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موتذكرعلوي محسن علوي عبدالرحمن  بن شهاب11804471 896272.8حضر

موتذكرعبدهللا عيدروس احمد علي العيدروس21804090 84.256270.9حضر

فاطمة محمد علي أحمد باعمير31805599
موتأنثى 90.885468.752حضر

موتذكرعامر محمد  خالد محمد  بن محمد بن عمر41803727 90.635267.452حضر

موتذكرسالم عبدالكريم بخيت مبارك بن قوقه51804868 87.55467.4حضر

موتذكرعثمان عاشور عبدون عاشور مسيعد61803571 92.755067.1حضر

موتذكرعبدالعزيز عمر يسلم عبود مرباك71804111 85.635466.652حضر

وك بلعيش81805103 84.445466.176الرياضأنثىفاطمة عبد هللا مير

موتذكررامي عمر عوض سالم با سنقاب91805098 84.885265.152حضر

موتذكرعبدهللا أحمد رمضان سعيد باعديل101804225 84.635265.052حضر

موتذكرغالب صالح فرج محمد سالم111805201 92.754664.7حضر

موتذكرعبدهللا أبوبكر عبدهللا عمر الكاف121805118 81.555263.82حضر

وك عوض بن عنير131804359 موتذكرعبدالرحمن ربيع مير 84.355063.74حضر

موتذكرخالد برك عمر مبارك باربود141804182 785463.6حضر
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موتذكرنواف قائد خميس قعرور151805433 864863.2حضر

موتذكرربيع محمد عمر احمد العبد161804067 79.855263.14حضر

موتذكرعبدهللا علي أحمد سعيد بده171804016 78.885262.752حضر

موتذكرمحمد أحمد سالم سعيد بلغيث181804276 87.884662.752حضر

ي حسن صالح برك حمدان191804909
موتذكرحسثر 84.254862.5حضر

موتذكرمحمد سالم عوض سالم با سنقاب201804054 87.134662.452حضر

موتأنثىاميمة ميرسى سالم علي باسعادة211804372 76.925261.968حضر

موتذكراحمد علي مبارك سعيد ملص221804529 85.134661.652حضر

ر مبارك بن طالب231805329 موتذكرمحمد عبدالكريم حسير 884461.6حضر

موتذكرمحسن سعيد علي عبدهللا باجسير241805354 77.44859.76حضر

وك صالح سعيد بارشيد251805079 موتذكرابوبكر مير 77.054859.62حضر

ي ابراهيم حسن صهيف261804945
 
موتأنثىسمية شوق 88.754059.5حضر

ر عبيد بلغيث271804549 موتذكرعبدهللا كرامه سالمير 88.134059.252حضر

موتذكرمحمد صالح عبيد عوض بريك281805034 78.384658.952حضر

ر بازقامة291805566 موتذكرمحمد عبدهللا عمر سالمير 80.884458.752حضر

موتذكرعبداللطيف عبيد علي عبيد باجبير301803971 91.253658.1حضر

موتذكرعبدالرحيم عمر خميس سالم بامؤمن311804466 87.883857.952حضر

ي عبدهللا عاشور سعيد باشعيوث321804264 موتذكروهثر 86.753857.5حضر

موتذكرمحمد سعيد احمد مبارك باغوث331804501 89.753657.5حضر

رع341803557 موتذكرسالم صالح خميس قنير 80.034257.212حضر

ر خميس الدقيل351805359 ي برك سالمير
موتذكرلطفر 91.633457.052حضر
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موتذكرمحمود عبدهللا سالم احمد بلفقية361805301 82.54057حضر

ر واصل371803358 موتذكرأيمن علي سالم سالمير 84.353856.54حضر

موتذكرعبدالرحمن عمر عبد سالم عبدهود381804536 75.224456.488حضر

احيل391805683 موتذكرماجد محمد محفوظ عبيد باشر 843856.4حضر

موتذكرعمر عبدالقادر علي محمد حسان401804215 89.383456.152حضر

ي411804080
موتذكرشيخ عبدهللا شيخ عبدهللا الحبشر 76.254255.7حضر

موتذكرسمير خميس مبارك سعيد موىس421805143 76.384054.552حضر

موتذكرعيظة عمر يسلم عبود جروان431803810 76.34054.52حضر

موتذكرابراهيم عبدهللا عوض سعيد قصعور441805155 78.53854.2حضر

ي451804600
موتذكرعمر سعيد عمر عوض عواضر 81.153452.86حضر

ر قمران461804535 ر احمد عوض سالمير موتذكرمعي  77.633652.652حضر

81.53251.8الضالعذكرسليمان عبدهللا مثثر احمد471805333

موتذكرعبدالعزيز عوض عمير حميد مسيعد481805406 89.882450.352حضر

موتذكرعائد عبدهللا احمد سعيد بازهير491803408 88.632449.852حضر

موتذكرمبارك خميس مبارك خميس باضاوي501805094 81.882648.352حضر

ر واصل511805061 وك قاسم محمد سالمير موتذكرمير 81.032648.012حضر

موتذكرفرج سالم كرامه سالم باعوضان521803874 85.752247.5حضر
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