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موتذكرعمر عبدالرحيم علي عبدهللا الخطيب11804007 84.257679.3تريمتريمحضر

ي21803951
موتذكراحمد محمد عبدالقادر عبدالرحمن الحبش  82.87477.52شبامشبامحضر

موتذكرعبدالرحمن عوض سالم سعيد بن خميس31803620 857076القطنالقطنحضر

موتذكرعمر محمد عوض عبود بن سنكر41803790 91.256474.9حورةحورةحضر

موتأنثىسعدية سعيد صالح سعد باجبير51803714 92.886274.352سيئونسيئونحضر

موتذكرعلوي محسن علوي عبدالرحمن  بن شهاب61804471 896272.8تريمتريمحضر

ي سالم عمر عبيد القرزي71804224
موتأنثىامانر 86.636271.852ساهسيئونحضر

موتذكرعلي عبدالسالم عوض سالم معدان81805331 92.255871.7شبامشبامحضر

موتذكرعبدهللا صالح عبدهللا سالم بامقاء91804936 79.836671.532سيئونشبامحضر

موتذكرمحمد علي احمد عمر باسنقاب101804972 81.636471.052سيئونشبامحضر

موتذكرحسن عبدهللا احمد مبارك بريك111805437 90.285870.912تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا عيدروس احمد علي العيدروس121804090 84.256270.9تريمتريمحضر

ي131805127
موتأنثىماريه عزم سعيد كرامه السكون  82.16270.04سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالرحمن عوض سعيد بن سنكر141803800 93.755469.9حورةحورةحضر

موتأنثىفاطمة محمد أبوبكر عرفان بارجاء151804078 86.055869.22سيئونسيئونحضر

فاطمة محمد علي أحمد باعمير161805599
موتأنثى 90.885468.752دوعندوعنحضر
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موتذكرعامر محمد  خالد محمد  بن محمد بن عمر171803727 90.635267.452سيؤن شبام حضر

موتذكرفواز عمر محفوظ عبيد بالراشد181803840 87.55467.4سيئونسيئونحضر

موتذكرسالم عبدالكريم بخيت مبارك بن قوقه191804868 87.55467.4ساهساهحضر

موتذكرعثمان عاشور عبدون عاشور مسيعد201803571 92.755067.1تريمتريمحضر

موتذكرعبدالعزيز عمر يسلم عبود مرباك211804111 85.635466.652شبامشبامحضر

موتأنثىانوار احمد عوض سعيد باشدادة221803758 79.255866.5القطنالقطنحضر

موتأنثىشيماء ابراهيم عبدالقادر ابوبكر السقاف231805095 90.885066.352القطنالقطنحضر

ر سعيد سالم باربيع241804499 موتذكرمحمد سالمير 84.885466.352دوعندوعنحضر

وك بلعيش251805103 84.445466.176الرياضالرياضالرياضأنثىفاطمة عبد هللا مير

موتذكرسعيد احمد جمعان كرامه بانافع261804973 80.635665.852سيئونسيئونحضر

موتذكرعمر احمد عمر خميس بن عبيدهللا271804955 80.35665.72سيئونسيئونحضر

موتذكررمضان صالح عمر عبدهللا باضاوي281803740 79.685665.472شبامشبامحضر

موتذكرعبدالرحمن محمد مبارك عمر الفلق291804710 91.384865.352شبامشبامحضر

موتذكررامي عمر عوض سالم با سنقاب301805098 84.885265.152شبامشبامحضر

موتذكرعبدهللا أحمد رمضان سعيد باعديل311804225 84.635265.052تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا عوض احمد سالم باشعيب321805245 78.255664.9تريمتريمحضر

ي خميس عمر احمد عسكول331804905
موتذكرهانر 78.175664.868القطنشبامحضر

موتذكرغالب صالح فرج محمد سالم341805201 92.754664.7تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا أبوبكر عبدهللا عمر الكاف351805118 81.555263.82تريمتريمحضر

وك عوض بن عنير361804359 موتذكرعبدالرحمن ربيع مير 84.355063.74حورةحورةحضر

موتذكرخالد برك عمر مبارك باربود371804182 785463.6شبامشبامحضر

موتذكرنواف قائد خميس قعرور381805433 864863.2شبامشبامحضر

موتذكرربيع محمد عمر احمد العبد391804067 رحضر 79.855263.14القطنحورة ووادي العير
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موتذكرعلي مكرم حيمد عوض سلومه401803932 79.385262.952القطنسيئونحضر

موتذكرعبدهللا علي أحمد سعيد بده411804016 78.885262.752تريمتريمحضر

موتذكرمحمد أحمد سالم سعيد بلغيث421804276 87.884662.752تريمتريمحضر

87.784662.712جازانجدةجدةأنثىهند سالم عمر باحشوان431805452

ي حسن صالح برك حمدان441804909
موتذكرحسثر 84.254862.5تريمتريمحضر

موتذكرمحمد سالم عوض سالم با سنقاب451804054 87.134662.452شبامشبامحضر

موتأنثىاميمة ميرسى سالم علي باسعادة461804372 76.925261.968تؤيمتريمحضر

موتذكرعلي سالم صالح علوي الحامد471804700 79.425061.768عمدعمدحضر

موتذكرعوض مبارك عوض مبارك باعديل481804554 94.384061.752تريمتريمحضر

موتذكراحمد علي مبارك سعيد ملص491804529 85.134661.652تريمتريمحضر

ر مبارك بن طالب501805329 موتذكرمحمد عبدالكريم حسير 884461.6شبامشبامحضر

موتذكرصادق علي هادي بكير باحريش511805443 75.155261.26تريمتريمحضر

موتذكرمحمد ربيع جمعان سعيد دمنان521803804 79.384860.552القطنشبامحضر

موتذكرمحسن سعيد علي عبدهللا باجسير531805354 77.44859.76القطنالقطنحضر

موتذكراحمد كرامة صالح عبود مرباك541803828 80.254659.7شبامشبامحضر

وك صالح سعيد بارشيد551805079 موتذكرابوبكر مير 77.054859.62رخيةرخيةحضر

موتذكرتركي عبد هللا بدوي توفيق بن بخيت561803729 85.784259.512سيؤن سيؤن حضر

ي ابراهيم حسن صهيف571804945
 
موتأنثىسمية شوق 88.754059.5الثلثكعيدنهحضر

موتذكرعبدالموىل أحمد مبارك عبيد بريشان581804281 88.634059.452تريمتريمحضر

ر عبيد بلغيث591804549 موتذكرعبدهللا كرامه سالمير 88.134059.252تريمتريمحضر

موتذكرعبدالرحمن محمد سالم عبدهللا باضاوي601803994 79.054659.22سيئونسيئونحضر

موتذكرماجد عبدهللا عوض سعيد بن غزي611803762 84.884259.152شبامشبامحضر

موتذكراسامة علي محفوظ فرج سويدان621804571 90.633859.052تريمتريمحضر
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موتذكرمحمد صالح عبيد عوض بريك631805034 78.384658.952سيؤن سيؤن حضر

ر بازقامة641805566 موتذكرمحمد عبدهللا عمر سالمير 80.884458.752دوعندوعنحضر

موتذكروليد فرج حسن سالم بلحول651804767 77.44658.56رخيةرخيةحضر

موتذكرعبدالرحمن احمد محمد عبدالقادر با طاهر661804883 79.54458.2سيئونشبامحضر

موتذكرعبداللطيف عبيد علي عبيد باجبير671803971 91.253658.1تريمتريمحضر

موتذكرحمزة أحمد جمعان عبدهللا بن نارص681805397 82.224258.088سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالرحيم عمر خميس سالم بامؤمن691804466 87.883857.952تريمتريمحضر

ي عبدهللا عاشور سعيد باشعيوث701804264 موتذكروهثر 86.753857.5تريمتريمحضر

موتذكرمحمد سعيد احمد مبارك باغوث711804501 89.753657.5تريمتريمحضر

رع721803557 موتذكرسالم صالح خميس قنير 80.034257.212سيئونسيئونحضر

ر خميس الدقيل731805359 ي برك سالمير
موتذكرلطفر 91.633457.052حورةحورةحضر

موتذكرمحمود عبدهللا سالم احمد بلفقية741805301 82.54057حورةحورةحضر

ر واصل751803358 موتذكرأيمن علي سالم سالمير 84.353856.54حورةحورةحضر

موتذكرعبدالرحمن عمر عبد سالم عبدهود761804536 75.224456.488تريمتريمحضر

احيل771805683 موتذكرماجد محمد محفوظ عبيد باش  843856.4شبامشبامحضر

موتذكرعمر عبدالقادر علي محمد حسان781804215 89.383456.152تريمتريمحضر

موتذكرمحمد بلعيد ربيع عوض القمله791804604 79.954055.98حورةحورةحضر

ي801804080
موتذكرشيخ عبدهللا شيخ عبدهللا الحبش  76.254255.7شبامسيئونحضر

84.553655.42الطائفالطائفالطائفأنثىامال صالح سعيد باسعيدة811805140

موتذكرسمير خميس مبارك سعيد موىس821805143 76.384054.552سيئونسيئونحضر

موتذكرعيظة عمر يسلم عبود جروان831803810 76.34054.52حورةحورةحضر

موتذكرعدنان عمر علي يسلم الحصاة841805358 84.633454.252حورةحورةحضر

موتذكرابراهيم عبدهللا عوض سعيد قصعور851805155 78.53854.2تريمتريمحضر
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موتذكريوسف شعبان مقدم احمد بن عبيدهللا861803670 75.14054.04سيئونشبامحضر

ي871804600
موتذكرعمر سعيد عمر عوض عواضر 81.153452.86حورةحورةحضر

ر قمران881804535 ر احمد عوض سالمير موتذكرمعي  77.633652.652دوعندوعنحضر

موتذكرعبدالرحمن سالم ربيع عبيد باربيع891804874 91.252652.1تريمتريمحضر

81.53251.8االزارقاالزاقالضالعذكرسليمان عبدهللا مثثر احمد901805333

موتذكرعبدالعزيز عوض عمير حميد مسيعد911805406 89.882450.352تريمتريمحضر

موتذكرعبدهللا مبارك سعيد عوض باشعيوث921804703 862650تريمتريمحضر

موتذكرعائد عبدهللا احمد سعيد بازهير931803408 88.632449.852تريمتريمحضر

موتذكرمبارك خميس مبارك خميس باضاوي941805094 81.882648.352القطنالقطنحضر

ر واصل951805061 وك قاسم محمد سالمير موتذكرمير رحضر ر وحورةوادي العير 81.032648.012وادي العير

موتذكرفرج سالم كرامه سالم باعوضان961803874 85.752247.5تريمتريمحضر

ي971805081
99.61039.844جدةالمدينة المنورةالمدينة المنورةأنثىندى زين عبدهللا الحبش 

موتذكرفهمي عبد مبارك فرج محيور981803980 95.29038.116تريمتريمحضر

موتذكرمحفوظ عمر عوض القفيل991804183 موتحضر موت- المكال حضر 93.5037.4حضر

موتذكرهادي احمد هادي عمر قندوس1001803501 92036.8سيئونسيئونحضر

موتذكرعمر هادي صالح احمد الحداد1011805064 87034.8شبامشبامحضر

موتذكرمحمد خالد عبيد مبارك باحميش1021803847 84.94033.976تريمتريمحضر

موتذكرمحمد علي عبد علي عليوه1031803868 82.63033.052تريمتريمحضر

موتأنثىفاطمة سالم سعيد أحمد قمصي1041805011 81.5032.6سيؤن سيؤن حضر

79.13031.652تعزالقاهرةتعزذكرعمار صدام احمد محمد مصلح1051805327

78.63031.452القطنالدمامالدمامذكرفهد صالح جمعان باسالمه1061804193

موتذكرعبدالرحمن احمد علي عبود بن حريز1071803783 78.55031.42شبامشبامحضر

موتذكرمصطفر عبدهللا سالمة عبيد ديان1081804415 76.17030.468القطنالقطنحضر
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موتأنثىزينب سعيد سالم محيمدان باضاوي1091804750 75.03030.012سيئونالسويريحضر
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