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فاطمة علي محمد محسن الحامد11804647
موتأنثى 97.389495.352حضر

موتأنثىفاطمة عبدهللا خميس سالم بايعشوت21804176 97.039092.812حضر

ايمان علي جعفر سعيد بن غالب31805119
موتأنثى 98.888892.352حضر

موتذكرمحمد صالح الماس محمد التميمي41803548 86.588686.232حضر

موتذكرعبدالكريم عاشور حيمد سالم بامقيشم51804531 95.887885.152حضر

ر عبدهللا باتيس61803613 مريم علي سالمي 
موتأنثى 91.427883.368حضر

ر صالح الحداد71804729 موتأنثىمنار طارق حسي  84.758283.1حضر

موتأنثىاحسان سعيد سالم عبدهللا باصحيح81803933 78.258079.3حضر

موتأنثىامال نعمان صالح عبدهللا الجابري91804489 91.857078.74حضر

ة أيوب فرج أحمد دحدوح101804244 موتأنثىامي  93.16878.04حضر

موتأنثىحنان سالم صالح سالم باشماخ111804880 92.386877.752حضر

ي121803772 موتذكرعبدهللا فائز مطلق عمر الكثي  85.757277.5حضر

موتذكرايمن علي محمد ماطر131805553 75.227675.688حضر

موتأنثىخديجه مجيد برك عبيد بازمول141804254 92.56475.4حضر
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موتأنثىخديجة مبارك كرامه عبيد قهمان151804383 90.36474.52حضر

موتذكرسلطان محفوظ عوض سعيد باجبي 161803652 89.56474.2حضر

موتأنثىمريم حسن صالح خميس يعقوب171803564 85.676673.868حضر

موتأنثىجيهان نوح صالح عبود الحداد181804543 82.136873.652حضر

موتذكرحمزه عبدالهادي فرج عوض سنجل191804485 90.136273.252حضر

موتذكررسور علي مبارك رسور مطيش201804854 83.836673.132حضر

ر صالح الحداد211804818 موتأنثىعبي  محمد حسي  85.556472.62حضر

موتذكرحسن خالد كرامه علي بن حدجه221803966 90.136072.052حضر

موتذكرفؤاد سعيد احمد عبود باوزير231803827 78.036670.812حضر

ي محمد باكربشات241804284 موتذكرعبدهللا احمد راج  846270.8حضر

موتذكروليد نارص عبد السيد جوهر سماعيل251803635 76.086670.032حضر

موتذكرمحمد صالح  عمر سعيد بن سعد261803788 83.136069.252حضر

موتذكريارس صالح عيظة سعيد بن زيد271803631 76.96469.16حضر

ان صالح بن جوفان281803645 موتذكرعلي سالم خي  76.726469.088حضر

موتذكرمحمد عبدهللا جابر عبدهللا الجهوري291803518 79.676269.068حضر

موتذكرعبدالرحمن خميس عوض عمر بافري    ج301804166 855667.6حضر

موتذكربشار عبدهللا احمد سالم كريدوح311804866 78.286067.312حضر

موتذكررمضان صالح عمر عبدهللا باضاوي321803740 79.685866.672حضر

موتأنثىعفاف عبد العزيز سالم صالح الجهوري331805016 82.255666.5حضر

موتذكرمعروف حيمد حميد حيمد باخريصه341804065 93.54866.2حضر

ف عبدهللا أحمد عثمان بن عثمان351803488 موتذكرارسر 87.385266.152حضر
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موتذكرعبدهللا محسن عقيل سعيد بن علي الحاج361804606 83.925465.968حضر

ي سالم عمر عبيد القرزي371804224
موتأنثىامانر 86.635265.852حضر

عائشة علي خميس عبدالشيخ بكي 381804875
موتأنثى 86.335265.732حضر

موتأنثىفاطمة محمد أبوبكر عرفان بارجاء391804078 86.055265.62حضر

موتأنثىروان رياض محفوظ عمر جوبان401803618 88.755065.5حضر

موتذكرعبدالرحمن محمد مبارك عمر الفلق411804710 91.384865.352حضر

موتذكرحمزة أحمد جمعان عبدهللا بن نارص421805397 82.225264.088حضر

موتذكريونس محمد  سعيد مقطوف بن سعد431803728 90.974663.988حضر

موتذكرمحمد علي خميس علي معدل441805117 81.85062.72حضر

موتذكرعبدالرحمن خالد فضل سالم بازمول451804257 78.285262.512حضر

موتذكراحمد عادل سعيد عبدالرحمن شيبان461804950 76.555261.82حضر

موتذكربرك سعيد عمر براكي سعادوه471805502 79.535061.812حضر

موتذكرسالم عاشور سالم خميس الجريدي481803614 79.25061.68حضر

موتذكرأصيل سعيد كرامه مبارك عمرون491804040 75.855261.54حضر

موتذكرعبدالحليم محمد صالح محمد501805664 87.754461.5حضر

وك مبارك برقعان511803977 موتذكرعمر عبدالكريم مي  874461.2حضر

موتذكرمحمد عبدالوهاب علي عبود بلعجم521803675 85.754460.7حضر

موتذكرحسن عبدهللا احمد مبارك بريك531805437 90.284060.112حضر

ر سعيد رزق سعيد منيباري541804659 موتذكرمعي  87.134260.052حضر

موتذكرعبدالرحمن صالح جمعان يسلم باسكران551803861 77.174859.668حضر

موتذكرعبدالمجيد محمد جمعان سالم دهلوس561803364 75.424858.968حضر
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موتذكرمختار عبدالعزيز سالم عمر باخريصة571803449 78.054658.82حضر

موتذكرابراهيم عيدروس حسن احمد الجفري581805465 83.884258.752حضر

موتذكرعبدالرحمن احمد محمد عبدالقادر با طاهر591804883 79.54458.2حضر

موتذكروائل علي عبدهللا بن محفوظ601805442 883858حضر

موتذكرفواز عمر محفوظ عبيد بالراشد611803840 87.53857.8حضر

موتذكرسعيد صالح سالم صالح باوزير621805398 86.53857.4حضر

موتذكرعاطف حسن علي احمد بن وبر631804291 80.424257.368حضر

موتذكرابوبكر خميس سلمان جمعان العيجم641804869 80.384257.352حضر

موتذكرعبدالموىل أحمد مبارك عبيد بريشان651804281 88.633657.052حضر
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