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ة هود برك مبارك شنيمان11804288 موتأنثىامير 99.058993.02تريمسيئونحضر

ر سالم جعفر بن هضيل21803712 موتأنثىفاطمة حسير 98.358690.94شبامشبامحضر

موتأنثىانوار محمد يسلم سالم البطاطي31803588 98.258288.5دوعندوعنحضر

موتأنثىراقية حداد سعيد احمد حميد41804719 98.357785.54القطنالقطنحضر

موتأنثىفاطمة عمر عبدهللا عمر باحميدان51805348 95.67382.04الهجرينسيئونحضر

موتذكرمحمد عمر عوض سعيد بكير61803481 92.977380.988سيئونسيئونحضر

موتأنثىبركه احمد عمر عوض بالرقعان71804952 94.636979.252سيئونسيئونحضر

موتأنثىخديجة محفوظ نض عبيد ديب هللا81805193 92.036978.212تريمتريمحضر

موتأنثىسلّيم نارص سعيد يسلم واكد91805364 95.256577.1سيئونسيئونحضر

ر سالم كرامة العامري101805010 موتأنثىفاطمة آمير 93.676475.868سيؤن سيؤن حضر

ي111805326
سعدية علي محمد عبدالقادر الحبش 

موتأنثى 94.136073.652سيئونشبامحضر

موتأنثىفاطمة أحمد محمد عبدهللا سويلم121804473 886473.6تريمتريمحضر

ي131805080
93.186073.272جدةالمدينة المنورةالمدينة المنورةأنثىخديجة زين عبدهللا الحبش 

موتأنثىاسماء صالح هادي عبيد بن سعد141804461 96.135873.252سيئونسيئونحضر

موتذكرابراهيم نارص سعيد واكد151805365 73.537373.212سيئونالصبانحضر

موتأنثىدنيا منصور عوض جعفر بن طالب161803715 83.786673.112شبامشبامحضر
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موتأنثىمنال عبدالحكيم سعيد احمد با جبير171804720 92.385771.152سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدهللا صالح عبدهللا سالم بامقاء181804936 79.836369.732سيئونشبامحضر

 كرامه علي مدرك باطحان191804055
ر موتذكرحسير 89.755468.3تريمتريمحضر

ر201804386 ى كرامة خميس احمد باصويطير موتأنثىبش  85.835366.132سيئونسيئونحضر

ر عبدالهادي ابوبكر سالم الزبيدي211805132 موتأنثىياسمير 87.175266.068سيئونسيئونحضر

موتأنثىاسماء سالم احمد برك مطينقا221804388 85.385265.352سيئونسيئونحضر

موتذكرعبدالكريم احمد كرامه عبيد بن عبيدهللا231803937 83.635365.252شبامشبامحضر

 عمر علي عمر بارفيد241803934
ر موتذكرحسير 83.535365.212تريمتريمحضر

سيده محمد علي مكارم251804246
موتأنثى 96.634465.052سيئونسيئونحضر

موتأنثىاسماء احمد رمضان عبيد بامعبد261804250 73.55964.8تريمتريمحضر

86.455064.58جدةجدةجدةأنثىفاطمة محمد عبد الرحمن بازغيفان271805453

موتأنثىسعدية سعيد صالح سعد باجبير281803714 92.884564.152سيئونسيئونحضر

موتذكرعطاس محمد عبدهللا حسن العطاس291803478 85.175064.068حورةحورةحضر

موتذكرأحمد كرامه علي مدرك باطحان301804061 73.755763.7تريمتريمحضر

ي311805127
موتأنثىماريه عزم سعيد كرامه السكوت  82.15163.44سيئونسيئونحضر

موتذكراحمد سعيد هادي سعيد كعويله321804203 77.585463.432سيئونسيئونحضر

ي حسن صالح عوض بكير331804664
موتذكرهاتر 81.25163.08تريمتريمحضر

موتذكرعيش سالم ربيع سالم عبدالشيخ341803991 89.634562.852سيؤنسيؤنحضر

موتأنثىسباء هادي سالم محفوظ بافطيم351805114 78.45262.56سيئونسيئونحضر

نهالء حسن علي طه صالح النجم361804202
موتأنثى 92.134161.452سيئونسيئونحضر

وك صالح بن عقيل371804127 موتذكرفهد عائض مير 79.174659.268القطنالقطنحضر

موتذكرعبدهللا عادل عوض سالم معدان381803720 84.134258.852شبامشبامحضر

موتذكرعمار هادي سهيل سالم جود391803502 75.134758.252سيئونسيئونحضر
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87.783757.312جازانجدةجدةأنثىهند سالم عمر باحشوان401805452

موتذكررياض سالم علي توفيق بن شعبان411804171 84.633957.252سيئونسيئونحضر

موتذكرمنير علي غيثان عمر عمير421804853 82.784057.112السومالسومحضر

ر العامري431804467 موتذكرمحمد ابراهيم عمر سالمير 73.474656.988تريمتريمحضر

موتذكرسلطان خميس صالح رمضان عريش441804655 83.853956.94السومالسومحضر

موتذكرسالم عامر سالم عبدهللا الصيعري451804227 853856.8شبامشبامحضر

موتذكرعبدالمنعم برك سعيد صالح بن جوهر461803442 78.44256.56تريمتريمحضر

موتذكرعمر عبدالرحيم علي عبدهللا الخطيب471804007 84.253856.5تريمتريمحضر

موتذكرعمر عبدالعزيز سالم خميس معدل481803935 71.224656.088تريمتريمحضر

وك خميس سالم باضاوي491803445 موتذكريونس مير 78.534156.012حورهحورهحضر

موتذكربالل سالم عبيد سالم الرعي501804657 84.23755.88السومالسومحضر

موتذكرمحمد حسن عمر صالح بن سميط511804557 85.53655.8تريمتريمحضر

موتذكرأحمد عبيد سعد أحمد باحنان521803731 88.43455.76تريم تريم حضر

موتذكرحسن محمد عبدالرحمن احمد باحرمي531804460 73.954154.18تريمتريمحضر

يس541803959 موتذكرماهر صالح سالم سعيد بارصر 74.554053.82تريمتريمحضر

موتذكرجمعان ربيع حمعان علي مزروع551804923 88.953053.58القطنالقطنحضر

ي561803525
موتذكرعلي صالح سعيد التمار العوبثاتر 75.43852.96ساهساهحضر

موتذكرمحمد سالم خميس سعيد باعامر571801862 70.654152.86القطنالقطنحضر

موتذكريوسف شعبان مقدم احمد بن عبيدهللا581803670 75.13852.84سيئونشبامحضر

موتأنثىمنياء  خميس أحمد سعيد بن خميس591803392 86.73052.68القطنالقطنحضر

موتذكربشار احمد سعيد سالم بن مفلح601804879 74.883651.552سيئونشبامحضر

موتذكريوسف مزروع رجب مزروع سعدان611804672 78.133149.852تريمتريمحضر

موتذكرعدنان عمر علي يسلم الحصاة621805358 84.632548.852حورةحورةحضر
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موتذكرمبارك عبدهللا مبارك سعيد بن وبر631803399 70.73348.08حوره حورهحضر

موتذكرعمر أحمد مطران سعيد الجليل641804739 74.033047.612تريمتريمحضر

وك بن عسيل651803448 موتذكرعبد المجيد صالح احمد مير 77.332747.132حورهحورهحضر

موتذكراحمد عبدهللا مبارك عمر باخرش661804734 71.752946.1القطنالقطنحضر

موتذكرخميس احمد كرامه سعيد مبارك671805055 77.422545.968سيئونالسومحضر

ر خالد حيمد مبارك بارفيد681803805 موتذكرحسير 73.92343.36تريمتريمحضر

ي691803857
موتذكرابراهيم احمد محسن حسن الحبش  77.882043.152تريمشبامحضر

وك خميس هادي احمد بايعشوت701803457 موتذكرمير 71.82241.92حورةحورةحضر

موتذكريوسف محمد رمضان سالم سلمان711803967 71.91940.16شبامشبامحضر

موتذكرعبدهللا عمر حيمد مبارك بارفيد721803798 72.751638.7تريمتريمحضر

موتأنثىافنان عبدهللا علي كرامه بن قفله731805409 96.25038.5تريمتريمحضر

موتأنثىفاطمه صالح عمر عوض بازهير741805149 95.47038.188شبامشبامحضر

موتذكرتركي سعيد صالح عبود مرباك751803845 94.13037.652شبامشبامحضر

موتذكرصبير عبيد كرامه عبيد بلسود761804762 94.13037.652السومالسومحضر

موتأنثىازهار صالح سعّيد نصيب بالخم771804271 92.92037.168سيئونسيئونحضر

موتأنثىفاطمة سالم مبارك صالح بن فاجع781803984 91.88036.752سبئونسيئونحضر

 علي بلوعل791803510
ر موتأنثىمنال عثمان سالمير 89.63035.852سيئونشبامحضر

موتذكرمحمد عمر صالح عمر بامنصور801803747 89.25035.7غيل باوزير غيل باوزير حضر

ي811804851 87.75035.1الحداءذمارذكرمحمد احمد علي صالح الكليثر

موتذكرعبداللطيف محمد ربيع احمد بن وبر821804294 87034.8شبامشبامحضر

موتذكريسلم عبيد سالم يسلم بازهير831804649 85.88034.352سيئونشبامحضر

موتأنثىاسيا عبدهللا محفوظ عبيد مسيعد841804931 81.85032.74تريمتريمحضر

موتذكرمحمد سعيد عوض سعيد بكير851804845 81.13032.452سيئونسيئونحضر
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ي861805434
موتذكراحمد عبدهللا علوي عبدهللا الحبش  79031.6دوعندوعنحضر

موتذكرعبدالرحمن احمد علي عبود بن حريز871803783 78.55031.42شبامشبامحضر

وك بن عسيل881803452 موتذكرعبدالعزيز برك سالم مير 78.38031.352حورهحورهحضر

موتذكرعبدالرحمن برك صالح علوي عريض891805162 77.78031.112شبامشبامحضر

ي سعيد محفوظ كرامه الدقيل901803964
موتذكرهثر 74.9029.96سيئونسيئونحضر

موتذكرسعيد عاشور سعيد عبيد قروان911803824 73.6029.44سيئونسيئونحضر

موتذكرحسن عوض عبدالشيخ عبدهللا باضاوي921803609 71.55028.62تريمتريمحضر

ر عمر عبد مبارك باصبيع931804005 موتذكرحسير 71.25028.5سيئونسيئونحضر

ر عبدهللا سالم الجابري941804669 موتذكرعوض سالمير 70.65028.26تريمتريمحضر

موتذكرمحمد سلمان سالم كرامه بامصلح951804691 70.3028.12تريمتريمحضر
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