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موتذكرامجد هادي احمد سعيد جوب  ح11804044 88.33شبامشبامحضر

موتذكرمبارك سعيد مبارك سعيد بابطاط21803844 82.63تريمتريمحضر

موتأنثىمروة سالم محمد سالم بن سلمان31803567 79.38غيل باوزيرالمكالحضر

موتذكرمحمد عبدهللا سعيد هادي بن نبيل41804484 81.5تريمساهحضر

موتأنثىصفاء مبارك عوض احمد باوادي51804142 92.75الشحرالشحرحضر

موتذكرمحمد هادي سعيد عوض ساحب61803601 89.75تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا احمد عبدهللا عامر بلجذم71804098 77.78عمدعمدحضر

ر سالم عوض باعديل81805580 موتذكرسالم حسي  91.63تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا هود مبارك عبيد طحان91804674 87.38تريمتريمحضر

ر101804100 موتذكرعقيل عبود حسن محمد باحسي  84.22عمدعمدحضر

موتذكرطه يسلم علي سعيد بريكان111803815 83.75تريمتريمحضر

موتأنثىاسماء صالح سعيد احمد باهرب121804222 78.63المكالالمكالحضر

موتذكرعنيد رمضان سالم مبارك حمران131804650 76.6السومالسومحضر

موتذكرعبدالرحيم عمر خميس سالم بامؤمن141804466 87.88تريمتريمحضر

موتذكرمصعب أحمد سعيد عوض قصعور151803831 82.5تريمتريمحضر

موتذكرميحد احمد عبيد سالم الرعي161805123 80.4السومالسومحضر

موتذكرمحمد بلعيد ربيع عوض القمله171804604 79.95حورةحورةحضر

اق181804596 ر شبر موتذكرعلي سالم سبيت سالمي  80.95حورةحورةحضر
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موتذكربالل حيمد جمعان حيمد بافار191804852 76.08السومحضر

ي201804180
موتذكرسالم عوض حسن سالم السبيث  93.88تريمتريمحضر

موتذكرصالح طائع محسن صالح اليهري211803950 93.75الشحرالشحرحضر

موتذكرمحمد رشيد منصور عبدالخب  العامري221803990 91.13تريمتريمحضر

موتأنثىصفاء خالد  صالح مبارك بامؤمن231805255 85.13تريمتريمحضر

موتذكرصالح محمد علي عبدهللا بشهر241804819 84.43وادي عمدعمدحضر

موتأنثىسمية سالم سعيد عمر الشوق251804109 83.88المكالالشحرحضر

موتذكرأبوبكر سعيد صالح محمد باوزير261805187 رحضر ر غيل بن يمي  80.75غيل بن يمي 

موتذكردولي صالح كرامه عبيد بكورة271804267 80.13تريمتريمحضر

موتذكرحسن احمد حسن احمد باصالح281805006 80غيل باوزيردوعنحضر

موتأنثىشيماء سعيد عبدهللا سعد مسجدي291804462 79.75الشحرالشحرحضر

موتذكراحمد عبدهللا علي عبدهللا بلعرج301804605 79الضليعةالضليعةحضر

موتذكربشار خالد محمود نصيب محمود311804278 78.63تريمتريمحضر

ي321803621
موتأنثىعهود علي سعيد زيد الطفر 77.76المكالالمكالحضر

ر باراس331804539 موتذكرعمر أحمد عمر حسي  77.75دوعندوعنحضر

موتأنثىمنال سعيد محمد محفوظ باعرام341803672 موتحضر موت- المكال حضر 76.25حضر

موتذكرنور الدين احمد فرج سالم حميد351805024 75.5القطنالقطنحضر

موتذكرمبارك عبدهللا مبارك يسلم باقادر361804701 75.13دوعندوعنحضر
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