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موتأنثىمريم نبيل سالم يسلم عوشان11804590 989395غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ش21803338 موتأنثىرهف احمد خالد بن حتر 99.19093.64جدةالمكالحضر

موتأنثىوزيرة عمر سعيد محفوظ بن فريجان31804315 97.259193.5غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرمحمد عارف محمد عبدالقادر حكيم41803476 95.389092.152المكالالمكالحضر

موتذكراسامة حسن سالم عمر الجابري51804341 89.639391.652غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

يك سالم بلعيش61803755 موتذكرسالم عبدهللا مبتر 91.69090.64حورةحورةحضر

موتذكرمحمد احمد محمد عبدهللا باحموة71804270 97.58590دوعندوعنحضر

ر81803647 88.58888.2جدةجدةجدةذكرعبدالعزيز عوض صالح باحسير

موتذكرعبدالرحمن هود جمعان رجب عبدالحميد91803841 90.638587.252تريمتريمحضر

موتذكرصقر حسن مشهور يحثر محمد101803583 829086.8السحنهالمكالحضر

هبه سالم عمر علي بن سلمان111804335
موتأنثى موتحضر موت- المكال حضر 928386.6حضر

موتأنثىمروه صالح سالم سعيد بلصقع121805005 95.838086.332المكالالمكالحضر

يس131803918 موتأنثىسعاد جمعان مبارك جمعان باضر 93.258085.3غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

يدي141805317 ر ر عبدالرب محمد التر موتأنثىعهد حسير 95.757885.1الشحرالشحرحضر

خوله صالح محمد علي بن حيدر151803473
موتأنثى 91.758084.7المكالالمكالحضر

موتذكرعبد هللا عبد القادر عبد هللا ابوبكر باعباد161803707 90.648084.256الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر
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يأنثىزينب سالم أحمد بامدهاف171803668 يابوظث  ابوظث 
ر 85.218383.884العير

ي باوزير181804345 موتأنثىامل عبدالرحيم سالم هت  84.258383.5غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ي191804102
موتأنثىإشتياق عوض صالح سعيد النحثر 83.258383.1الشحرالشحرحضر

موتأنثىغادة أنيس سعيد محفوظ باحميش201804384 96.387382.352الشحرالشحرحضر

موتذكرمحمد صالح علي محمد بن محرب211804417 88.887882.352القطنالقطنحضر

موتذكريوسف علي عوض مبارك باشامخه221804089 81.258382.3تريمتريمحضر

موتذكرحسن عبدهللا عبيد سالم بادباه231803993 78.158582.26تريمتريمحضر

موتأنثىفاطمة عبدهللا عوض محمد دويل241804588 937582.2غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتأنثىأمل وحيد محفوظ عوض بن جوب  ح251804427 موتحضر موت- المكال حضر 95.637382.052حضر

موتأنثىزهرة عمر عوض محمد بامطرف261805349 موتحضر موت- المكال حضر 90.137581.052حضر

موتأنثىسعاد عمر فرج صالح قوقح271804314 92.257380.7غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدهللا علي عمر احمد باوزير281803386 91.387380.352حورةالمكالحضر

موتذكرباسم سعيد غيثان عمر عمتر291804934 89.287379.512السومالسومحضر

موتذكرعمر فيصل عمر باعمر باقحوم301805266 897379.4الرياضالشحرحضر

موتذكرسالم عدنان سالم أحمد باحويرث311804112 موتحضر موت- المكال حضر 76.838078.732حضر

ي321803451 موتأنثىنور نائل أحمد عبدهللا الناخث  86.57378.4المكالالمكالحضر

موتذكروهيب طاهر عبدهللا عبدالهادي عبدالمانع331803809 90.887078.352المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد سعيد عوض عبدهللا باجبل341803329 82.57578بروم ميفعالمكالحضر

ي351804231
موتذكرعمر سمتر عمر محفوظ المضر موتحضر موت- المكال حضر 82.57578حضر

ي361803560
موتذكرمحمد احمد عمر محمد الذيبانر 92.386877.752عمدالمكالحضر

موتأنثىفاطمة صالح عوض محمد حسان371803409 95.656577.26المكالالمكالحضر

موتذكرسالم مساعد سالم سعيد باعباد381804344 90.756877.1غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرعبدهللا صالح طالب قروان بن قروان391804174 89.136876.452الضليعةالضليعةحضر
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موتأنثىمروى عبدهللا احمد سعيد باحوي    ج401803489 88.386876.152المكالالمكالحضر

80.797376.116العماريةالمدينة المنورةالمدينة المنورةأنثىايمان عبود احمد بابراهيم411804723

95.086375.832المكالجدةجدةأنثىساره شكري سالم باجبع421803767

موتذكرعدي احمد عوض مبارك باحفص431804525 866875.2الضليعهالضليعة حضر

موتأنثىمنال عمر زين أحمد العطاس441803898 موتحضر موت- المكال حضر 81.757074.7حضر

موتذكرصالح لحمان صالح سلطان بن حريز451803688 91.136374.252القطنشبامحضر

موتأنثىرنده محفوظ سعيد محفوظ باحميش461804139 75.757374.1الشحرالشحرحضر

موتذكرأنس خالد احمد بن احمد بامزاحم471804052 79.757073.9غيظة  البهيشميفع- بروم حضر

موتذكرسالم احمد محمد سعيد مقرم481804130 78.57073.4غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ي491804191 سناء مرعي سالم بن هالن 
موتأنثى موتحضر موت- المكال حضر 93.256073.3حضر

موتذكرابراهيم جمال عمر علي باحشوان501803331 77.57073المكالالمكالحضر

موتأنثىفاطمة محمد ابوبكر عبدهللا العمودي511803913 77.297072.916المكالالمكالحضر

ي521805019 موتأنثىنضة عبدهللا سليمان عوض العكت  84.756572.9المكالالمكالحضر

موتذكراسامة عبدهللا سعيد علي باحنكة531803552 84.136572.652دوعندوعنحضر

ي541805669
موتذكرحسام محسن عمر علوي البيثر 83.256572.3المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد فرج سالم احمد السباعي551804452 قيةحضر قيةالديس الشر 896071.6الديس الشر

موتذكرعلي عبدهللا جمعان عوض بن شمالن561804932 84.46371.56عمدعمدحضر

احيل571803407 موتأنثىسمية محمد سالم محمد باشر 88.886071.552المكالالمكالحضر

ي581803375
موتذكرعبدهللا احمد علي صالح البيثر 91.885871.552المكالالمكالحضر

موتذكرأحمد عبيد سعد أحمد باحنان591803731 88.46071.36تريم تريم حضر

ر عبدالرحمن صالح البعسي601804758 موتأنثىأمنة أمير 75.756871.1غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ر باحسن611804968 موتأنثىهبة فيصل عوض سالمير 87.56071الشحرالشحرحضر

موتأنثىوفاء عوض جمعان سالم باعنقود621804342 87.386070.952غيل باوزيرغيل باوزيرحضر
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موتأنثىعزة أحمد عمر سالم باكردس631803771 905870.8المكالالمكالحضر

موتأنثىنجاة أحمد محمد سالم باعيس641805309 866070.4غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتأنثىرانيا مهدي يسلم محمد بن سميدع651805463 موتحضر موت- المكال حضر 84.56069.8حضر

مي661805004
موتذكرعمر محمد عمر عوض الحضر 78.756369.3الرياضغيل باوزيرحضر

موتأنثىهبة جمال سعيد سالم مسهور671804117 83.136069.252غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتأنثىساره محمد عبود محفوظ باقويقو681803342 موتحضر موت- المكال حضر 78.256369.1حضر

موتأنثىجمانة فرج عبدهللا فرج باصالح691805622 915368.2الشحرالشحرحضر

موتذكرريان أحمد سالم عبدهللا بن مغيث701804516 79.136067.652دوعندوعنحضر

موتأنثىصفاء سعيد محمد باعلوي711805037 81.435867.372الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

موتأنثىصفاء مبارك عوض احمد باوادي721804142 92.755067.1الشحرالشحرحضر

موتذكرسعيد محمد سعيد باحشوان731804443 80.585867.032الشحرالريدة و قصيعرحضر

موتأنثىحليمه حسن محمد عوض الرباكي741804146 87.635366.852الشحرالشحرحضر

ي751804364
موتأنثىبركه عوض خميس عوض قونر 925066.8الشحرالشحرحضر

موتذكرسلمان عمر حسن شحان العمري761805379 موتحضر موت- المكال حضر 805866.8حضر

موتذكرهزاع زيد مبخوت عوض بن حصن771804550 79.65866.64شبامشبامحضر

موتذكرمحسن عمر علي ناض المشجري781805012 موتحضر موت- المكال حضر 79.385866.552حضر

موتذكرصبتر عبيد كرامه عبيد بلسود791804762 94.134866.452السومالسومحضر

موتأنثىنور محمد عمر محمد بلكديش801805218 78.55866.2المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد ابوبكر محمود عوض بامقهد811804544 75.56066.2المكالالمكالحضر

ي821805239
موتذكرمتعب عبود عبدهللا عمر الغتنيثر 78.155866.06الريدة وقصيعر الريدة وقصيعر حضر

موتذكرحسن محمد حسن محمد بن بريك831803477 موتحضر موت- المكال حضر 91.634865.452حضر

موتأنثىاسماء عوض احمد محمد اليهري841803544 موتحضر موت- المكال حضر 90.54865حضر

موتذكراحمد محمد احمد مبارك بن عروه851804302 805565الشحرالشحرحضر
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موتذكرسامي نبيل محفوظ عبيد باحشوان861804587 79.635564.852غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

عب الرونهالميناءالحديدةذكرمازن سعيد علي نض مدهش871805263 875064.8شر

موتأنثىسهاله فهد عبدالرحمن سعيد باسالمه881804306 موتحضر موت- المكال حضر 89.754864.7حضر

ي891803974 ر الغشتر ي مبارك سالمير
موتأنثىفاطمه لطفر موتحضر موت- المكال حضر 81.635364.452حضر

موتأنثىزينب علي سالم عبدهللا بافقاس901803335 88.834864.332حجرالمكالحضر

ي911805637 موتأنثىمريم حسن عبدهللا عبدالكريم الوهيث  81.255364.3القطنسيؤنحضر

ان921803774 موتذكراحمد عبود علي سعيد باعمتر 80.885364.152الشحرالشحرحضر

موتذكراحمد محمد عبدهللا مبارك بن حيدرة931804612 77.755564.1المكالالمكالحضر

موتذكرنائف عبد هللا سعيد العجيلي941804454 80.645364.056الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

موتذكرعبدهللا سالم احمد صالح باصالح951804325 موتحضر موت- المكال حضر 83.385063.352حضر

موتأنثىعائشة عوض مبارك سالم  باقروي    ع961803524 86.134863.252المكالالمكالحضر

ي971803848 موتذكرعبدهللا ابو بكر محمد ابو بكر النظتر 77.885362.952المكالالمكالحضر

موتأنثىمريم ناض عبيد سالم بن حمزة981804365 77.55362.8الغيظهالشحرحضر

موتأنثىشفاء أحمد عوض سالم باصليله991805026 موتحضر موت- المكال حضر 80.385062.152حضر

95.134062.052ميفعهميفعةشبوةذكرعبدالعزيز محمد عبدهللا عبدالهادي عبدالمانع1001805230

ر احمد عبدهللا بن حويل1011803468 موتأنثىحنير 75.55362صنعاءالمكالحضر

موتذكرسعيد مجدي طالب طائع بن طالب1021804732 87.54562شبامشبامحضر

موتذكربرك سعيد عمر براكي سعادوه1031805502 79.535061.812السومالسومحضر

ر مرسال1041803453 موتأنثىناهد مطيع محفوظ سالمير 78.135061.252المكالالمكالحضر

ي1051803701
موتأنثىرفوه محمد مسلم الثعيثر 88.634361.252الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

موتذكرمحمد عبدهللا أحمد عبدهللا باقهيم1061803547 87.634360.852الضليعة الضليعةحضر

موتأنثىأفكار يسلم عبيد سعيد باهقيش1071803515 79.854860.74المكالالمكالحضر

موتأنثىخديجة خالد عبدهللا عمر باوزير1081803904 79.754860.7المكالالمكالحضر
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موتذكرخالد عمر عبدهللا سالم القثمي1091803472 موتحضر موت- المكال حضر 79.634860.652حضر

موتذكرسالم عبيد احمد ناض بن عمرو1101804144 84.134560.652المكاليبعثحضر

موتذكراسامة عبيد محمد عبيد عنت 1111803792 94.383860.552تريمتريمحضر

ي1121805704
ر
عهود محمد علي باطرف

موت- المكال جدهجدةأنثى 83.634560.452حضر

834560.2سيحوتسيحوتالمهرةذكركرامة مبارك كرامة مبارك باسعيواد1131804740

موتذكرعبد هللا محمد عبود الجمحي1141803703 77.614859.844الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

موتذكرباسم عمر سعيد أحمد باحكم1151804147 76.754859.5يبعثالمكالحضر

موتذكرعبدالعزيز سالم علي عوض باحداد1161804603 88.254059.3المكالالمكالحضر

موتذكرعلي خالد علي صالح بن الشيخ أبوبكر1171804159 794558.6يبعثيبعثحضر

موتذكررامي عبيد علي عبدهللا بشي1181804704 81.254358.3السومالسومحضر

ي1191804084
موتذكرجالل صالح سعد يسلم السكونر 88.633858.252شبامشبامحضر

موتأنثىسح  عبدهللا محمد الحاج1201803850 موت مدينة المكالحضر 88.293858.116الساحل- حضر

ه1211805126 موتذكرعبدهللا يسلم بلختر باخضر موتحضر موت- المكال حضر 80.754358.1حضر

موتذكررائد سعيد عبود عمر باعباد1221805267 76.254557.5الشحرالشحرحضر

موتذكرسالم محمد عوض سبيت بن حسنة1231804140 موتحضر موت- المكال حضر 79.24357.48حضر

موتأنثىسلومه سالم سعد السقطري1241805032 90.383557.152الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

موتذكراحمد صالح سالم سعيد باوزير1251804019 784357ساهساهحضر

موتذكرمروان سعيد سالم علي المطملي1261804589 77.754356.9غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرابراهيم هادي عبيد هادي شنتوف1271803504 81.884056.752سيئونسيئونحضر

ي1281804194 89.113556.644الرياضالرياضالرياضذكرخالد عبدهللا احمد الشقتر

ي1291805705
ر
ندا احمد علي باطرف

موتأنثى موتحضر موت- المكال حضر 814056.4حضر

موتذكرصالح سالم أحمد محمد السهب1301804195 85.883555.352ساهسيئونحضر

موتذكربسام احمد سالم يسلم بابعتر1311804125 موتحضر موت- المكال حضر 77.134054.852حضر
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ي1321804831
موتذكررفيق حسن محمد علي الدروانر موتحضر موت- المكال حضر 774054.8حضر

موتذكرعيظة عمر يسلم عبود جروان1331803810 76.34054.52حورةحورةحضر

موتذكرعلي ناض محسن علي المشجري1341803843 موت مدينة المكالحضر 75.634054.252حجر- حضر

موتذكرعبدالسالم عبدالحكيم مبارك خميس1351804679 77.883853.952صنعاءالمكالحضر

موتذكراحمد عبدهللا احمد محروس الصيعري1361805628 81.383352.352المكالالمكالحضر

اق1371804596 ر شت  موتذكرعلي سالم سبيت سالمير 80.953050.38حورةحورةحضر

موتأنثىعائشة عمر صالح عبيد بامنصور1381804046 موت مدينة المكالحضر 80.753050.3الساحل- حضر

موتذكرسعيد سالم مبارك عبود بن دوح1391804792 79.753049.9الشحرالشحرحضر

783049.2سيحوتسيحوتالمهرةذكرياش سالم سعد علي محامد1401804783

موتذكراحمد عادل احمد عبدهللا العمودي1411804601 792848.4المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد عبدالقادر سالم عبدهللا بانجيفه1421804681 77.752847.9المكالالمكالحضر

موتذكرعبدالرحمن خالد سعيد سالم نصتر1431804357 77.532847.812حورةحورةحضر

موتذكرعبدهللا سليمان احمد عمر باحيدان1441804397 موتحضر موت- المكال حضر 81.252044.5حضر

موتذكرسعيد عمر خميس عمر غويثان1451805030 موتحضر موت- المكال حضر 75.52344حضر

ي1461804602 موت- المكال جدهجدةأنثىاسماء قاسم عبدهللا الكثتر 95.88038.352حضر

موتذكرعمار محمد عمر احمد القصار1471805276 92.75037.1غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

ي1481804546 موتأنثىزينب زكريا عبدهللا محمد الصت  85.75034.3غيل باوزيرغيل باوزيرحضر

موتذكرطالل عبدهادي سعيد سالم فراره1491803343 85.75034.3الحلةسيئونحضر

أسماء علي عامر سالم بن عزون1501803318
موتأنثى 82.9033.16القطنالمكالحضر

موتذكرصالح احمد عبيد محفوظ محيفوظ1511805128 82.63033.052تريمتريمحضر

موتذكرعبدالرحمن سعيد صالح فرج بن ضبيع1521805310 82032.8الشحرالشحرحضر

ي1531804190
81.06032.424الرياضالرياضالرياضذكرعبدهللا عمر سعيد الخنبسر

موتذكرحمد يوسف عبود صالح بن حريز1541805347 80.75032.3شبامشبامحضر
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موتذكراحمد عامر سعيد علي بن مخاشن1551805643 رحضر ر  وحورهحورة ووادي العير 80.25032.1وادي العير

هيفاء محمد سعيد شمسان المشولي1561803902
موتأنثى 79.63031.852المكالالمكالحضر

موتذكرسلطان عبدهللا احمد سعيد باحسن1571805129 رحضر ر غيل بن يمير 77.38030.952غيل بن يمير

ر محمد مسلم معوضة1581804794 موتذكرعبدالرحمن أمير 77030.8الشحرالشحرحضر

موت- المكال جدهالرياضذكراصيل صالح محمد عبدالقوي1591805023 77030.8حضر

ي1601805518  فرج الشبيث 
ر موتذكرصالح سالم سالمير موتحضر موت- المكال حضر 76.63030.652حضر

موتذكرسالم عبدالرحيم عوض أحمد باوزير1611805249 76.13030.452الشحرالشحرحضر

75.75030.3سيحوتسيحوتالمهرةذكرجاسم سعيد محمد سعيد محامد1621802888

عنود علي يسلم سعيد بشتر1631803466
موتأنثى موتحضر موت- المكال حضر 75.63030.252حضر

موتذكرسامي عبدهللا احمد باعشر1641804405 75.25030.1حريضةحريضةحضر

موتذكرخالد عوض سالم محمد بن نشوان1651803490 75.22030.088سيئونشبامحضر

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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