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موتذكرصخر اسماعيل علي احمد  العرامي11805340 937079.2حضر

موتأنثىمريم نبيل سالم يسلم عوشان21804590 986477.6حضر

موتأنثىخوله صالح محمد علي بن حيدر31803473 91.756676.3حضر

موتذكرأحمد عبيد سعد أحمد باحنان41803731 88.46876.16حضر

96.556275.82جدةأنثىفاتن فهد صالح بن عفيف51803812

ي61804598 موتأنثىريم سعيد عبد فرج الكثير 81.387275.752حضر

97.926075.168جدةذكرابوبكر محمد ابوبكر بن اسحاق71805226

موتأنثىزبيدة محمد سالم يسلم بن مزاحم81805025 88.56675حضر

موتذكراسامة عبيد محمد عبيد عنير91803792 94.386274.952حضر

ر باراجح101804624 ر علي سالم حسير موتذكرحسير 81.757074.7حضر

ي111803607
ر

ف ر الشر موتأنثىعبير عبدهللا أحمد حسير 93.256274.5حضر

79.57073.8شبوةذكرزاهر خميس علي بلبحيث121805164

موتأنثىألفت رضوان عباس رمضان فاضل131803357 80.656873.06حضر

موتذكرحامد طه عمر محمد الهدار141803640 83.386672.952حضر
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موتأنثىحميدة أحمد عوض بن عتيق151803705 92.386072.952حضر

ي161804491
موتذكرعبدالحكيم سعيد عمرو سعيد الغتنيثر 80.086872.832حضر

موتأنثىفاطمة عوض علي عوض عالو171803942 85.636472.652حضر

ر أحمد محمد الكسادي181803832 موتأنثىإنتظار حسير 82.286672.512حضر

موتأنثىجمانة فرج عبدهللا فرج باصالح191805622 916072.4حضر

ي201803689
وق علي عوض العوبثانر موتأنثىشر 89.886071.952حضر

ي سعيد محمد سعيد باضاوي211805002
موتأنثىامانر 90.55871حضر

موتذكرأحمد سعيد أحمد الجريري221804447 89.755870.7حضر

ان حمدون رجب231803395 موتذكرعبدالقادر محمود عمير 80.726470.688حضر

موتذكرعالء احمد عبيد مبارك باشعيوث241804482 86.256070.5حضر

ي251805321 موتذكرعبدهللا سالم عوض حيمد الغرانر 79.136470.052حضر

ر عبدهللا سالم عويض261803603 موتذكرعماد حسير 826270حضر

موتذكرمحمد عمر محمد باعباد271805304 81.786269.912حضر

موتذكرعبدهللا عبدالمنعم عبدهللا عوض مشور281803634 95.885269.552حضر

موتذكرعوض عبدهللا عوض رمضان عبدهود291803632 79.426268.968حضر

موتذكروليد خالد سالم صالح الفضلي301803806 796268.8حضر

ي311805069 ر محمد حسن عبود العلثر موتذكرحسير 78.886268.752حضر

موتذكرمنذر سعيد مبارك حسن باركيبة321804721 83.385868.152حضر

ر بن مخاشن331803651 موتذكرمحمد صالح حمد سالمير 86.255668.1حضر

83.135868.052المهرةأنثىسمية سعيد سالم سعيد باعبدة341803748

موتذكرمحمد عوض عبدهللا سعيد بن قحطان351804330 88.385467.752حضر
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موتذكرالحسن علي خميس عوض باسعيده361804645 87.755467.5حضر

ي371803915 موتأنثىأالء ابراهيم عبود سعيد بن عير 84.635667.452حضر

موتذكروسيم صالح سعد الجمحي381805291 84.55667.4حضر

موتأنثىعلياء صالح عبدالقادر عبدهللا البطاطي391805189 83.635667.052حضر

موتذكرعامر صالح محمد عامر بن كوير401804826 86.55467حضر

موتذكرعمر حسن احمد عمر بادبيس411805702 865466.8حضر

موتذكرطالل عبدهادي سعيد سالم فراره421803343 85.755466.7حضر

ر سالم سعيد بن عفيف431803773 91.55066.6جدةأنثىحنير

موتذكرمحمد سالم محمد سالم المنهالي441804621 88.55266.6حضر

ر السومحي451803963 موتذكرصالح احمد سالم حسير 79.385866.552حضر

ي461803761 موتأنثىسمية عوض مبارك عوض باهير 91.255066.5حضر

موتذكرمعاذ احمد عمر حميد قفزان471804263 76.256066.5حضر

موتذكرمحمد عبدهللا سعيد هادي بن نبيل481804484 81.55666.2حضر

موتأنثىفاطمة عادل علي فرج الريدي491804675 80.885665.952حضر

ي501804824
ر لرضر موتأنثىسعاد عمر صالح سالمير 77.635865.852حضر

موتذكراكرم احمد مبارك محمد باسماعيل511804512 92.254865.7حضر

يكي521805141 موتذكرفائز احمد عمر عبدهللا الير 91.384865.352حضر

موتأنثىمناسك طارق برك محمد التميمي531803419 85.255265.3حضر

مي541805004 موتذكرعمر محمد عمر عوض الحضر 78.755665.1حضر

ي551804420 ي هائل الشمير
ر

81.635465.052المهرةذكررضوان عادل عبدالكاف

موتذكرعبود احمد عبود احمد القرزي561805286 78.635665.052حضر
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موتذكرسالم احمد محمد سعيد مقرم571804130 78.55665حضر

موتذكرسالم رياض سالم مبارك عبيدون581804640 78.55665حضر

موتذكرعبدهللا مبارك عوض سعيد بن الزوع591803423 75.135864.852حضر

موتذكرمحمد هادي سعيد عوض ساحب601803601 89.754864.7حضر

موتأنثىهناء محمد سالم صالح نصير611804303 89.754864.7حضر

موتذكرمصطفر فوزي سعيد فرج بن عامر621805001 77.635664.652حضر

موتأنثىاسمهان عثمان عبدالقادر محمد باسودان631803905 83.255264.5حضر

موتأنثىعبير صالح سالم عبود الجابري641804996 77.255664.5حضر

ر بن حبيش651804987 ر سالم سالمير موتذكرصالح سالمير 77.25664.48حضر

924664.4الباحةأنثىمروه محمد صالح علي المشجري661804562

موتذكرعبدالقادر احمد حيمد سالم بامقيشم671804926 85.635064.252حضر

76.55664.2سقطرىذكرعبدهللا محمد عبدهللا سعيد681805049

ي691804329
موتذكرعبدهللا سالم صالح عمر باحفر 90.384663.752حضر

موتأنثىسميه نبيل عبيد عمر عرم701804774 78.385463.752حضر

موتذكرعبدالرحيم أحمد سالم حميد بامحيمود711803862 90.134663.652حضر

موتذكرحمزة عوض كرامه رجب بكير721804725 86.884863.552حضر

وك بن عسيل731803448 موتذكرعبد المجيد صالح احمد مير 77.335463.332حضر

موتذكرراشد عبدهللا ابوبكر عمر باجابر741803856 78.885262.752حضر

موتذكرمحمد حسن سعيد عوض باحيدان751804323 81.385062.552حضر

وك فرج كرامه التمور761803592 موتذكرأحمد مير 75.135462.452حضر

يدي771804311 ر موتذكرسالم سعيد سالم سعيد الير 80.755062.3حضر
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موتذكرعلي سالم عبدالرحمن بافضل781803378 86.634662.252حضر

موتذكرعبدالرحمن خالد سعيد سالم نصير791804357 77.535262.212حضر

يدي801804451 ر ك الير موتذكرمحمد سعد مرزوق الير 77.385262.152حضر

موتذكرعدي احمد عوض مبارك باحفص811804525 864662حضر

موتذكرسقاف محمد سقاف محمد بن الشيخ ابوبكر821805269 82.134861.652حضر

موتأنثىعبير خميس سعيد خميس بامحسون831803908 78.635061.452حضر

ر باكيلي841805278 ر عمر سالمير موتذكرعمر سالمير 81.634861.452حضر

موتذكرعبداللطيف جواد عوض عبدهللا العامري851804074 87.354461.34حضر
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