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سمية سالم علي محمد باعديل11804515
موتأنثى 94.728085.888حضر

دالل علي صالح كرامة علوان21804229
موتأنثى 927883.6حضر

موتأنثىمنيبه سعيد خميس الصويل31805160 85.178283.268حضر

موتذكرمبارك برك كرامه مبارك بن جوهر41803722 93.887280.752حضر

97.256879.7الضالعذكرعماد علي محمد حسن51805332

موتذكرعمر عبدالرحيم علي عبدهللا الخطيب61804007 84.257679.3حضر

موتأنثىصفية يسلم كرامه حيمد بريك71805670 94.256878.5حضر

ي81803951
موتذكراحمد محمد عبدالقادر عبدالرحمن الحبش  82.87477.52حضر

موتأنثىمروة ربيع احمد سالم با محيفوظ91805425 946677.2حضر

ي101803608
فاطمة علي عبدهللا الحبش 

95.136476.452جدةأنثى

موتذكرعبدالرحمن عوض سالم سعيد بن خميس111803620 857076حضر

موتأنثىنسيبة عوض سالم خميس غريبان121803421 87.86875.92حضر

ي131805695 موتأنثىفاطمة سبيت عبدهللا احمد خنبر 84.727075.888حضر

موتأنثىخلود سالم سعيد سالم فييح141803379 82.786873.912حضر

موتأنثىمها عبدالعزيز عمر احمد حنبل151803997 90.756273.5حضر

موتذكرسالم عمر سعيد محمد بن عباد161803741 88.226272.488حضر

موتأنثىمثر فرج عوض نارص طاحس171803662 85.056271.22حضر

موتذكرمحمد علي احمد عمر باسنقاب181804972 81.636471.052حضر
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وك بن مفتاح191804556 ر سالم مبر موتذكرحسن سالمي  85.56070.2حضر

موتأنثىريم حسن سعيد نصيب بالخم201804269 85.256070.1حضر

ان211804695 موتذكرمنض صالح سبيث يسلم بو عب  85.45868.96حضر

موتذكرمحمد عبدهللا سالم عوض حمدون221804717 76.136468.852حضر

موتأنثىنعيمة ربيع احمد سالم بامحيفوظ231805424 826068.8حضر

ي241803362
موتأنثىدعاء عبدهللا عمر محمد الحبش  87.65668.64حضر

موتأنثىعائشة خالد عمر سعيد باجندوح251805015 83.135868.052حضر

موتأنثىمريم عمر عبيد مبارك بن دغر261804775 84.555667.42حضر

موتذكرعبدهللا علي عوض سالم بابطاط271805328 78.456067.38حضر

موتأنثىانوار احمد عوض سعيد باشدادة281803758 79.255866.5حضر

ر سعيد سالم باربيع291804499 موتذكرمحمد سالمي  84.885466.352حضر

موتأنثىشيماء ابراهيم عبدالقادر ابوبكر السقاف301805095 90.885066.352حضر

ي عيضه عمر بارفعة311804377
موتذكرصالح هانر 78.055866.02حضر

موتذكرسعيد احمد جمعان كرامه بانافع321804973 80.635665.852حضر

موتذكرعمر سعيد عمر حمّيد مفلح331804961 83.475465.788حضر

موتذكرعبدهللا عوض احمد سالم باشعيب341805245 78.255664.9حضر

ي خميس عمر احمد عسكول351804905
موتذكرهانر 78.175664.868حضر

موتذكرسعيد احمد مبارك عامر بن مدوحن361804235 77.45664.56حضر

موتذكرمبارك عمر احمد مبارك بن عليان371803595 88.54864.2حضر

موتذكرحمدي مبارك عوض رصهيد381804060 83.254862.1حضر

رمله علي احمد ابوبكر بارجاء391804693
موتأنثى 82.634861.852حضر

موتذكرعلي سالم صالح علوي الحامد401804700 79.425061.768حضر

موتذكرصادق علي هادي بكب  باحريش411805443 75.155261.26حضر

موتذكرمبارك بخيت مبارك عويض بن قوقه421805152 91.884060.752حضر

موتأنثىعهد ثابت عمر عبيد مصعوف431805527 75.755060.3حضر
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موتذكراحمد كرامة صالح عبود مرباك441803828 80.254659.7حضر

موتذكرعبدالعزيز سعيد محمد عوض محمد بن عمر451804239 88.884059.552حضر

موتذكرعبدالرحمن محمد سالم عبدهللا باضاوي461803994 79.054659.22حضر

موتذكرماجد عبدهللا عوض سعيد بن غزي471803762 84.884259.152حضر

موتذكراسامة علي محفوظ فرج سويدان481804571 90.633859.052حضر

موتأنثىانتصار عوض خميس عمب  بن سلمان491804969 81.634459.052حضر

موتذكررياض سالم علي توفيق بن شعبان501804171 84.634259.052حضر

موتأنثىزينب محفوظ احمد سالم بكب 511805209 78.334658.932حضر

موتذكرابراهيم محفوظ سالم كرامه سلمان521804867 89.133858.452حضر

موتذكريسلم عبدالعزيز يسلم محفوظ ديان531805017 78.884457.952حضر

موتأنثىهال ابراهيم عبدالقادر ابوبكر السقاف541805378 75.884657.952حضر

موتذكرزايد احمد صالح احمد دعكيك551804651 75.754657.9حضر

موتذكرحسن علوي حسن علوي جمل الليل561803633 77.634457.452حضر

ر عوض سالم الحاوي571803486 موتذكرعوض سالمي  84.883856.752حضر

84.553655.42الطائفأنثىامال صالح سعيد باسعيدة581805140

موتذكررامي سعيد عمر علي بامهب 591804028 81.333855.332حضر

ي601804754 ر خمبر موتذكرمحمد يسلم سالم سالمي  77.384054.952حضر

موتذكريوسف شعبان مقدم احمد بن عبيدهللا611803670 75.14054.04حضر

موتذكرعارف عوض سالم صالح بن قوقة621805237 89.53053.8حضر

موتذكرحمدي سالم علي محمد باعديل631804565 80.383653.752حضر

موتذكرمحفوظ عرفان محفوظ صالح موىس641805369 81.753453.1حضر

 علي  بن حريز651803482
ر موتذكرعلي نارص سالمي  75.653651.86حضر
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المدير العام للقبول والتسجيلمدير إدارة القبول العاممديرة إدارة النظم والمعلومات

رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة لشئون الطالبمساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب


