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موتذكرعبدالمالك عبدالقادر عمر منصور بن عمر باعمر11803941 95.638287.452حضر

موتذكرسعيد محمد سعيد باعباد21803704 90.397480.556حضر

ريم علي محمد صالح باداؤود31803493
موتأنثى 89.887279.152حضر

ي41804833
موتذكرهاشم محمد علوي سالم الحبش  78.337878.132حضر

موتأنثىإيمان عبدهللا سعيد مبارك بافرج51803494 93.886677.152حضر

موتذكرسلطان فهد محسن عمر باجريدي61804938 93.886677.152حضر

موتأنثىنور سالم عبدالرحمن عبدهللا بافضل71805120 90.136675.652حضر

93.066274.424جدةأنثىنائلة ابوبكر سعيد باجعمان81803549

فاطمة فرج عمر علي التميمي91804741
موتأنثى 91.886072.752حضر

موتذكرعمر مبارك عوض سعيد فضيل101803962 916072.4حضر

موتأنثىفاطمه صالح مبارك يسلم باضاوي111804163 91.385871.352حضر

ان121804678 ر موتذكرعصام علي عبدهللا يسلم بامي  86.56070.6حضر

ي131804637
موتأنثىفاطمة محسن سالم عوض البحسثر 85.636070.252حضر

موتأنثىارزاق جمعان عبود خميس مهيدي141804104 76.636469.052حضر
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مها سالم علي عبدهللا باسمي 151804295
موتأنثى 86.885668.352حضر

موتأنثىبشائر طارق صالح بشي  الجابري161804198 80.136068.052حضر

موتذكرنارص محمد صالح علي بازغيب171804887 76.886267.952حضر

موتأنثىمروة سالم محمد سالم بن سلمان181803567 79.385866.552حضر

موتأنثىمروى محفوظ سعد مقداد الصيعري191803889 84.635466.252حضر

موتذكرسالم عبيد احمد نارص بن عمرو201804144 84.135466.052حضر

موتذكرمحمد عبدهللا أحمد عبدهللا باقهيم211803547 87.635065.052حضر

92.924664.768جدةأنثىاروى هاشم زين العطاس221801980

موتأنثىمروى عبدالرحمن ابوبكر محمد  بصعر231805104 79.635464.252حضر

موتذكرهمام أحمد صالح عمر باسالم241805413 78.35463.72حضر

موتذكرنائف عبد هللا سعيد العجيلي251804454 80.645062.256حضر

موتذكرعمر احمد سعيد عبيد باوشخة261805485 77.255262.1حضر

ي نصيب أحمد بن شمالن271804770 موتأنثىفاطمة صير 80.135062.052حضر

موتذكرخالد حسن محفوظ يسلم باسماعيل281803972 76.885261.952حضر

موتأنثىمريم نارص عبيد سالم بن حمزة291804365 77.55061حضر

ر بن طالب301805265 موتذكرعبدهللا صالح عبدهللا حسي  83.384660.952حضر

ي311804431
ي عبدالرحمن عمر البيث 

موتأنثىفاطمة لطفر 81.884459.152حضر

موتذكرخالد عمر عبدهللا علي باساكت321805108 81.134458.852حضر

موتذكرمبارك عبدهللا علي عوض بن حمده331804283 77.884256.352حضر

84.133655.252جدةأنثىتقيه احمد حسن باطهف341804143

ي351803848 موتذكرعبدهللا ابو بكر محمد ابو بكر النظي  77.884055.152حضر
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وك عوض القحوم361803884 موتذكرعبدهللا فرج مير 83.753655.1حضر

ماريا زيد سالم فرج بن علي الحاج371804137
موتأنثى 783652.8حضر
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