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ن محمد خميس باصليب11803658 موتأنثىفاطمه حسي  97.639394.852حضن

موتأنثىفاطمة محمد عبدهللا سعيد بن شهاب21804528 96.389394.352حضن

أيمان مبارك عمر باكرموم الحلكي31804492
موتأنثى 949393.4حضن

موتأنثىاحالم عبدهللا محمد علي بانبيلة41803985 89.759089.9حضن

موتأنثىامل فؤاد سعيد سالم الخامر51805634 93.137884.052حضن

موتأنثىحنان عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا باراس61803341 93.887582.552حضن

موتأنثىافنان عبود احمد عمر بابراهيم71804716 76.758581.7حضن

موتأنثىمها عمر عبدهللا علي الهميمي81803570 92.57380.8حضن

موتأنثىسميه محمد سعيد أحمد السومحي91805157 89.137580.652حضن

مي101805035
موتأنثىخولة سعيد قاسم سعيد الحضن 95.887080.352حضن

موتأنثىعفاف عبدهللا حسن عوض بن هامل111804293 79.758079.9حضن

موتأنثىفاطمة مراد أحمد عوض باوزير121803685 97.756376.9حضن

والء خالد محفوظ علي بانعيمون131804385
99.286075.712نجرانأنثى

موتأنثىصفاء نبيل سعيد سالم بن حيول141804106 906575حضن
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ي151804665 عائشة سالم محمد سعيد باظث 
موتأنثى 84.56874.6حضن

موتأنثىفاطمة أحمد يسلم أحمد الحوري161804118 90.56072.2حضن

احيل171803407 موتأنثىسمية محمد سالم محمد باشر 88.886071.552حضن

نور علي مرعي حمد بن سعدون181804085
موتأنثى 75.386870.952حضن

موتأنثىرانيا مهدي يسلم محمد بن سميدع191805463 84.56069.8حضن

90.665066.264عسي أنثىايمان حسن صالح المشجري201803757

895065.6الرياضأنثىأحالم نارص علي باموكرة211803324

ي221805637 موتأنثىمريم حسن عبدهللا عبدالكريم الوهيث  81.255364.3حضن

موتأنثىعائشة عوض مبارك سالم  باقروي    ع231803524 86.134863.252حضن

موتأنثىريم سعيد محمد عبدالقادر بفلح241804426 89.754562.9حضن

موتأنثىفاطمة عمر حسن سعيد السومحي251804249 85.754561.3حضن

أمامه علي عمر سعيد باثقيلي261804103
موتأنثى 78.134860.052حضن

فاتن فائز بلخي  علي باصليب271803693
موتأنثى 77.54558حضن

موتأنثىسلومه سالم سعد السقطري281805032 90.383557.152حضن

ي291803892
موتأنثىرويدا محمد عبدهللا محمد العلوانن 84.383856.552حضن

81.443855.376الرياضأنثىامنه عبدالقادر صالح االدمش301804251

موتأنثىمنال عمر حسن سعيد السومحي311804247 774054.8حضن

77.813853.924الرياضأنثىزينب ماهر سالم باتيس321804859

90.542853.016الرياضأنثىساره عبدالقادر صالح األدمش331804214

موتأنثىشيماء عثمان سعيد محفوظ باحميش341804382 843051.6حضن

ح351805428 ن 98.63039.452جدةأنثىحفصه فائز سليمان بن مقي 
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موتأنثىصفاء حسن احمد عمر بارصة361804252 76.25835.3حضن
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