
نوع الجنساسم المتقدمرقم التنسيقالرقم

محافظة 

الثانوية

نسبة 

الثانوية

نسبة 

اختبار 

القبول

النتيجة 

النهائية

موتذكرامجد هادي احمد سعيد جوب  ح11804044 88.337278.532حضر

98.56075.4جدةأنثىحصه فرج صالح باخميس21803359

موتذكريحثى سالم عوض محمد بارجاء31804322 817074.4حضر

موتأنثىامل محمد مسعود عوض بلجعد41804597 80.57074.2حضر

وك عوض مسلم51803885 موتأنثىلبثر عمر مبر 77.136670.452حضر

وك سعيد هادي المنصوري61803888 موتذكراكرم مبر 726668.4حضر

موتذكرمحمد سعيد عمر سعيد بن عباد71803768 71.136466.852حضر

موتأنثىسهاله فرج مبارك بن سلمان81803878 83.385264.552حضر

موتذكرعبدهللا احمد عبدهللا عامر بلجذم91804098 77.785463.512حضر

ي محفوظ عوض وبران101804687 موتأنثىسماح صبر 75.755462.7حضر

موتأنثىخوله عوض أحمد بن أحمد بن جميل111803546 705460.4حضر

ر121804100 موتذكرعقيل عبود حسن محمد باحسيى 84.224460.088حضر

موتذكرطه يسلم علي سعيد بريكان131803815 83.754459.9حضر

موتذكرعمر محمد عبدهللا أحمد بحنف141804778 70.55259.4حضر
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موتذكرموىس عوض مبارك سعيد شمالن151804915 705259.2حضر

يدي161804502 ر موتذكرطالب عبدالرحمن طالب عبدالقوي البى 725058.8حضر

موتذكرانس عبدهللا احمد سالم باصبيح171804178 89.53858.6حضر

موتذكرعبدالرحمن فهد عمر عبدالرحمن باعقيل181805092 79.884458.352حضر

موتذكرعنيد رمضان سالم مبارك حمران191804650 76.64658.24حضر

موتذكرخالد صالح علي مبارك بركات201804540 73.54858.2حضر

موتذكرعواد برك مبارك حمود بن سواد211803352 74.854657.54حضر

موتذكرعبدهللا أحمد عمر عبدهللا باكرشوم221805288 71.634857.452حضر

موتذكرمصعب أحمد سعيد عوض قصعور231803831 82.54057حضر

ي241803975 موتأنثىفاطمة سعيد عمر سالم العكبر 73.54657حضر

موتأنثىسعداء ربيع سعيد مبارك بلخبى251804558 73.54657حضر

موتذكرميحد احمد عبيد سالم الرعي261805123 80.44056.16حضر

موتذكرمحمد احمد سعيد عوض مقشم271803914 76.754255.9حضر

72.634455.452المهرةذكرمبارك خميس بركات خميس جمعان281804153

ة التميمي291803416 موتذكرعبدالعزيز فائز محفوظ كرام 70.784454.712حضر

موتذكرخالد سالم مبارك عوض دويداء301804188 70.474454.588حضر

موتذكرمبارك سالم مبارك سالم هويدي311804226 75.54054.2حضر

ار321804613 ر ي صالح سعيد دويل ببى
موتذكرهانر 74.974053.988حضر

موتذكرمبارك عمر مبارك يسلم باقادر331804870 73.634053.452حضر

موتأنثىريما محمد سالم محفوظ باحارث341804584 74.633852.652حضر

موتذكراسامة علي بن علي محمد مطهر351804925 76.383652.152حضر
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موتذكرجابر عوض يسلم فرج بن جابر361804698 90.252651.7حضر

موتذكرفرج سالم مبارك احمد بن نويض371805277 74.53651.4حضر

موتذكرعبدهللا علي محمد صالح باعجره381804523 70.853851.14حضر

ي391804037
موتأنثىفاطمة أحمد مبارك بن مبارك الحسثر 72.253650.5حضر

موتذكرعبدالجبار سالم نارص سالم  بافاضل401803909 72.223650.488حضر

موتذكرمسلم سهيل مسلم يسلم بابريجه411803371 75.133450.452حضر

ي421804391
موتذكرصالح عاشور سالم سعيد البحسثر 77.133250.052حضر

موتذكرسعيد محمد احمد عمر باسعد431804129 70.53649.8حضر

موتذكرعدنان عبيد سعيد سالم بابروك441805029 76.133249.652حضر

موتذكرابراهيم عبدهللا احمد يسلم باضاوي451804196 70.173448.468حضر

ي461804686
ر

موتأنثىساره أحمد محفوظ محمد باطرف 71.883247.952حضر

موتأنثىرانيا يوسف أبوبكر سالم باعيىس471803572 70.633247.452حضر

موتذكرمحفوظ صالح نض محفوظ الشيبة481803578 72.333046.932حضر

موتذكروليد صالح حمد عبدهللا بن عجاج491804358 74.82846.72حضر

ى ميثاق صالح عبدهللا البعىسي501803467 موتأنثىبشر 73.52846.2حضر

موتذكرزاهر عبدااله احمد محفوظ بو عسكر511803523 72.72644.68حضر

موتذكراحمد عمر عبيد سعيد باسلماء521803982 71.632443.052حضر
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