللا عوض رمضان عبدهود371803632 79.426268.968المكالالمكالحضر

موتذكروليد خالد سالم صالح الفضلي381803806 796268.8المكالالمكالحضر

وك فرج بايعشوت391803455 موتذكرسالم محمد مير رحضر 81.96068.76سيئونحوره ووادي العير
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ي401805069  محمد حسن عبود العلثر
ر موتذكرحسير قيةحضر قيةالديس الشر 78.886268.752الديس الشر

موتذكرمنذر سعيد مبارك حسن باركيبة411804721 قيةحضر قيةالديس الشر 83.385868.152الديس الشر

ر بن مخاشن421803651 موتذكرمحمد صالح حمد سالمير 86.255668.1حورةحورةحضر

83.135868.052الغيظهالغيظةالمهرةأنثىسمية سعيد سالم سعيد باعبدة431803748

موتذكرمحمد عوض عبدهللا سعيد بن قحطان441804330 88.385467.752غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرالحسن علي خميس عوض باسعيده451804645 87.755467.5سيئونسيئونحضر

ي461803915 موتأنثىأالء ابراهيم عبود سعيد بن عير يالمكالحضر 84.635667.452ابو ظثر

موتذكروسيم صالح سعد الجمحي471805291 84.55667.4الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

موتذكرحسن محسن حامد حسن خمور481803730 89.755267.1سيؤن شبام حضر

موتأنثىعلياء صالح عبدالقادر عبدهللا البطاطي491805189 83.635667.052الشحرالشحرحضر

موتذكرعامر صالح محمد عامر بن كوير501804826 86.55467القطنالقطنحضر

موتذكرعمر حسن احمد عمر بادبيس511805702 موتحضر موت- المكال حضر 865466.8حضر

موتذكرطالل عبدهادي سعيد سالم فراره521803343 85.755466.7الحلةسيئونحضر

موتأنثىعائشة عبدالقادر عبدهللا محمد بن بريك531804380 76.756066.7الشحرالشحرحضر

ر سالم سعيد بن عفيف541803773 موت- المكال جدهجدةأنثىحنير 91.55066.6حضر

موتذكرمحمد سالم محمد سالم المنهالي551804621 88.55266.6المكالالمكالحضر

نوال علي عبدهللا سعيد بن مخاشن561803333
موتأنثى موتحضر موت- المكال حضر 88.385266.552حضر

ر السومحي571803963 موتذكرصالح احمد سالم حسير 79.385866.552المكالالمكالحضر

ي581803761 موتأنثىسمية عوض مبارك عوض باهير موتحضر موت- المكال حضر 91.255066.5حضر

موتذكرمعاذ احمد عمر حميد قفزان591804263 76.256066.5سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد عبدهللا سعيد هادي بن نبيل601804484 81.55666.2تريمساهحضر

فاطمة عادل علي فرج الريدي611804675
موتأنثى موتحضر موت- المكال حضر 80.885665.952حضر

ي621804824
ر لرضر موتأنثىسعاد عمر صالح سالمير 77.635865.852القطنالمكالحضر
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موتذكراكرم احمد مبارك محمد باسماعيل631804512 92.254865.7المكالالمكالحضر

يكي641805141 موتذكرفائز احمد عمر عبدهللا الير 91.384865.352عرماء المكالحضر

موتأنثىمناسك طارق برك محمد التميمي651803419 موتحضر موت- المكال حضر 85.255265.3حضر

مي661805004
موتذكرعمر محمد عمر عوض الحضر 78.755665.1الرياضغيل باوزيرحضر

ي671804420 ي هائل الشمير
ر
81.635465.052الغيظهالغيظهالمهرةذكررضوان عادل عبدالكاف

موتذكرعبود احمد عبود احمد القرزي681805286 78.635665.052الشحرالشحرحضر

موتذكرسالم احمد محمد سعيد مقرم691804130 78.55665غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرسالم رياض سالم مبارك عبيدون701804640 78.55665غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدهللا مبارك عوض سعيد بن الزوع711803423 75.135864.852القطنالقطنحضر

92.924664.768دوعنجدةجدةأنثىاروى هاشم زين العطاس721801980

موتذكرمحمد هادي سعيد عوض ساحب731803601 89.754864.7تريمتريمحضر

موتأنثىهناء محمد سالم صالح نصير741804303 موتحضر موت- المكال حضر 89.754864.7حضر

موتذكرمصطفر فوزي سعيد فرج بن عامر751805001 77.635664.652غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ي761805741
86.385064.552جدةجدةجدةأنثىخديجة محمد عبدالقادر الحبشر

موتأنثىاسمهان عثمان عبدالقادر محمد باسودان771803905 83.255264.5المكالالمكالحضر

موتأنثىعبير صالح سالم عبود الجابري781804996 77.255664.5سيئونغيل باوزيرحضر

ر بن حبيش791804987 ر سالم سالمير موتذكرصالح سالمير 77.25664.48القطنالقطنحضر

مروه محمد صالح علي المشجري801804562
924664.4الباحةالباحهالباحةأنثى

موتذكرمبارك فرج مبارك سليمان باذيل811804756 894864.4حريضةحريضةحضر

موتذكرعبدالقادر احمد حيمد سالم بامقيشم821804926 85.635064.252تريمتريمحضر

76.55664.2قلنسية وعبدالكوريقلنسية وعبدالكوريسقطرىذكرعبدهللا محمد عبدهللا سعيد831805049

موتذكرعمر محمد عمر احمد باعبدالقادر841805280 81.635263.852دوعنالمكالحضر

موتذكرمحمد سالم عبود حميد باغريب851805256 ر وحورةالوادي والصحرى/القطنحضر 78.535463.812وادي العير
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ي861804329
موتذكرعبدهللا سالم صالح عمر باحفر رحضر ر وحورهحوره ووادي العير 90.384663.752وادي العير

موتأنثىسميه نبيل عبيد عمر عرم871804774 78.385463.752الشحرالشحرحضر

وك عوض بن عنير881804359 موتذكرعبدالرحمن ربيع مير 84.355063.74حورةحورةحضر

موتذكرعبدالرحيم أحمد سالم حميد بامحيمود891803862 90.134663.652تريمتريمحضر

موتذكرحمزة عوض كرامه رجب بكير901804725 86.884863.552تريمتريمحضر

وك بن عسيل911803448 موتذكرعبد المجيد صالح احمد مير 77.335463.332حورهحورهحضر

موتذكرابوبكر نبيل عبدهللا محمد باحشوان921801403 موتحضر موت- المكال حضر 80.135263.252حضر

ر931803988 85.194862.876جدةجدةجدةأنثىوعد عبيد مبارك سالمير

موتذكرراشد عبدهللا ابوبكر عمر باجابر941803856 موتحضر موت- المكال حضر 78.885262.752حضر

موتذكرمحمد أحمد سالم سعيد بلغيث951804276 87.884662.752تريمتريمحضر

موتذكرمحمد حسن سعيد عوض باحيدان961804323 81.385062.552المكالالمكالحضر

ي حسن صالح برك حمدان971804909
موتذكرحسثر 84.254862.5تريمتريمحضر

وك فرج كرامه التمور981803592 موتذكرأحمد مير 75.135462.452تريمتريمحضر

وك بن الطيير991803414 موتذكرعبدهللا خالد مرعي مير رحضر 80.85062.32القطنحوره ووادي العير

يدي1001804311 ر موتذكرسالم سعيد سالم سعيد الير قيةحضر قيةالديس الشر 80.755062.3الديس الشر

موتذكرنائف عبد هللا سعيد العجيلي1011804454 80.645062.256الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

موتذكرعلي سالم عبدالرحمن بافضل1021803378 86.634662.252تريمتريمحضر

موتذكرعبدالرحمن خالد سعيد سالم نصير1031804357 77.535262.212حورةحورةحضر

يدي1041804451 ر ك الير موتذكرمحمد سعد مرزوق الير قيةحضر قيةالديس الشر 77.385262.152الديس الشر

موتذكرعدي احمد عوض مبارك باحفص1051804525 864662الضليعهالضليعة حضر

85.134661.652حبانحبانشبوةذكرحسان خالد سالم سعيد باحاج1061804296

موتذكرسقاف محمد سقاف محمد بن الشيخ ابوبكر1071805269 82.134861.652الشحرالشحرحضر

موتأنثىعبير خميس سعيد خميس بامحسون1081803908 78.635061.452المكالالمكالحضر
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 باكيلي1091805278
ر ر عمر سالمير موتذكرعمر سالمير 81.634861.452غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبداللطيف جواد عوض عبدهللا العامري1101804074 87.354461.34سيؤنسيؤنحضر

ر محفوظ عيش فرج البحبوح1111803882 موتذكرحسير 90.254261.3تريمتريمحضر

اوي1121804232 موتذكرسعيد علي سعيد سعد باشر 78.255061.3المكالالمكالحضر

ر سعيد حميد مبارك باعيش1131804728 موتذكرحسير 87.254461.3تريمتريمحضر

موتذكرباسم احمد ثابت علي السعدي1141805583 موتحضر موت- المكال حضر 84.254661.3حضر

موتذكرمنصور برك يسلم محمد بن عزون1151803420 رحضر 81.084861.232قعوضهحوره ووادي العير

خديجة علي محمد علي عبد1161805000
موتأنثى 755261.2غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبد المجيد عبد هللا عوض باعباد1171804308 83.754661.1الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

83.534661.012الرياضالرياضالرياضأنثىتغريد سالم سعيد باتيس1181803519

ر بن طالب1191805265 موتذكرعبدهللا صالح عبدهللا حسير 83.384660.952الشحردوعنحضر

موتذكرعبدهللا صالح عبدهللا عوض باكزيم1201805461 موتحضر موت- المكال حضر 92.254060.9حضر

وك عوض بلهبوع1211804317 موتذكرمحمد ربيع مير موتحضر موت- المكال حضر 76.675060.668حضر

موت- المكال جدهجدةأنثىنوف نارص عبدالقوي باصهيب1221804122 82.634660.652حضر

موتذكررائد صالح سعيد عوض النجار1231805578 موتحضر موت- المكال حضر 85.384460.552حضر

82.174660.468دوعنالرياضالرياضذكرعبدهللا مبارك عبدهللا البطاطي1241803569

موتذكرعبدالرحمن خالد سالم ابوبكر باراس1251803541 88.134260.452حجرالمكالحضر

موتذكرعمر احمد سليمان عبدهللا باحيدان1261804321 765060.4المكالالمكالحضر

موتذكرابراهيم عوض مؤمن عوض بامؤمن1271805633 موتحضر موت- المكال حضر 84.754460.3حضر

موتذكرعبدهللا سالم عمر احمد العمودي1281803813 موتحضر موت- المكال حضر 78.54860.2حضر

موتذكرماجد عمر أحمد سعيد القثمي1291803625 78.384860.152دوعندوعنحضر

موتذكرعبدهللا هود مبارك عبيد طحان1301804674 87.384260.152تريمتريمحضر

موتأنثىارزاق يسلم سالم  احمد النوحي1311805137 75.385060.152المكالالمكالحضر
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ي1321805268
موتذكرعبدهللا سعيد عمر احمد العوبثانر 75.385060.152الشحرالشحرحضر

موتذكرنائف منيف سعيد محمد الوعيل1331804309 78.354860.14حريضةحريضةحضر

81.064660.024البغداديةالبغداديةجدةأنثىحنان يسلم سعيد حمدان1341803566

موتذكرمحمد عمر احمد سعيد باكردس1351804533 904060المكالالمكالحضر

موتذكرابراهيم جمعان عبيد سعيد حيمد حمدون1361803814 86.634259.852سيئونسيئونحضر

ي1371804815
ر العوبثانر موتأنثىمهاء سالم عوض سالمير 89.634059.852المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد صالح سالم سعيد برسام1381804313 رحضر ر وحورهحوره ووادي العير 80.584659.832وادي العير

ساره فوزي علي بامكاندو1391805698
موت- المكال جدهجدةأنثى 89.54059.8حضر

موتذكرعبدالجليل جالل صالح محفوظ باجبير1401804560 92.133859.652سيئونسيئونحضر

ي1411804231
موتذكرعمر سمير عمر محفوظ المضر موتحضر موت- المكال حضر 82.54459.4حضر

ي1421805621
موتذكرمحمد سعيد النجيم مبارك الشنيثر قيةحضر قيةالديس الشر 79.134659.252الديس الشر

موتذكراحمد رشيد علي صالح الكسادي1431804332 قيةحضر قيةالديس الشر 75.754859.1الديس الشر

ر عمر محمد بامدهاف1441803337 موتذكراحمد حسير 75.424858.968المكالالمكالحضر

موتذكرنواف أنور علي مبارك بن مزروع1451803417 75.34858.92المكالالمكالحضر

موتذكرعبدهللا سالم سليمان بن حدجه1461803332 78.14658.84الرياضتريمحضر

موتذكرمحمد عوض صالح عمرو الجمحي1471804694 موتحضر موت- المكال حضر 77.854658.74حضر

موتذكرمحمد فايز كرامه عبدهللا بلهبوع1481804318 80.834458.732القطنالقطنحضر

80.794458.716العماريةالمدينة المنورةالمدينة المنورةأنثىايمان عبود احمد بابراهيم1491804723

موتذكرمروان سعيد سالم علي المطملي1501804589 77.754658.7غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ي1511805667 موتذكرمحمد ابراهيم مبارك محمد خنير موتحضر موت- المكال حضر 89.633858.652حضر

موتذكرانس عبدهللا احمد سالم باصبيح1521804178 89.53858.6سيئونتريمحضر

موتذكرعبدهللا سالم احمد صالح باصالح1531804325 موتحضر موت- المكال حضر 83.384258.552حضر

موتذكرأحمد العبيد سعيد عبيد النموري1541804450 قيةحضر قيةالديس الشر 80.134458.452الديس الشر
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ي1551805240
موتذكرابراهيم علي عبدالحبيب عبدالشيخ بانر 86.134058.452تريمتريمحضر

موتذكرراشد صالح يش سالم قمزاوي1561805386 موتحضر 80.134458.452المكالحضر

ي مصلح الفقيه1571804343 موتذكرحمزه احمد ناحر 76.754658.3النادرةغيل باوزيرحضر

79.754458.3قلنسية وعبدالكوريقلنسية وعبدالكوريسقطرىذكرعبدهللا سعيد سليمان سعيد1581804840

موتأنثىعنود صالح محمد سعيد باوزير1591803602 76.634658.252المكالالمكالحضر

ي1601804903
ر بامجحفر موتذكرنبيل خالد سالم سالمير 88.633858.252المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد فائز محمد باعباد1611804627 79.554458.22الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

 صالح علي بوريسا1621803871
ر موتذكرمحمد سالمير 88.253858.1المكالالمكالحضر

ي1631805361
موتذكرعبدالقادر علي احمد موىس الحبشر 79.154458.06سيئونتريمحضر

موتذكرابراهيم حسن سعيد سالم بامنصور1641805565 88.133858.052المكالالمكالحضر

ر الكلدي1651805694 موتذكرعبدهللا عبدالكريم محمد حسير موتحضر موت- المكال حضر 764658حضر

موتذكرمحمد عيظه محمد الكلدي1661804338 78.884457.952المكالالمكالحضر

81.784257.912الدمامالدمام الدمامذكرسعيد أحمد سعيد العمودي1671803739

78.534457.812جدةجدةجدةأنثىاحالم احمدنارص باديان1681804039

عبير عبدالقادر علي حسن الجماعي1691803906
موتأنثى موتحضر موت- المكال حضر 87.383857.752حضر

موتذكرمحمد علي سالم فرج بلسود1701803961 75.134657.652الشحرالشحرحضر

87.133857.652الغيظهالغيظهالمهرةذكراحمد علي عمر عبدالرزاق بن عويض الجعفري1711803710

موتذكرعمر محمد عمر هادي مقرم1721805693 81.134257.652المكالالشحرحضر

موتذكرمحمد ابوبكر صالح محمد باضاوي1731803911 85.753857.1سيئونالمكالحضر

ر العامري1741804017 موتذكرأحمد كرامه صالح سالمير 79.74257.08تريمتريمحضر

هيفاء محمد سعيد شمسان المشولي1751803902
موتأنثى 79.634257.052المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد عمر عبدالقادر عمر باسندوه1761805595 79.634257.052كريي المكالحضر

ي1771803463 سمية ناظم حسن علي العكير
موتأنثى 79.384256.952المكالالمكالحضر
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ي1781803638 موتذكرحسن محمد ابوبكر عوض العكير 87.383656.552المكالالمكالحضر

موتذكرسعيد محمد عمرو سعيد بن مخاشن1791804412 86.53656.2حورهحورهحضر

موتذكرمحمد بلعيد ربيع عوض القمله1801804604 79.954055.98حورةحورةحضر

موتذكرماهر حاج محمد صالح بامسعود1811805499 79.884055.952المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد هادي رمضان مبارك باشامخة1821803575 موت مدينة المكالحضر 76.254255.7الساحل- حضر

موتذكرمروان محمد سالم عبدهللا التميمي1831804204 764255.6الشحرالشحرحضر

ي سالم بامطرف1841804240
87.83455.52جدةجدةجدةأنثىفايزه لطفر

موتأنثىنور عادل احمد جمعان باعكابه1851804298 81.753855.5الشحرالشحرحضر

ي1861803590
موتذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا عوض بابف  موتحضر موت- المكال حضر 78.74055.48حضر

يدي1871805571 ر 84.563655.424المكالالدوحةالدوحةأنثىعائشه صالح عوض الير

موتذكرحسن مبارك علي سالم الرباكي1881803582 موتحضر موت- المكال حضر 75.54255.4حضر

موتذكراحمد عبدهللا احمد محروس الصيعري1891805628 81.383855.352المكالالمكالحضر

يكي1901805380 موتأنثىشمة صالح مبارك بن ضيف هللا الير موتحضر موت- المكال حضر 81.133855.252حضر

813855.2سيحوتسيحوتالمهرةذكرسعيد صالح سعيد صالح عويض1911804421

وك عوض القحوم1921803884 موتذكرعبدهللا فرج مير 83.753655.1القطنالقطنحضر

86.253454.9حديبوهحديبوهسقطرىذكرسعد علي عبدهللا علي1931804839

وك باسعيده1941805624 موتذكرعمر صالح احمد مير 80.133854.852الشحرالشحرحضر

سحر عبدالقادر محمد علي العجيلي1951803577
85.53454.6شارع تعزدار سعدعدنأنثى

موتذكرعيظة عمر يسلم عبود جروان1961803810 76.34054.52حورةحورةحضر

موتذكرعلي سليمان علي سعيد بارجاش1971804058 82.133654.452حجرالمكالحضر

موتذكرالحسن عبدهللا سالم سعيد وبير1981803958 78.883854.352الشحرالشحرحضر

ي1991805353 موتذكرقحطان فيصل عامر عبدهللا الشبيثر موتحضر موت- المكال حضر 78.383854.152حضر

موتأنثىمريم سعيد عوض عمر بن عروة2001804105 813654الشحرالشحرحضر
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موتذكرعمر احمد عمر احمد العاكف2011804387 77.633853.852الشحرالشحرحضر

موتذكرعبدهللا سعيد عبدهللا عمر عكار الجوهي2021804830 77.53853.8المكالالمكالحضر

موتذكرابوبكر حمزة ابوبكر عبدهللا السقاف2031804292 80.383653.752القطنالقطنحضر

89.253053.7قلنسية وعبدالكوريقلنسية وعبدالكوريسقطرىذكراحمد كيوف احمد كاموت2041804210

موتذكرسالم صالح سالم عبدهللا بارصي    ح2051804773 89.133053.652المكالالمكالحضر

موتذكرعبدالعزيز سعيد عبود الدقم2061803684 82.933453.572رخيةالقطنحضر

ر عبدهللا الكلدي2071805283 موتأنثىليل خالد حسير 79.883653.552المكالالمكالحضر

موتذكرسعيد حمد سعيد حمد بن جذنان2081804312 موتحضر موت- المكال حضر 79.423653.368حضر

موتذكراحمد سعيد احمد سعيد الجريري2091804155 قيهحضر قيهالديس الشر 76.133853.252الديس الشر

موتذكرايمن سعيد عبود احمد مفيلح2101805391 84.753253.1المكالالمكالحضر

موتذكرعمر سعيد علي سليمان الحامدي2111805709 موتحضر موت- المكال حضر 87.53053حضر

موتذكرعبدهللا صالح عبود صالح بن حبيش2121804136 78.423652.968القطنالقطنحضر

ماريا زيد سالم فرج بن علي الحاج2131804137
موتأنثى 783652.8المكالالمكالحضر

موتذكرعبدهللا نارص عبدهللا علي بامسعود2141805389 83.633252.652المكالالمكالحضر

ي2151804410
موتذكرمجاهد محمد سالم أحمد الديثر موتحضر موت- المكال حضر 77.13652.44حضر

موتذكراسامة علي بن علي محمد مطهر2161804925 76.383652.152المكالالمكالحضر

موتذكراحمد عادل احمد عبدهللا العمودي2171804601 793452المكالالمكالحضر

موتذكرعلي محسن سالم علي باراس2181804599 موتحضر موت- المكال حضر 78.383451.752حضر

موتذكرجابر عوض يسلم فرج بن جابر2191804698 90.252651.7تريمتريمحضر

ي2201804190
81.063251.624الرياضالرياضالرياضذكرعبدهللا عمر سعيد الخنبشر

اق2211804596 ر شير موتذكرعلي سالم سبيت سالمير 80.953251.58حورةحورةحضر

موتذكرمحمد صالح عبدهللا سالم المرشدي2221804633 موتحضر موت- المكال حضر 80.753251.5حضر

موتذكرسعيد صالح محمد بادغشر العمودي2231805279 موتحضر موت- المكال حضر 89.252651.3حضر
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ر محمد مسلم معوضة2241804794 موتذكرعبدالرحمن أمير 773451.2الشحرالشحرحضر

ر بلخشر2251803460 وك عبدهللا سالمير موتأنثىخلود مير 91.632451.052المكالالمكالحضر

موتذكرسعود صالح سعيد عبدهللا بن سعد2261804050 79.133250.852المكالالمكالحضر

75.53450.6حديبوهحديبوهسقطرىذكرمحمد مبارك محمد علي2271805051

موتذكرعبدهللا احمد كرامة مبارك الرباكي2281804503 78.333250.532تريمتريمحضر

موتذكرسالم عبدهللا محمد صالح بن جذنان2291803900 78.033250.412حورةحورةحضر

رأنثىحنان ربيع مرجان فرج2301803895 86.882650.352زنجبارزنجبارابير

ي2311804391
موتذكرصالح عاشور سالم سعيد البحسثر 77.133250.052الشحرالشحرحضر

موتذكرسعيد فهد سعيد عبدهللا باسلوم2321803785 76.13249.64المكالالمكالحضر

موتذكرفارس خالد محمد خالد عمايري2331804010 81.632849.452مدينة المكالمدينة المكالحضر

موتذكربسام احمد سالم يسلم بابعير2341804125 موتحضر موت- المكال حضر 77.133048.852حضر

موتذكرفيصل عبدالعزيز عبدهللا عوض بن صبيح2351804340 79.52848.6غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

792848.4قلنسية وعبدالكوريقلنسية وعبدالكوريسقطرىذكرعمر نوح عبدهللا عدهن2361805053

78.752445.9الصافيةالوحدةامانة العاصمةذكرعبدالرحمن محمد سالم الجرو2371805707

موتذكرمحمد انيس حسن سعيد حداد2381804389 75.132645.652الشحرالشحرحضر

والء خالد محفوظ علي بانعيمون2391804385
99.28039.712ابهانجراننجرانأنثى

موتذكرتيسير رزق عبيد مسعود*2401803735 98039.2تريمتريمحضر

ي2411804256 موتذكرمحمد عبدهللا سالم احمد باهير 97.25038.9المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد عارف محمد عبدالقادر حكيم2421803476 95.38038.152المكالالمكالحضر

94.78037.912جدةجدةجدةذكرمصعب محفوظ يسلم بابطاط2431804537

موتذكرمحفوظ عمر عوض القفيل2441804183 موتحضر موت- المكال حضر 93.5037.4حضر

ة عبدهللا حسن سالم شمل2451805251 91.03036.412الرياضالرياضالرياضأنثىامير

موتأنثىنور صالح علوي محمد بن شهاب2461804555 90.25036.1تريمتريمحضر



اسم المتقدمرقم التنسيقالرقم

الجن

المديريةمديرية الثانويةمحافظة الثانويةس

نسبة 

الثانوية

اختبار 

القبول

النتيجة 

مالحظاتالنهائية

موتذكراحمد عبدهللا عبدالحبيب بن علي الحاج2471805033 88.75035.5الشحرالمكالحضر

ي2481804561 ر العكير 87.72035.088مكةمكةمكة المكرمةأنثىابرار احمد حسير

ي2491804449 موتذكرمحمد فرج عمر محمد الغرانر قيةحضر قيةالديس الشر 87.63035.052الديس الشر

موتذكرمحمد احمد صالح العجيلي2501804813 85.75034.3الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

موتذكراحمد سالم محفوظ سعيد محيفوظ2511803372 85.25034.1تريمتريمحضر

84.44033.776الرياضالرياضالرياضأنثىخديجه احمد باحميد2521803650

84.44033.776جدةجدةجدةأنثىأري    ج أحمد نارص باديان2531804027

84.13033.652قلنسية وعبدالكوريقلنسية وعبدالكوريسقطرىذكرنوح حاج نوح فضل بشمهي2541805056

موتذكرعامر عمرو مبارك البخيت العجيلي2551804453 قيةحضر قيةالديس الشر 82.25032.9الديس الشر

موتذكرعبدالرحمن سعيد صالح فرج بن ضبيع2561805310 82032.8الشحرالشحرحضر

موتأنثىخديجة خالد كرامه خميس بن ذياب2571804527 موت مدينة المكالحضر 81.88032.752الساحل- حضر

موتذكربسام تركي محسن سعيد بن علي جابر2581805627 81.25032.5القطنشبامحضر

80.75032.3قلنسية وعبدالكوريحديبوهسقطرىذكرإبراهيم احمد محمد سالم2591804820

موتذكريوسف عمر سعيد سالم باوزير2601804796 80.63032.252الشحرالشحرحضر

موتذكرسالم عمر سالم احمد بابعير2611804836 موتحضر موت- المكال حضر 79.5031.8حضر

موتذكرسلطان علي صالح بن ثابت2621804316 رحضر 79.48031.792القطنحوره ووادي العير

ي2631804258
ر عوض الحنف عوض الشنيثر موتذكرحسير موتحضر موت- المكال حضر 79.25031.7حضر

موتأنثىسمية مهدي محفوظ أحمد باجبير2641804743 79.2031.68سيؤنسيؤنحضر

ي2651805068
ر الشنيثر موتذكرماجد مصبح سعد سالمير قيةحضر قيةالديس الشر 78.75031.5الديس الشر

موتذكرمالك مروان عبدالمجيد علي باعشن*2661804148 78.38031.352المكالالمكالحضر

موتذكرسلطان عبدهللا احمد سعيد باحسن2671805129 رحضر ر غيل بن يمير 77.38030.952غيل بن يمير

ي2681804585
موتذكرعماد عمر عبدهللا سالم الحيف  77.25030.9غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعاشور رجب سالم عاشور رصهيد2691804652 76.53030.612سيئونسيئونحضر
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موتذكرسالم عبدالرحيم عوض أحمد باوزير2701805249 76.13030.452الشحرالشحرحضر

موتذكرسالم عبدالقادر عبدهللا سالم بامساطر2711803562 75.88030.352حجرالمكالحضر

موتذكرعبدهللا حسن عمر عبدهللا بايونس2721803696 موتحضر موت- المكال حضر 75.75030.3حضر

موتذكرعبدالمجيد محمد جمعان سالم دهلوس2731803364 75.42030.168القطنالقطنحضر

موتذكرعمر عبدالرحيم عمر عبدهللا البشي2741803968 75.38030.152الشحرالشحرحضر

2751803836* ي موتذكرسالم فرج سالم بخيت النونر 75.35030.14تريمتريمحضر

موتذكرصالح علي صالح عبدهللا عبدالمانع2761803600 75.13030.052المكالالمكالحضر

المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات

رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة لشئون الطالبمساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب




























