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موتأنثىراوية مبارك صالح سعد بركات11805605 95.136677.652دوعندوعنحضر

94.255671.3قعوضهالرياضالرياضأنثىفاطمه سالم عمر بامطرف21804416

موتذكراكرم هادي احمد سعيد جوب  ح31803922 80.426470.568شبامشبامحضر

وك سعيد هادي المنصوري41803888 موتذكراكرم مبر 726668.4القطنالقطنحضر

موتذكرعبدالملك خالد سالم مبارك قصعور51804094 746266.8تريمتريمحضر

موتذكرمحمد عبدهللا سعيد هادي بن نبيل61804484 81.55666.2تريمساهحضر

ي71804824
ر لرضر موتأنثىسعاد عمر صالح سالمي  77.635865.852القطنالمكالحضر

موتأنثىمروه عمر أحمد أبوبكر باراس81803321 70.256064.1المكالالمكالحضر

موتذكرمحمد سالم عبود حميد باغريب91805256 ر وحورةالوادي والصحرى/القطنحضر 78.535463.812وادي العي 

ر باسلوم101804614 موتأنثىحياة سالم عمر سالمي  74.635663.452المكالالمكالحضر

صافيه محمد علي عبدهللا العمودي111803447
موتأنثى 83.255063.3المكالالمكالحضر

يشر121803446 موتذكرجمعان بلعيد حمد علي بن شر 74.255462.1القطنالقطنحضر

موتذكرمحمد فائز أحمد محمد حمده131803339 73.85461.92سيئونسيئونحضر

موتذكرخالد محفوظ عبيد سعيد باضاوي141804713 88.754461.9تريمتريمحضر

موتذكرزيد احمد صالح احمد دعكيك151804653 74.95261.16سيئونشبامحضر

وك عوض بلهبوع161804317 موتذكرمحمد ربيع مبر موتحضر موت- المكال حضر 76.675060.668حضر
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موتذكرعبدالرحمن خالد سالم ابوبكر باراس171803541 88.134260.452حجرالمكالحضر

موتأنثىخوله عوض أحمد بن أحمد بن جميل181803546 705460.4المكالالمكالحضر

موتذكراحمد صالح سالم سعيد باوزير191804019 784860ساهساهحضر

ر جمعان قربوزي201805320 موتأنثىطيبة سعيد سالمي  80.884659.952الشحرالشحرحضر

موتأنثىعائشة عبدهللا صالح محمد بن إسحاق211805393 موتحضر موت- المكال حضر 73.635059.452حضر

موتذكرعمر محمد عبدهللا أحمد بحنف221804778 70.55259.4يبعثيبعثحضر

75.74859.08الرياضحائلحائلأنثىرندا عوض عبدهللا الجعيم231803319

موتذكرمحمد فايز كرامه عبدهللا بلهبوع241804318 80.834458.732القطنالقطنحضر

موتذكرسالم محسن سالم فرج بن علي الحاج251803542 74.424858.568القطنالقطنحضر

80.134458.452المسيلهالمسيلهالمهرةذكرمفيد احمد سويلم مبارك حمدون261805028

78.534457.812جدةجدةجدةأنثىاحالم احمدنارص باديان271804039

ي281803701
موتأنثىرفوه محمد مسلم الثعيثر 88.633657.052الريدة وقصيعرالريدة و قصيعرحضر

ي291804084
موتذكرجالل صالح سعد يسلم السكوت  88.633657.052شبامشبامحضر

موتأنثىسعداء ربيع سعيد مبارك بلخب 301804558 73.54657المكالالمكالحضر

موتذكرعبدهللا هادي سعيد صالح السنبوق311803573 71.984656.392تريمتريمحضر

ي321803551
موتذكرأحمد محمد عبدهللا عبدالرحمن البيث  70.54655.8حجرالمكالحضر

موتأنثىنور عادل احمد جمعان باعكابه331804298 81.753855.5الشحرالشحرحضر

يكي341805380 موتأنثىشمة صالح مبارك بن ضيف هللا البر موتحضر موت- المكال حضر 81.133855.252حضر

موتذكرعبدالعزيز فائز محفوظ كرامة التميمي351803416 70.784454.712تريمتريمحضر

موتذكرعلي سليمان علي سعيد بارجاش361804058 82.133654.452حجرالمكالحضر

موتذكرمبارك سالم مبارك سالم هويدي371804226 75.54054.2تريمالمكالحضر

ار381804613 ر ي صالح سعيد دويل بب 
موتذكرهاتر 74.974053.988القطنالقطنحضر

موتذكرابوبكر حمزة ابوبكر عبدهللا السقاف391804292 80.383653.752القطنالقطنحضر
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موتذكرمبارك عمر مبارك يسلم باقادر401804870 73.634053.452دوعندوعنحضر

هبه علي سعيد سالم باعييس411805021
موتأنثى 75.883853.152المكالالمكالحضر

ر عادل مبارك عمب  باجهام421804047 موتذكرحسي  72.423851.768تريمتريمحضر

ي431804705 موتذكرراشد عوض صالح عبدون خنبر 71.473851.388القطنالقطنحضر

ر بلخشر441803460 وك عبدهللا سالمي  موتأنثىخلود مبر 91.632451.052المكالالمكالحضر

70.383850.952سيحوتسيحوتالمهرةذكرعمر حسن عمر هادي بامزروع451805067

ي461804037
موتأنثىفاطمة أحمد مبارك بن مبارك الحسثر 72.253650.5المكالالمكالحضر

يش بشب  بخيت471805062 موتذكرمهدي مشغل حبر 71.253650.1سيئونسيئونحضر

ر باحارثه481805227 ر عمر سالمي  موتذكرعمر امي  70.853649.94سيؤنشبامحضر

موتذكرخالد سبيت خب  هللا فرج الماس491804091 70.083649.632سيئونشبامحضر

موتأنثىفائزه سعيد عبدهللا محمد العمودي501803667 موتحضر موت- المكال حضر 743248.8حضر

موتذكرمحمد عبدهللا احمد عبدهللا باحاج511804172 76.53048.6المكالالمكالحضر

موتذكرابراهيم عبدهللا احمد يسلم باضاوي521804196 70.173448.468سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالمجيد احمد عبدالمجيد صالح التميمي531803480 72.633047.052تريمتريمحضر

موتذكرمحفوظ صالح نض محفوظ الشيبة541803578 72.333046.932تريمتريمحضر

موتذكروليد صالح حمد عبدهللا بن عجاج551804358 74.82846.72حورةحورةحضر

ى ميثاق صالح عبدهللا البعسي561803467 موتأنثىبشر موتحضر موت- المكال حضر 73.52846.2حضر

موتذكرزاهر عبدااله احمد محفوظ بو عسكر571803523 72.72644.68حورةحورةحضر

موتذكراحمد عمر عبيد سعيد باسلماء581803982 71.632443.052تريمتريمحضر

موتأنثىفاتن محمد عوض سالم بامسعود591805181 موتحضر موت- المكال حضر 87.5035حضر

ي601805375 موت- المكال جدهجدةأنثىلولوه قاسم عبدهللا الكثب  86.38034.552حضر

موتذكراحمد سالم محفوظ سعيد محيفوظ611803372 85.25034.1تريمتريمحضر

84.44033.776جدةجدةجدةأنثىأري    ج أحمد نارص باديان621804027
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موتذكرنور الدين احمد فرج سالم حميد631805024 75.5030.2القطنالقطنحضر

موتذكرنوفل صالح احمد صالح بن عويد641803897 74.65029.86القطنالقطنحضر

ي651805373 موتأنثىنورا خالد محمد عمر الكثب  موتحضر موت- المكال حضر 74.25029.7حضر

موتذكرسالم صالح جمعان عبود مديرك661804092 73.47029.388سيئونشبامحضر

موتذكرفؤاد صالح ربّيع دحدوح671804964 72.71029.084شبامسيئونحضر

موتذكرعمر سعيد سالم محمد بن بخيت681803464 72028.8القطنالقطنحضر

موتذكرعبدالعزيز أحمد محفوظ سعيد قطمب 691803931 70.13028.052سيئونسيئونحضر
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