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سمية محمد علي أحمد عّباد11804157
موتأنثى 96.088589.432حضر

موتأنثىفاطمة سالم مبارك صالح بن فاجع21803984 91.887883.552حضر

موتذكرمحمد مبارك خميس احمد باضاوي31803503 76.928380.568حضر

ار41803604 ر ر بي  موتأنثىنجوى عمر هادي سالمي  94.677180.468حضر

موتأنثىهند عبدالمجيد مبارك عبدهللا القفيل51804897 89.46876.56حضر

موتأنثىفاطمة عبدالرحمن عبدهللا عوض بامدحج61804381 88.66775.64حضر

موتذكرعمر عبدهللا عمر سالم نصي 71804049 81.77074.68حضر

موتذكررياض علي محمد مهدي سعد81804965 92.756173.7حضر

موتذكرسالم خالد سالم سعيد سويلم91804079 82.926672.768حضر

موتذكرعبدالرحمن عبدالكريم مبارك فرج الماس101805101 78.136570.252حضر

موتذكرمحمد صالح مبارك العبد111804567 85.136070.052حضر

موتذكرعلي عيىس علي عبيد يعمر121803973 79.956369.78حضر

موتذكرجعفر مدهش ربيع محمد عمر131804248 81.886068.752حضر

موتذكرصالح عبود عمر سعيد باصالح141803957 88.885568.552حضر
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موتذكرعبدهللا سالم عمر بن عون العامري151804068 82.975867.988حضر

موتذكرصالح عدنان عوض صالح باعطوة161803584 77.556167.62حضر

ي حسن صالح عوض بكي 171804664
موتذكرهانر 81.25867.28حضر

موتذكرعبدهللا محمد علي صالح بلقصي 181804233 78.156067.26حضر

كرامة فرج أمبوتا.191804101 موتأنثىزينب تيسي  82.455565.98حضر

موتذكرخالد سعيد حيمد عبيد عبدهود201804173 80.175665.668حضر

ر عوض بن حريز211803734 موتذكرعلي سعيد سالمي  88.134763.452حضر

موتذكرعبدهللا احمد محمد سعيد التميمي221804476 78.635363.252حضر

موتذكرالحسن علي خميس عوض باسعيده231804645 87.754662.7حضر

موتذكرعارف مسلم مبارك عوض المسدس241805087 77.155362.66حضر

موتذكرجمعان عبد الموىل ربيع كرامة بازهي 251803876 75.45361.96حضر

موتذكرسقاف حسن احمد ابوبكر بن شيخ ابوبكر261804760 92.754161.7حضر

96.093861.236الدمامذكرأروى أحمد علي العامري271803317

موتذكرانور سالم احمد جمعان جميل281803384 83.474660.988حضر

موتذكرحسن علي حسن عبدالرحمن الكاف291803869 84.54560.8حضر

ي301804507
موتذكريوسف صالح خميس عبود بن ناش  76.355060.54حضر

موتذكرمحمد أحمد سعيد عمي  باحريش311804008 87.754260.3حضر

ي321803543
موتذكرمحمد أحمد فرج عوض السكون  78.74860.28حضر

موتذكرعمار هادي سهيل سالم جود331803502 75.135060.052حضر

موتأنثىحبش بلعيد هادي احمد الحمد341803659 76.84859.52حضر

ر اسماعيل العيدروس351804072 موتذكرزين العابدين حسي  86.154159.06حضر
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ي361805653 عث 
90.633859.052صنعاءذكرعمر نجيب هزاع الش 

موتذكريسلم عبيد سالم يسلم بازهي 371804649 85.884058.352حضر

ر سالم عوض مسيعد381803581 موتذكرعبدهللا حسي  883858حضر

موتذكرانس عبدالرحمن أحمد سعيد بازغيفان391803744 76.474557.588حضر

موتذكرعيىس عبدالقوي سعيد عبود بن حريز401803733 75.854557.34حضر

موتذكروجدي احمد علي سعيد كعويله411803960 85.133856.852حضر

موتذكريارس هادي يش يوسف عبدالدائم421804062 77.354356.74حضر

موتذكرعبدهللا صالح عبود صالح بن حبيش431804136 78.424256.568حضر

موتذكرموش رجب عيىس مبارك باسواد441803403 883556.2حضر

نور احمد علي عبدهللا عبيد451803368
82.133755.052صنعاءأنثى

موتذكرسعيد مجدي طالب طائع بن طالب461804732 87.53354.8حضر

موتذكروليد فرج حسن سالم بلحول471804767 77.43853.76حضر

موتذكرحامد عمر عبدالرحمن حامد الشي481804076 81.753553.7حضر

موتذكرنواف علي صالح يسلم بن دحباج491804238 81.53553.6حضر

80.53553.2صنعاءذكرمجد علي عبد هللا شانع501803289

موتذكرابراهيم سعيد خميس جمعان بارماده511804648 87.253052.9حضر

ي521805138
موتأنثىسال شيبوب عوض عمر لرضر 77.383652.552حضر

موتذكرمحمد مطران سعيد عبد باسيف531804024 81.133352.252حضر

موتذكرعمر أديب عمر عوض بن محمد بن عمر541803753 78.13552.24حضر

موتذكرمحمد عباس عبد سالم عليوه551805202 89.382349.552حضر

موتذكرعوض سالم عوض سعيد باجبي 561805545 89.632249.052حضر
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ي571803347 وك النون  موتذكرمحمد سالم جعفر مي  82.752648.7حضر

ي احمد بن وبر581805107
 
89.662047.864الرياضذكراحمد شوق

76.652847.46الرياضذكرسالم علي سالم بن زيلع591804025

82.652045.06خميس مشيطذكرمصعب عمر هادي الحدري601803754

موتذكريوسف مزروع رجب مزروع سعدان611804672 78.132345.052حضر
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