
المعدلتاريخ التخرجنوع المؤهلالنقاطنقاط األقدميةنقاط التعليمنقاط قياسالمؤهلالتخصصالمرتبةالمقرالجهةالوظيفةاإلسمالهوية المدنية 

1434/01/212.27غير تربوى3625.449.277870.7178البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  مدنى مساعدابراهيم أحمد محمد الشمراني0985******

1436/03/243.76غير تربوى33.632.05334.927870.5811البكالوريوسهندسة مدنية 7صمخبلدية صمخمهندس  مدنى مساعدابراهيم سفر مرزن الشهراني2274******

1432/02/293.17غير تربوى28.429.6813.066771.1467البكالوريوسهندسه النظم الحيويه الزراعية والمياه7الرياضوزارة البيئة والمياة والزراعةمهندس  زراعى مساعدابراهيم سلمان بن محمد الحمدان9972******

1437/08/192.664غير تربوى30.831.6562.122264.5782البكالوريوسالهندسة المعمارية 7عرعروزارة العدلمهندس  معمارى مساعدابراهيم صالح يوسف السويطي8338******

1435/10/242.71غير تربوى36.431.845.761174.0011البكالوريوسالكترونيات واتصاالت / الهندسة الكهربائية 7الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  كهربائى مساعدابراهيم عبدالرحمن بن النعمان المجتبي6273******

1436/08/162.27غير تربوى33.630.084.138967.8189البكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدابراهيم عبدالكريم بن محمدصالح كابلي1543******

1432/07/162.399غير تربوى36.830.59612.305679.7016البكالوريوسهندسة كهربائية تطبيقية 7حفر الباطنالقوات الجويةمهندس الكترونيات مساعدابراهيم عبدالوهاب بن علي آل ابراهيم8018******

1434/07/0388.6غير تربوى035.448.377879.2578الماجستيرهندسة كهربائية  8الرياضوزارة الخارجيةمهندس  الكترونياتابراهيم علي سالم األسمري4203******

1433/08/052.12غير تربوى38.429.4810.278.08البكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدابراهيم عوض سعيد قحطاني1083******

1432/07/243.19غير تربوى31.234.346712.261177.8078البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  معمارى مساعداحمد ادريس بن اسحاق فطاني5577******

1437/08/193.26غير تربوى3630.042.122268.1622البكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعداحمد خالد عبدالرحمن الدريويش2417******

1437/08/233.01غير تربوى3833.38672.173.4867البكالوريوسهندسة مدنية 7الباحهوزارة النقلمهندس  مدنى مساعداحمد سعيد احمد الغامدي7763******

1437/08/233.95غير تربوى36.833.06672.171.9667البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعداحمد علي بن سعد القحطاني0748******

1434/07/234.34غير تربوى3235.14678.266775.4134البكالوريوسالعمارة 7الطائفامانة محافظة الطائفمهندس  تخطيط مساعداحمد فؤاد صالح ابوالنجا7995******

1437/08/183.38غير تربوى3435.362.127871.4878البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعداحمد كمال بن احمد بخارى5201******

1437/08/224.12غير تربوى28.833.97332.105664.8789البكالوريوسجيوماتكس7رفحاءبلديه رفحاءمهندس  مساحه مساعداحمد مبارك هادي اليامي3624******

1436/03/242.92غير تربوى33.628.684.927867.2078البكالوريوسالتصميم العمراني - التخطيط والتصميم العمراني 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعداحمد هليل عبدهللا الحربي5718******

1437/03/274.21غير تربوى35.634.45332.911172.9644البكالوريوسهندسة مدنية 7حوطه سديربلديه حوطه سديرمهندس  مدنى مساعداسامه ابراهيم بن صالح الخضيري3092******

1433/07/223.89غير تربوى34.439.1210.272283.7922البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  معمارى مساعداسامه أشرف بن عبدالسالم عبدالسالم6074******

1435/07/303.14غير تربوى3634.086.227876.3078البكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعداسامه عابد صليح الطويرقي3285******

1437/08/182.91غير تربوى37.632.85332.127872.5811البكالوريوسهندسة مدنية 7الليثوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدالبراء محمد بن بكر حمدى1106******

1437/08/214.12غير تربوى39.233.97332.111175.2844البكالوريوسهندسة مدنية 7ابهاوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدالحسن عبدهللا محمد عسيري5913******

1430/01/241.75غير تربوى362817.261181.2611البكالوريوسهندسة مدنية 7مكةالمكرمةوزارة الحج والعمرةمهندس  مدنى مساعدانمار محمد بن عبيدهللا النامى3130******

1436/08/204.23غير تربوى35.234.564.116773.8767البكالوريوسالهندسة الكهربائية  قوى وآالت 7الخرجبلديه الخرجمهندس  كهربائى مساعدأحمد راشد سليمان البلوي1383******

1437/08/232.67غير تربوى30.831.682.164.58البكالوريوسالعمارة 7الموسمبلدية الموسممهندس  معمارى مساعدأحمد عبدهللا احمد الزهراني6737******

1437/08/253.61غير تربوى37.631.442.088971.1289البكالوريوسهندسة مدنية 7العالبلديه العالمهندس  مدنى مساعدأحمد فريج مسلم العطوي8012******

1437/08/234.47غير تربوى37.235.842.175.14البكالوريوسهندسة كهربائية  7خميس  مشيطبلديه خميس  مشيطمهندس  كهربائى مساعدأحمد محمد بن جماح دغريري8117******

1437/08/194.31غير تربوى32.834.98672.122269.9089البكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدأحمد موسى بن ابراهيم الحمود2308******

1437/08/194.1غير تربوى38.433.86672.122274.3889البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7حائلامانة منطقة حائلمهندس  ميكانيكى مساعدأسامه سليمان حميدان الحميدان1559******

1436/08/173.16غير تربوى32.829.644.133366.5733البكالوريوسهندسة العمارة الداخلية7عروىبلدية عروىمهندس  تخطيط مساعدأمجد عبدهللا بن سلمان البحراني0147******

1437/08/193.26غير تربوى36.430.042.122268.5622البكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدأنس خالد علي الغامدي2111******

1434/03/042.34غير تربوى3425.81339.038968.8522البكالوريوسهندسه النظم الحيويه الزراعية والمياه7المدينةالمنورةوزارة البيئة والمياة والزراعةمهندس  زراعى مساعدباسل علي محمد الزهراني3052******

1429/07/0582.67غير تربوى32.833.06818.366784.2347البكالوريوس(اتصاالت)الهندسة الكهربائية 7الرياضوزارة الخارجيةمهندس اتصاالت مساعدبدر دخيل هللا مطمى السالمى7660******

1428/05/062.68غير تربوى3027.62672077.6267البكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7ينبعبلديه ينبعمهندس  تخطيط مساعدبدر عبدهللا عطيةهللا الشريف8672******

1434/08/013.9غير تربوى30.432.88.222271.4222البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدبسام صالح عبد هللا الجفن7807******

1435/07/303.27غير تربوى31.234.77336.227872.2011البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدبندر دخيل دخيل هللا النمري0687******

1430/08/113.13غير تربوى3229.5216.166777.6867البكالوريوسهندسة التصميم الداخلي 7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  ديكور مساعدبندر عبدالكريم عائض الشهراني5138******

1435/04/1576.3غير تربوى32.830.526.811170.1311البكالوريوسالهندسة المعمارية 7الصراربلدية الصرارمهندس  تخطيط مساعدبندر ناصر بن محمد الخالدي3580******

1434/08/023.34غير تربوى32.435.14678.216775.7634البكالوريوسهندسة كهربائية  7المهدوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدتركي فهد قاسم الطواله2337******

1438/03/1889غير تربوى035.6071.2الماجستيرهندسة مدنية 8عرعرامارة منطقة الحدودالشماليةمهندس  مدنىثامر عبدهللا بن اسماعيل المكرمي4199******

1428/01/082.02غير تربوى3224.10672076.1067البكالوريوسالعمارة 7الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممهندس  معمارى مساعدثمر بن نهار بن عيد العتيبي8834******

1432/05/232.28غير تربوى32.425.493312.670.4933البكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدحسين جابر بن محمد لسلوم5963******

1437/08/233.8غير تربوى36.432.26672.170.7667البكالوريوسهندسة مدنية 7الباحهوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدحسين صالح حسين العامري6841******

1434/08/093.67غير تربوى29.637.368.177875.1378البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الجبيلالقوات البحريةمهندس  ميكانيكى مساعدحسين عباس عيسى آل بدوى9385******

1429/01/283.44غير تربوى25.230.7619.238975.1989البكالوريوس (االنتاج وتصميم النظم  )الهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  ميكانيكى مساعدحسين علي حسين الزهراني3491******

1430/07/092.3غير تربوى34.425.616.344476.3444البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7نجرانوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدحمد جهامان بن حمد ال الحارث3347******

1437/08/194.01غير تربوى30.433.38672.122265.9089البكالوريوسالعمارة 7تربه حائلبلديه تربه حائلمهندس  معمارى مساعدحمد صالح بن فوزان الفوزان0107******

1436/01/244.35غير تربوى33.235.25.261173.6611البكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضاالمن العاممهندس  كهربائى مساعدخالد ايمن عبدالعزيز الناصر0240******

1437/08/193.91غير تربوى3432.85332.122268.9755البكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدخالد زين العابدين بن محمد حكيم9810******

1435/03/153.25غير تربوى30306.977866.9778البكالوريوسالتصميم العمراني 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدخالد عبدهللا عبدالرحمن الشهري5696******

1433/08/032.86غير تربوى35.628.4410.211174.2511البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعدخالد علي عبدهللا السبت2714******

1436/08/162.82غير تربوى35.632.37334.138972.1122البكالوريوسهندسة مدنية 7الخرمهبلديه الخرمةمهندس  مدنى مساعدخالد محمد عبدالوهاب العركي2497******

1432/07/1375غير تربوى03012.322272.3222الماجستيرإدارة مشاريع التشييد8الصداويبلدية الصداويمهندس  مدنىخالد مسلط صالح مالفخ7369******

1437/08/223.55غير تربوى37.231.22.105670.5056البكالوريوسهندسة مدنية 7وادى الدواسروزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدراجح سالم بن مانع آل الهندي5419******

1437/03/273.5غير تربوى32.4312.911166.3111البكالوريوسالعمارة 7االجفربلدية األجفرمهندس  معمارى مساعدراجح محمد بن عبدهللا الراجح7638******

1435/08/074.21غير تربوى36.434.45336.188977.0422البكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارة الصحةمهندس  معمارى مساعدراشد محمد بن راشد السبيعي2441******

1436/08/283.92غير تربوى37.232.90674.072274.1789البكالوريوسالهندسة الكهربائية والحاسبات 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  كهربائى مساعدراكان عبدالعزيز بن فويلح الجهنى4213******
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1431/06/053.05غير تربوى35.229.214.533378.9333البكالوريوسهندسة مدنية 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدرايد صالح مزهر الزهراني7295******

1432/03/022.59غير تربوى3427.146713.0574.1967البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7االحساءوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدرعد محمد علي الحازمي7460******

1437/08/193.504غير تربوى32.436.0322.122270.5542البكالوريوسهندسة مدنية 7الحناكيهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدرويشد سالم عوض الرشيدي5235******

1437/08/194.22غير تربوى30.834.50672.122267.4289البكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  معمارى مساعدرياض عثمان بن ابراهيم الخضير2641******

1436/08/102.204غير تربوى37.229.8164.172271.1882البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدريان محمد صالح الحربي7578******

1433/07/223.14غير تربوى24.834.0810.272269.1522البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضوزارة الخدمة المدنيةمهندس  معمارى مساعدريان معتوق بن عبدهللا كدوان0010******

1435/07/302.81غير تربوى35.632.326.227874.1478البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7االفالجبلدية االفالجمهندس  ميكانيكى مساعدزياد محمد حسن العتيبي1360******

1437/09/073.76غير تربوى36.438.082.022276.5022البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  ميكانيكى مساعدزينى محمد بن زينى االنصاري7796******

1435/06/243.75غير تربوى32.8326.427871.2278البكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7ابهاامانة منطقة عسيرمهندس  تخطيط مساعدسالم معيض سالم آل ناجي1219******

1435/03/152.9غير تربوى32.428.66.977867.9778البكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدسامي علي بن مستور الغامدي5149******

1437/12/262.31غير تربوى35.630.24065.84البكالوريوسالعمارة 7جازانوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدسعد سراج محمد المالكي5287******

1434/07/262.92غير تربوى28.432.90678.2569.5567البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضاالمن العاممهندس  معمارى مساعدسعود عبدالصمد بن عبدهللا الصبحي9146******

1436/03/242.16غير تربوى3824.85334.927867.7811البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7شقراءبلدية شقراءمهندس  معمارى مساعدسعود عبدالعزيز بن سعد اليحيى3735******

1430/09/241.66غير تربوى30.827.5215.927874.2478البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  ميكانيكى مساعدسعيد علي سعيد الزهراني4199******

1437/03/273.709غير تربوى34.437.6722.911174.9831البكالوريوسهندسة مدنية 7الذيبيهبلدية الذيبيةمهندس  مدنى مساعدسلطان الفليحي بن دخيل الرشيدي0227******

1431/07/301.75غير تربوى33.22814.227875.4278البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدسلطان علي حمود الحازمي9777******

1433/07/163.48غير تربوى33.630.9210.305674.8256البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7ابهاوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدسلطان محمد بن حسين آل شويل8767******

1435/06/243.75غير تربوى32.4326.427870.8278البكالوريوسهندسة مدنية 7الصلصلهبلدية الصلصلةمهندس  مدنى مساعدسلطان مفلح زامل الشهراني9574******

1432/07/233.37غير تربوى31.230.4812.266773.9467البكالوريوسالكترونيات واتصاالت / الهندسة الكهربائية 7الجوفامارة منطقة الجوفمهندس  كهربائى مساعدسلمان فهد سالمه الدخيل هللا1663******

1433/04/144.72غير تربوى32.837.7610.816781.3767البكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الخرجبلديه الخرجمهندس  حاسب آلى  مساعدصالح عبدالعزيز بن صالح الخميس2032******

1432/05/222.62غير تربوى35.227.306712.605675.1123البكالوريوس(حرارية وتقنية تحلية المياه)هندسة ميكانيكية 7ابهاوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعدصالح مبرهم ابراهيم الجدعاني5153******

1435/03/153.82غير تربوى38.432.37336.977877.7511البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  مدنى مساعدصالح مزاحم صالح الذيب0839******

1437/03/273.48غير تربوى34.430.922.911168.2311البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدطارق حمد طفيالن المطيري3302******

1414/03/262.326غير تربوى38.830.3042089.104البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7حائلوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  ميكانيكى مساعدطارق عبدهللا عبدالرحمن الجباره4339******

1437/03/273.2غير تربوى32.829.82.911165.5111البكالوريوسالتصميم العمراني 7ضباءبلديه ضباءمهندس  تخطيط مساعدطارق محمد بن علي الشهري7655******

1436/06/204.1غير تربوى3033.86674.4568.3167البكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدعادل عبدالرحمن محمدترسن بخاري9179******

1437/08/183.09غير تربوى34.433.81332.127870.3411البكالوريوسهندسه التشييد7الحمربلدية االحمرمهندس  مدنى مساعدعادل عبدهللا عقيل الزبيدي3215******

1433/07/193.34غير تربوى34.830.3610.288975.4489البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  ميكانيكى مساعدعادل عبده محمد حكمي6049******

1435/06/243.84غير تربوى32.432.486.427871.3078البكالوريوسالعمارة 7الباحهوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدعامر زبير بن محمدطيب عبداللطيف9453******

1437/08/193.64غير تربوى36.431.562.122270.0822البكالوريوسهندسة البناء 7الرفيعهبلدية الرفيعةمهندس  معمارى مساعدعبدالحميد علي بن محمد المسلم0472******

1431/09/222.73غير تربوى36.427.893313.938978.2322البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدعبدالرحمن ابراهيم بن ناصر بن عنيق8694******

1437/11/212.64غير تربوى3431.561.611167.1711البكالوريوسالعمارة 7العالبلديه العالمهندس  تخطيط مساعدعبدالرحمن احمد حماد العوفي9414******

1431/07/232.88غير تربوى34.832.693314.266781.76البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  معمارى مساعدعبدالرحمن احمد محمدرضا خان2918******

1436/08/174.82غير تربوى30.838.564.133373.4933البكالوريوسهندسة مدنية 7عنيزهبلدية عنيزةمهندس  مدنى مساعدعبدالرحمن حمد بن عبد الرحمن الغشام4630******

1432/08/221.5غير تربوى34.826.666712.105673.5723البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7عرعروزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدعبدالرحمن حميدان محمد الفارسي2670******

1436/10/282.81غير تربوى37.628.243.738969.5789البكالوريوسالتصميم العمراني - التخطيط والتصميم العمراني 7الرياضوزارة الحرس الوطنيمهندس  معمارى مساعدعبدالرحمن سعد عبدالرحمن الحوشان3729******

1437/02/2188.8غير تربوى035.523.111174.1511الماجستيرهندسة النظم  8حفر الباطنالقوات الجويةمهندس  نظمعبدالرحمن صالح جبر البلوي8871******

1437/11/153.99غير تربوى38.433.281.644473.3244البكالوريوسالتصميم العمراني - التخطيط والتصميم العمراني 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدعبدالرحمن عبدالحميد بن عبدالرحمن العريفج7814******

1437/07/284.82غير تربوى35.238.562.238975.9989البكالوريوسهندسة مدنية 7تيماءبلديه تيماءمهندس  مدنى مساعدعبدالرحمن عبدهللا سالمه الشراري3310******

1436/06/203.35غير تربوى36.430.44.4571.25البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضالدفاع المدنىمهندس  مدنى مساعدعبدالرحمن عثمان عبدهللا الشهري1920******

1433/02/242.39غير تربوى3026.0811.094467.1744البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدعبدالرحمن محمود سليمان العقيلي1257******

1435/02/1885غير تربوى0347.127875.1278الماجستيرإدارة هندسية مسبوق بتخصص التخطيط والتصميم العمراني8شقراءبلدية شقراءمهندس  معمارىعبدالرحمن نجر بن فالح العتيبي7411******

1436/08/212.95غير تربوى33.633.06674.111170.7778البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  مدنى مساعدعبدالرحيم محمد الربعي الشهري7897******

1430/12/3069.3غير تربوى3427.7215.394477.1144البكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضوزارة الخارجيةمهندس  حاسب آلى  مساعدعبدالرزاق سليمان مبارك العنزي8516******

1436/01/2792.33غير تربوى036.9325.244479.1084الماجستيرالعمارة 8رماحبلدية رماحمهندس  معمارىعبدالرزاق عبدالرحمن عبدالرزاق الخليفه3415******

1436/10/283.28غير تربوى37.230.123.738971.0589البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدعبدالسالم تركى بن ابراهيم التركى5923******

1437/03/273.74غير تربوى3231.962.911166.8711البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الدرعيهوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز ال تمران3436******

1437/08/182.91غير تربوى3832.85332.127872.9811البكالوريوسهندسة مدنية 7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز حمدان بن محبوب القرشي0912******

1433/07/164.06غير تربوى27.633.653310.305671.5589البكالوريوسعمارة التصميم الداخلي 7االحساءامانة محافظة االحساءمهندس  معمارى مساعدعبدالعزيز سلمان بن محمد السيف0145******

1435/03/182.77غير تربوى35.628.086.961170.6411البكالوريوسهندسة مدنية 7خيبربلديه خيبرمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز فرح مشاي العنزي3206******

1436/03/242.741غير تربوى34.831.9644.927871.6918البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضالمؤسسة العامة للموانىءمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز مبارك عيسى العميم4670******

1437/03/274.36غير تربوى36.435.25332.911174.5644البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدعبدالعزيز محمد عبدالعزيز السديري6990******

1437/03/274.28غير تربوى38.834.82672.911176.5378البكالوريوسالكترونيات واتصاالت / الهندسة الكهربائية 7بريدهوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدعبدالكريم محمد سليمان السعوي0007******

1437/08/163.78غير تربوى3438.242.138974.3789البكالوريوسهندسة كهربائية  7عفيفبلديه عفيفمهندس  كهربائى مساعدعبداللطيف متعب عامر العتيبي3410******

1432/05/233.76غير تربوى31.232.053312.675.8533البكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7رابغبلديه رابغمهندس  تخطيط مساعدعبدهللا احمد مرزوق كرسوم5277******

1423/12/042غير تربوى38292087البكالوريوسهندسة كهربائية  7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدعبدهللا بن معتوق بن علي الدشيشي7383******

1430/01/292.63غير تربوى27.227.3617.233371.7933البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضكلية الملك عبدالعزيز الحربيةمهندس  مدنى مساعدعبدهللا حسن سالم البكري7201******
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1433/07/093.21غير تربوى29.234.453310.344473.9977البكالوريوسهندسة مدنية 7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدعبدهللا حسن غانم الغانم7166******

1435/08/073.93غير تربوى3432.966.188973.1489البكالوريوسهندسه التشييد7الدماموزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدعبدهللا خالد بن صالح الدريويش3661******

1437/03/273.49غير تربوى3430.962.911167.8711البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدعبدهللا خالد عبدهللا العمري4758******

1430/03/042.26غير تربوى3625.386717.038978.4256البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الخرجبلديه الخرجمهندس  ميكانيكى مساعدعبدهللا راشد بن عبدهللا الغنيم9068******

1435/08/204.58غير تربوى37.636.646.116780.3567البكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضاالمن العاممهندس اتصاالت مساعدعبدهللا رباح بن صالح الحربي9545******

1437/04/023.69غير تربوى32.431.762.883367.0433البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدعبدهللا سعود عبدالعزيز العيد5445******

1437/08/233.2غير تربوى3434.42.170.5البكالوريوسهندسة مدنية 7العيصبلدية العيصمهندس  مدنى مساعدعبدهللا سعيد احمد الغامدي2781******

1437/08/223.41غير تربوى36.830.642.105669.5456البكالوريوسجيوماتكس7الحريقبلديه الحريقمهندس  مساحه مساعدعبدهللا سعيد وقيتان الزهراني5152******

1435/08/062.63غير تربوى31.231.526.194468.9144البكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدعبدهللا صالح الدين بن عمر طوله3342******

1437/03/274.02غير تربوى3833.442.911174.3511البكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  كهربائى مساعدعبدهللا عبدالرحمن سليمان الخضيري3226******

1434/03/224.32غير تربوى37.635.048.938981.5789البكالوريوسهندسة مدنية 7بريدهوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدعبدهللا عبدالعزيز بن عبدهللا التويجري9070******

1436/03/243.22غير تربوى36.429.884.927871.2078البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7ابهاوزارة الصحةمهندس  معمارى مساعدعبدهللا علي ابن عون آل الحنيه9576******

1437/08/183.18غير تربوى2834.29332.127864.4211البكالوريوسالعمارة 7بن هباسبلدية روضة بن هباسمهندس  معمارى مساعدعبدهللا علي بن حامد الجفري2489******

1437/08/183.01غير تربوى33.233.38672.127868.7145البكالوريوسالعمارة 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدعبدهللا عمر بن عبدهللا ظافر9369******

1435/03/183.06غير تربوى31.233.65336.961171.8144البكالوريوسهندسة مدنية 7ينبعبلديه ينبعمهندس  مدنى مساعدعبدهللا فيصل بن عبدهللا بدرى4348******

1426/10/282.05غير تربوى36.429.22085.6البكالوريوسالهندسة الكهربائية والحاسبات 7جدهوزارة المياه والكهرباءمهندس  كهربائى مساعدعبدهللا فيصل محمدصالح القرشى6905******

1437/04/172.87غير تربوى35.632.642.871.04البكالوريوسهندسة مدنية 7الباحهامانه منطقه الباحهمهندس  مدنى مساعدعبدهللا مبروك بن مريط الغامدي2469******

1437/03/0787.32غير تربوى36.834.9283.022274.7502البكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  كهربائى مساعدعبدهللا محمد بن سعد العتيبي3352******

1434/03/143.36غير تربوى33.635.25338.983377.8366البكالوريوسهندسة الحاسب اآللي7الرياضوزارة الخارجيةمهندس  حاسب آلىعبدهللا محمد جمعان الغامدي5820******

1434/09/103.47غير تربوى3630.888.005674.8856البكالوريوسالعمارة 7الدمامامانة المنطقة الشرقيةمهندس  معمارى مساعدعبدهللا مهدي بن حسن الدهان1925******

1431/08/0875غير تربوى33.63014.183377.7833البكالوريوسهندسة االلكترونيات واالتصاالت 7جدهالقوات البحريةمهندس الكترونيات مساعدعبدهللا مهدي عبدهللا البقمي9033******

1437/08/224.43غير تربوى28.835.62672.105666.5323البكالوريوسجيوماتكس7الدرببلدية الدربمهندس  مساحه مساعدعبدهللا مهنا بن عابد الشيخ1841******

1437/08/192.955غير تربوى38.433.09332.122273.6155البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7طبرجلوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدعبدهللا ناصر فالح العتيق1161******

1432/09/282.88غير تربوى32.432.693311.905676.9989البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7المدينةالمنورةامانة منطقة المدينة المنورةمهندس  معمارى مساعدعبدالمجيد تاج الدين بن محمد السواس3798******

1436/08/174.55غير تربوى30.836.44.133371.3333البكالوريوسهندسة مدنية 7بيشبلديه بيشمهندس  مدنى مساعدعبدالمجيد محمد سعيد القحطاني6431******

1436/08/134.2غير تربوى35.234.44.155673.7556البكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  كهربائى مساعدعبدالمحسن سعود فرج العتيبي8804******

1437/12/184.32غير تربوى37.635.04072.64البكالوريوسهندسة مدنية 7محايل عسيروزارة الصحةمهندس  مدنى مساعدعبدالمحسن عبدالخالق سيف الحارثي1741******

1435/03/271.79غير تربوى31.628.166.911166.6711البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7صمخبلدية صمخمهندس  معمارى مساعدعبدالمحسن عبيدهللا عبدهللا الهذلي7913******

1435/02/1885.95غير تربوى034.387.127875.8878الماجستيرالعمارة 8بريدهامارة منطقة القصيممهندس  معمارىعبدالمحسن محمد عباس عدس6618******

1436/08/174.49غير تربوى3435.94674.133374.08البكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7الرياضوزارة النقلمهندس  كهربائى مساعدعبدالمحسن محمد محسن الحربي5544******

1434/07/263.67غير تربوى27.231.688.2567.13البكالوريوسالعلوم في الهندسة الزراعية 7الباحهامانه منطقه الباحهمهندس  زراعى مساعدعصام علي سعود الخنين5237******

1434/07/293.7غير تربوى34.831.88.233374.8333البكالوريوسالهندسة الكهربائية  قوى وآالت 7الرياضاالمن العاممهندس  كهربائى مساعدعطاهللا ادخيل سعد البلوي3356******

1434/03/162.68غير تربوى26.831.728.972267.4922البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  معمارى مساعدعالء حسن ابن محمدعارفين تمبوسي1521******

1436/08/162.93غير تربوى3432.964.138971.0989البكالوريوسهندسة مدنية 7الخرمهبلديه الخرمةمهندس  مدنى مساعدعالء حسين محمد سندى6384******

1436/06/203.29غير تربوى30.830.164.4565.41البكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7ابو عريشبلديه ابى عريشمهندس  تخطيط مساعدعلي بن احمد بن شايع القحطاني9721******

1435/02/1083.7غير تربوى31.633.487.172272.2522البكالوريوسالهندسة الكيميائية 7حائلوزارة المياه والكهرباءمهندس  كيميائى مساعدعلي تقي بن محمد المسبح2982******

1424/02/172.04غير تربوى2429.162073.16البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7المدينةالمنورةوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدعلي حسن محمد الفقيه3704******

1434/09/282.72غير تربوى35.631.887.905675.3856البكالوريوسهندسة كهربائية  7المدينةالمنورةوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  كهربائى مساعدعلي سعد بن علي القرني4222******

1437/08/194غير تربوى28.833.33332.122264.2555البكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7القفلبلدية القفلمهندس  تخطيط مساعدعلي سعيد محمد مسعود5158******

1436/08/2486.9غير تربوى034.764.094473.6144الماجستيرالعمارة 8بالد رجال المعبلدية محافظة رجال المعمهندس  معمارىعلي عباس بن موسى العمران0835******

1436/08/203.61غير تربوى34.831.444.116770.3567البكالوريوسهندسة مدنية 7الجمشبلدية الجمشمهندس  مدنى مساعدعلي نايف محير الشراري2073******

1437/08/293.38غير تربوى36.435.362.066773.8267البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7تبوكوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدعماد معوض بن عيد الجهني4756******

1437/08/183.57غير تربوى3436.562.127872.6878البكالوريوسالعمارة 7بجدهامانة محافظة جدهمهندس  معمارى مساعدعمار اسماعيل بن شمس  الدين خوج9796******

1435/06/243.79غير تربوى34.832.21336.427873.4411البكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدعمر عبدالعزيز محمد عبدالمنعم باز9629******

1433/08/032.68غير تربوى33.227.626710.211171.0378البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة العدلمهندس  مدنى مساعدعمر عبدهللا بن علي الجطيلي7608******

1437/08/183.25غير تربوى29.634.66672.127866.3945البكالوريوسالعمارة 7الخرمهبلديه الخرمةمهندس  تخطيط مساعدعمر عصام عمر سندي1937******

1434/07/262.79غير تربوى27.232.21338.2567.6633البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدعمر هشام محمد علي عجيمي6916******

1436/06/204.04غير تربوى3433.54674.4571.9967البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة الخدمة المدنيةمهندس  مدنى مساعدعمرو سعود حسن غنيم1963******

1437/08/183.15غير تربوى30.434.13332.127866.6611البكالوريوسالعمارة 7الحصاةبلدية الحفيرة بالحصاةمهندس  تخطيط مساعدعمير جميل محمدعلى شرقاوي1085******

1434/07/233.22غير تربوى3629.888.266774.1467البكالوريوس(هندسة القوى واآلالت الكهربائية)الحاسبات . الكهربائية وهـ. هـ7المجاردهوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدعوض ضيف  هللا احمد الدعبلي9986******

1430/12/2485غير تربوى03415.427883.4278الماجستيرإدارة تشييد مسبوق ببكالوريوس هندسة مدنية8الرياضوزارة الثقافة واالعالممهندس  مدنىعيد بن مناور بن سبعان المطيري9638******

1432/02/292.77غير تربوى2628.0813.066767.1467البكالوريوسهندسة تخطيط وتصميم عمراني 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدعيسى عبدالرحمن عيسى بن جساس8716******

1436/08/174.17غير تربوى35.634.244.133373.9733البكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضالدفاع المدنىمهندس  كهربائى مساعدغانم مبارك محمد الغانم0398******

1435/10/2894.67غير تربوى037.8685.738981.4749الماجستيرهندسة كهربائية  8الرياضوزارة الخارجيةمهندس اتصاالتفارس زهير يوسف صحاف7129******

1434/09/103.13غير تربوى30.829.528.005668.3256البكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدفارس سعود مرزوق العتيبي5979******

1433/07/092.68غير تربوى34.431.7210.344476.4644البكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7ينبعبلديه ينبعمهندس  كهربائى مساعدفارس سهل نغيمش العتيبي2183******

1435/08/063.62غير تربوى3436.966.194477.1544البكالوريوسالعمارة 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  معمارى مساعدفارس محمد بن مسلط الشريف2969******
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1434/08/032.91غير تربوى33.628.648.211170.4511البكالوريوسهندسة مدنية 7بن هباسبلدية روضة بن هباسمهندس  مدنى مساعدفراس احمد مفلح الجوفي4379******

1430/10/152.54غير تربوى3231.1615.811178.9711البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7مكةالمكرمةوزارة الحج والعمرةمهندس  ميكانيكى مساعدفراس خالد عبدهللا بازهير9673******

1437/07/2996.06غير تربوى038.4242.233379.0813الماجستيرهندسة كهربائية  8الرياضوزارة الخارجيةمهندس  الكترونياتفهد عبدالعزيز عيضه الحارثي8507******

1437/08/192.65غير تربوى35.227.46672.122264.7889البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الجوفوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدفهد محسن بن عبدهللا السبيعي1897******

1433/09/203.37غير تربوى37.230.489.9577.63البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضوزارة الخارجيةمهندس  مدنى مساعدفهد محمد بن عبدهللا الجديد9144******

1437/08/13100غير تربوى0402.155682.1556الماجستيرهندسة مدنية 8االرطاويةبلدية االرطاويةمهندس  مدنىفوزان محمد بن فوزان الفوزان0573******

1436/10/242.03غير تربوى37.629.123.761170.4811البكالوريوسهندسة مدنية 7رماحوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدفيصل عبدهللا معاوض القثامي7702******

1437/03/273.7غير تربوى31.631.82.911166.3111البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الروضهبلدية الروضةمهندس  معمارى مساعدفيصل عمر براهيم العسكري0406******

1428/03/192.24غير تربوى34.429.962084.36البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7مكةالمكرمةوزارة الحج والعمرةمهندس  ميكانيكى مساعدلؤى بن عباس بن احمد بخش2442******

1435/08/073.37غير تربوى30.830.486.188967.4689البكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدماجد عادل ابن احمد النعيم5898******

1436/04/123.81غير تربوى33.632.324.827870.7478البكالوريوسهندسة مدنية 7مراتبلديه مراتمهندس  مدنى مساعدماجد مفلح بن ذعار المطيري4557******

1437/08/234.59غير تربوى32.436.722.171.22البكالوريوسهندسة مدنية 7بيشبلديه بيشمهندس  مدنى مساعدمانع صالح بن مانع كرحان2028******

1437/08/193.87غير تربوى32.832.642.122267.5622البكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدمتعب ابراهيم بن مترك القحطاني2215******

1435/08/074.04غير تربوى32.433.54676.188972.1356البكالوريوسهندسة االنشاءات وهندسة التربة- هندسة مدنية 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  مدنى مساعدمتعب علي متعب العتيبي9301******

1427/05/142.006غير تربوى34.429.0242083.424البكالوريوسهندسة مدنية تطبيقية7جدهوزارة المياه والكهرباءمهندس  مدنى مساعدمحمد ابراهيم حسن العسيري5430******

1424/04/292.31غير تربوى30.425.65332076.0533البكالوريوسطيران / هندسة ميكانيكية 7جازانوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد اسامه عبدالرحمن باصبرين8144******

1436/06/204.31غير تربوى3434.98674.4573.4367البكالوريوسالهندسة الكهربائية والحاسبات 7بالد رجال المعوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدمحمد الحسن محمد الشريف9445******

1430/03/042.86غير تربوى31.628.4417.038977.0789البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الدماموزارة الحرس الوطنيمهندس  معمارى مساعدمحمد انور بن علي السنان2380******

1434/01/2593.67غير تربوى037.4689.255684.1916الماجستيرهندسة كهربائية  8يبرينبلدية يبرينمهندس  كهربائىمحمد بن غالب بن منصور آل حجي9926******

1436/08/174.07غير تربوى32.433.70674.133370.24البكالوريوسهندسة البناء 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدمحمد جعفر بن محمد القضيب0298******

1432/08/022.662غير تربوى29.231.64812.216773.0647البكالوريوسالعمارة 7الباحهامانه منطقه الباحهمهندس  تخطيط مساعدمحمد جمعان عبدان الغامدي5587******

1434/07/234.59غير تربوى34.436.728.266779.3867البكالوريوسهندسة مدنية 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدمحمد حسن بن حسين المكرمي3324******

1436/03/213.14غير تربوى37.634.084.944476.6244البكالوريوسهندسة كهربائية  7الرياضوزارة البيئة والمياة والزراعةمهندس  كهربائى مساعدمحمد حسن بن محمد الحاجي5246******

1435/03/183.21غير تربوى36.834.45336.961178.2144البكالوريوسهندسة مدنية 7مكةالمكرمةوزارة الحج والعمرةمهندس  مدنى مساعدمحمد حسن محمد الشريف5836******

1437/08/233.48غير تربوى27.235.89332.165.1933البكالوريوسالعمارة 7جازانوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدمحمد خميس بن غرم الزهراني2290******

1431/08/151.62غير تربوى29.627.306714.144471.0511البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  مدنى مساعدمحمد رجب بن محمد الزهراني8138******

1437/03/273.35غير تربوى34.830.42.911168.1111البكالوريوسالتصميم العمراني 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدمحمد سعد شائع القحطاني0822******

1437/04/014.26غير تربوى32.834.722.888970.4089البكالوريوسهندسة مدنية 7عروىبلدية عروىمهندس  مدنى مساعدمحمد صالح بن حسين اليامي5324******

1437/04/172.38غير تربوى3430.522.867.32البكالوريوسالعمارة 7عرعروزارة الصحةمهندس  معمارى مساعدمحمد صالح علي الغامدي8552******

1437/04/154.82غير تربوى3638.562.811177.3711البكالوريوسهندسة كهربائية  7طريفوزارة الصحةمهندس  كهربائى مساعدمحمد طالب معاشي الرويلي3966******

1437/08/1398غير تربوى039.22.155680.5556الماجستيرالهندسة الميكانيكية 8نجرانجامعة نجرانمهندس  ميكانيكىمحمد طالل ابن محمد المدنى3952******

1437/08/183.62غير تربوى29.636.962.127868.6878البكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدمحمد عادل محمدنور غباشى4969******

1435/08/062.75غير تربوى32.4326.194470.5944البكالوريوسهندسة مدنية 7بني كبيربلدية بني كبيرمهندس  مدنى مساعدمحمد عبدالوهاب بن محمدالحسن االدريسي1530******

1433/07/263.26غير تربوى3034.7210.2574.97البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  ميكانيكى مساعدمحمد علي حامد الحجيلي2898******

1435/06/242.75غير تربوى26.4286.427860.8278البكالوريوسهندسة تعدين 7جدهالثروه المعدنيهمهندس  تعدين مساعدمحمد عمر محمد رفاعي4513******

1435/08/083.05غير تربوى37.629.26.183372.9833البكالوريوسهندسة الشبكات واالتصاالت7جازانالقوات البحريةمهندس الكترونيات مساعدمحمد عوض بن عبدهللا الشهري2962******

1432/07/212.8غير تربوى33.228.212.277873.6778البكالوريوسالعمارة 7الدماموزارة العدلمهندس  معمارى مساعدمحمد فالح عبدهللا السبيعي9184******

1434/07/263.1غير تربوى3233.86678.2574.1167البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدمحمد فريد جميل عطيه3599******

1435/12/1275غير تربوى0305.494465.4944الماجستيرتصميم معماري8الليثبلديه الليثمهندس  تخطيطمحمد كمال ابراهيم جمال5727******

1437/08/224.11غير تربوى3833.922.105674.0256البكالوريوسالهندسة الكهربائية  قوى وآالت 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  كهربائى مساعدمحمد مسفر احمد الخثعمي5618******

1435/08/073.26غير تربوى36.830.046.188973.0289البكالوريوسهندسه التشييد7الدماموزارة الحرس الوطنيمهندس  مدنى مساعدمحمد وليد بن راشد الطحيني2126******

1430/07/132.27غير تربوى2430.0816.322270.4022البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدمحمد يوسف بن صالح مطر4481******

1435/11/2762.1غير تربوى35.224.845.577865.6178البكالوريوسهندسة العمارة7جازانامانة منطقة جازانمهندس  تخطيط مساعدمسفر سعيد مسفر الزهراني4706******

1435/08/062.61غير تربوى35.631.446.194473.2344البكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7نجرانوزارة العمل والتنمية االجتماعيةمهندس  كهربائى مساعدمسلم هاشم الفي العوفي2685******

1434/07/263.03غير تربوى23.233.49338.2564.9433البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الجوفامانة منطقة الجوفمهندس  معمارى مساعدمشاري بندر بن محمدعلي الشريف1338******

1437/08/223.43غير تربوى34.830.722.105667.6256البكالوريوسجيوماتكس7بيشبلديه بيشمهندس  مساحه مساعدمشخص هبه بن حسين المكرمي5589******

1437/08/183.48غير تربوى30.835.89332.127868.8211البكالوريوسالعمارة 7ميسانبلدية ميسانمهندس  تخطيط مساعدمصعب زيني بن محمد عيد9521******

1437/08/263.88غير تربوى3639.042.083377.1233البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدمعاذ ابراهيم بن محمد الصهيل2319******

1433/07/084.24غير تربوى32.834.613310.3577.7633البكالوريوسجيوماتكس7الباحهامانه منطقه الباحهمهندس  مساحه مساعدمعاذ عمر عثمان اليماني8788******

1435/06/243.74غير تربوى3031.966.427868.3878البكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدمعاذ محمد عبدالعزيز باوارث4997******

1436/03/273.56غير تربوى36.836.484.911178.1911البكالوريوسهندسة مدنية 7مكةالمكرمةوزارة النقلمهندس  مدنى مساعدمعتز حميد بن عيد الحربي4303******

1437/08/263.41غير تربوى37.635.522.083375.2033البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضالقوات البحريةمهندس  ميكانيكى مساعدمعتز فوزي محمد سندي5433******

1437/08/172.622غير تربوى35.631.4882.133369.2213البكالوريوسهندسة نظم التحكم والقياس7الرياضوزارة العدلمهندس  نظم مساعدمنتظر ابراهيم بن علي آل عبدرب النبي9992******

1434/03/161.39غير تربوى3226.088.972267.0522البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  معمارى مساعدمنصور ممدوح طه الشيبي7420******

1435/08/074.1غير تربوى29.233.86676.188969.2556البكالوريوسالعمارة 7االحساءامانة محافظة االحساءمهندس  تخطيط مساعدمنير عبدرب الرسول بن ابراهيم العسيف7949******

1436/06/204.16غير تربوى36.834.18674.4575.4367البكالوريوستخطيط حضري وأقليمي 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  تخطيط مساعدمهند علي حسن الزهراني5781******

1432/08/092.63غير تربوى3231.5212.177875.6978البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7بريدهوزارة الصحةمهندس  ميكانيكى مساعدمهند فهد قاسم الطواله2311******
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1435/08/062.56غير تربوى28.431.246.194465.8344البكالوريوسالعمارة 7نجرانوزارة العدلمهندس  معمارى مساعدمؤمن زيدان بن محمد البيشي0669******

1437/08/193.72غير تربوى38.431.882.122272.4022البكالوريوسهندسة مدنية 7الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممهندس  مدنى مساعدناصر عبدالعزيز ناصر الخلف6256******

1437/08/233.65غير تربوى35.231.62.168.9البكالوريوسهندسة التخطيط الحضري واالقليمي7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدناصر عبدهللا بن ناصر الهبدان9130******

1434/10/202.9غير تربوى36.432.87.783376.9833البكالوريوسهندسة مدنية 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدناصر مثيب بن ناصر العتيبي3005******

1437/08/194.14غير تربوى32.834.082.122269.0022البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضوزارة الدفاعمهندس  معمارى مساعدناصر محمد ناصر النويصر9987******

1435/10/2697غير تربوى038.85.7583.35الماجستيرالهندسة الميكانيكية 8الرياضوزارة الخارجيةمهندس  ميكانيكىنائف احمد صالح الزهراني5600******

1435/08/104.46غير تربوى33.235.78676.172275.1589البكالوريوسهندسة كهربائية  7جازانوزارة العدلمهندس  كهربائى مساعدنبيل مصعود بن محمد عشوي8892******

1434/07/263.39غير تربوى28.435.41338.2572.0633البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7الرياضهيئة التحقيق واالدعاء العاممهندس  معمارى مساعدنواف عايد بن مطير الكبكبي3913******

1434/07/262.69غير تربوى30.831.768.2570.81البكالوريوسالعمارة اإلسالمية 7تربهوزارة الصحةمهندس  معمارى مساعدهادى عايض منما الحارثي1702******

1436/08/203.87غير تربوى36.832.644.116773.5567البكالوريوس(قوى كهربائية )الهندسة الكهربائية7االفالجبلدية االفالجمهندس  كهربائى مساعدهذال محمد بن مصبح الرويلي4824******

1437/08/194.53غير تربوى28.436.242.122266.7622البكالوريوسالعمارة 7الكهفهبلدية الكهفةمهندس  معمارى مساعدهشام سيف بن راشد الحوشاني4426******

1436/08/102.66غير تربوى38.431.644.172274.2122البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  ميكانيكى مساعدهشام طارق علي كماخي2268******

1433/07/163.25غير تربوى31.23010.305671.5056البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضوزارة التعليم العاليمهندس  معمارى مساعدهشام علي عبدالرحمن الغفيلي2231******

1435/08/063.11غير تربوى36.833.926.194476.9144البكالوريوسهندسة مدنية 7جدهامانة محافظة جدهمهندس  مدنى مساعدهيثم سعيد محمد الغامدى9532******

1434/08/022.51غير تربوى37.631.048.216776.8567البكالوريوسهندسة كهربائية  7المدينةالمنورةوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  كهربائى مساعدوديع عبداللطيف محمد قاسم ميمني3638******

1437/08/193.74غير تربوى34.831.962.122268.8822البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  معمارى مساعدوليد عبدالعزيز محمد المطيري3853******

1432/08/091.95غير تربوى36.828.812.177877.7778البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الدماموزارة المياه والكهرباءمهندس  ميكانيكى مساعدوليد عبدالملك سيف مدهش3138******

1434/07/264.19غير تربوى3034.34678.2572.5967البكالوريوسالتصميم العمراني - التخطيط والتصميم العمراني 7الرياضوزارةالشئون البلدية والقرويةمهندس  معمارى مساعدوليد محمد سعد دلبوح7814******

1437/08/193.5غير تربوى33.6312.122266.7222البكالوريوسالعمارة 7الرياضامانة منطقة الرياضمهندس  تخطيط مساعدياسر أحمد محمد القفاري4407******

1426/02/182.94غير تربوى34.433.01332087.4133البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7مكةالمكرمةوزارةالشئون االسالمية والدعوة واإلرشادمهندس  ميكانيكى مساعدياسر عبدهللا جميل الحربي0601******

1437/03/272.47غير تربوى37.226.50672.911166.6178البكالوريوسعمارة وعلوم بناء 7الرينبلديه الرينمهندس  معمارى مساعديزيد خالد احمد بن حامد4964******

1431/07/231.81غير تربوى32.428.2414.266774.9067البكالوريوسالهندسة الميكانيكية 7الرياضوزارة العدلمهندس  ميكانيكى مساعديوسف صالح جابر الطويرقي7144******


