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ة هود برك مبارك شنيمان11804288 موتأنثىامير 99.05تريمسيئونحضر

ر سالم جعفر بن هضيل21803712 موتأنثىفاطمة حسير 98.35شبامشبامحضر

موتأنثىراقية حداد سعيد احمد حميد31804719 98.35القطنالقطنحضر

موتأنثىفاطمة عمر عبدهللا عمر باحميدان41805348 95.6الهجرينسيئونحضر

موتذكرمحمد عمر عوض سعيد بكير51803481 92.97سيئونسيئونحضر

موتأنثىخديجة محفوظ نض عبيد ديب هللا61805193 92.03تريمتريمحضر

موتأنثىسلّيم نارص سعيد يسلم واكد71805364 95.25سيئونسيئونحضر

ي81805326
سعدية علي محمد عبدالقادر الحبش 

موتأنثى 94.13سيئونشبامحضر

موتأنثىفاطمة أحمد محمد عبدهللا سويلم91804473 88تريمتريمحضر

موتذكرابراهيم نارص سعيد واكد101805365 73.53سيئونالصبانحضر

موتأنثىمنال عبدالحكيم سعيد احمد با جبير111804720 92.38سيئونسيئونحضر

 عمر علي عمر بارفيد121803934
ر موتذكرحسير 83.53تريمتريمحضر

86.45جدةجدةجدةأنثىفاطمة محمد عبد الرحمن بازغيفان131805453

موتذكرأحمد كرامه علي مدرك باطحان141804061 73.75تريمتريمحضر

موتذكراحمد سعيد هادي سعيد كعويله151804203 77.58سيئونسيئونحضر

موتذكرمنير علي غيثان عمر عمير161804853 82.78السومالسومحضر

موتذكرسلطان خميس صالح رمضان عريش171804655 83.85السومالسومحضر

موتذكرعمر عبدالعزيز سالم خميس معدل181803935 71.22تريمتريمحضر
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موتذكربالل سالم عبيد سالم الرعي191804657 84.2السومالسومحضر

موتأنثىمنياء  خميس أحمد سعيد بن خميس201803392 86.7القطنالقطنحضر

ي211803362
موتأنثىدعاء عبدهللا عمر محمد الحبش  87.6شبامشبامحضر

وك بلعيش221805103 84.44الرياضالرياضالرياضأنثىفاطمة عبد هللا مير

موتذكرعمر أحمد مطران سعيد الجليل231804739 74.03تريمتريمحضر

موتذكرابراهيم محفوظ سالم كرامه سلمان241804867 89.13تريمتريمحضر

موتذكراحمد عبدهللا مبارك عمر باخرش251804734 71.75القطنالقطنحضر

موتذكرخميس احمد كرامه سعيد مبارك261805055 77.42سيئونالسومحضر

ي271803857
موتذكرابراهيم احمد محسن حسن الحبش  77.88تريمشبامحضر

موتذكريوسف محمد رمضان سالم سلمان281803967 71.9شبامشبامحضر

ي291805081
99.61جدةالمدينة المنورةالمدينة المنورةأنثىندى زين عبدهللا الحبش 

ي301801501
موتأنثىفاطمة يونس محمد برك حنش  98.75سيؤنسيؤنحضر

موتذكرعبدهللا عمر حيمد مبارك بارفيد311803798 72.75تريمتريمحضر

موتأنثىافنان عبدهللا علي كرامه بن قفله321805409 96.25تريمتريمحضر

سمية محمد علي أحمد عّباد331804157
موتأنثى يشبامحضر 96.08ابوظثر

موتأنثىفاطمه صالح عمر عوض بازهير341805149 95.47شبامشبامحضر

موتذكرزكريا علي رجب سالم جميل351801789 94.38سيئونتريمحضر

موتذكرتركي سعيد صالح عبود مرباك361803845 94.13شبامشبامحضر

موتأنثىازهار صالح سعّيد نصيب بالخم371804271 92.92سيئونسيئونحضر

موتأنثىنسيبة صالح كرامه جمعان قهمان381801457 92.78سيئونسيئونحضر

موتذكررياض علي محمد مهدي سعد391804965 رحضر 92.75السلفيهحورة ووادي العير

موتذكراسيد احمد كرامه الرعي بن سوده401800763 91السومالسومحضر

موتذكرمعاذ مبارك يسلم عبدهللا قحران411802032 89.75دوعندوعنحضر

موتذكرمحمد عمر صالح عمر بامنصور421803747 89.25غيل باوزير غيل باوزير حضر

موتذكرعلي عبدالحكيم علي مبارك بن سيف431803642 87ساهساهحضر
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موتذكرعبداللطيف محمد ربيع احمد بن وبر441804294 87شبامشبامحضر

موتذكرمحمد عبدهللا علي عبدالرحمن بافضل451804921 86.17تريمتريمحضر

موتأنثىدالل هادي خميس كرامة باناعمة461804285 84.15سيئونسيئونحضر

موتذكرمحمد رجب عوض أحمد بافرج471801034 82.72سيئونسيئونحضر

موتأنثىاسيا عبدهللا محفوظ عبيد مسيعد481804931 81.85تريمتريمحضر

موتأنثىفاطمة سالم سعيد أحمد قمصي491805011 81.5سيؤن سيؤن حضر

موتذكرمحمد سعيد عوض سعيد بكير501804845 81.13سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالرحمن احمد علي عبود بن حريز511803783 78.55شبامشبامحضر

موتذكرعبدالرحمن برك صالح علوي عريض521805162 77.78شبامشبامحضر

موتذكرمحمد عبدهللا كرامه محمد بكير531804816 76.38سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدهللا أحمد عبيد سعيد باصبيح541804243 75.75تريمتريمحضر

ي عوض يسلم بازهير551805022 موتذكرمعاذ صير 75.28القطنالقطنحضر

موتأنثىنور مدرك عبدهللا عوض بن عمرو561803718 74.9شبامشبامحضر

موتأنثىصالحة يوسف عبدهللا سعيد بن حصن571804900 73.78شبامشبامحضر

موتأنثىفاطمة طارق محمد محفوظ بلعفيف581805159 73.63سيئونسيئونحضر

موتذكرسعيد عاشور سعيد عبيد قروان591803824 73.6سيئونسيئونحضر

موتذكرحسن عوض عبدالشيخ عبدهللا باضاوي601803609 71.55تريمتريمحضر

ر عمر عبد مبارك باصبيع611804005 موتذكرحسير 71.25سيئونسيئونحضر

ر عبدهللا سالم الجابري621804669 موتذكرعوض سالمير 70.65تريمتريمحضر

موتذكرحداد علي عمر صالح بن سميط631805284 70.58تريمتريمحضر

موتذكرمحمد سلمان سالم كرامه بامصلح641804691 70.3تريمتريمحضر
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رئيس الجامعةنائب رئيس الجامعة لشئون الطالبمساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب


