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B30.0028.0040.0098.0098.0098.00ابتعزنورالدين فضل محمد احمد الحداد11

A30.0028.0038.0096.0099.1396.94ابعدنطه احمد طه همام 22

A30.0028.0038.0096.0098.3896.71ابتعزمعتز مفيد عايض الحميدي33

B30.0028.0038.0096.0096.0096.00ابتعزسياف احمد محمد علي44

B30.0028.0036.0094.0099.5095.65ابعدناياد عبدهللا حمزه محمد55

B30.0028.0038.0096.0094.0095.40ابتعزعبدالرحمن احمد محمد احمد66

A30.0026.0038.0094.0097.1394.94ابتعزغامد محمد قاسم حسين77

A30.0028.0038.0096.0092.2594.88ابتعزقطز محمد احمد المنصوب88

B30.0028.0036.0094.0095.6394.49ابعدنانس ماجد علي الجبري99

B30.0030.0034.0094.0095.1394.34ابتعزعبدالباسط عبده محمد يحيى الكباري1010

B30.0028.0034.0092.0099.0094.10ابعدنرشيد ماجد ناجي 1111

A30.0024.0038.0092.0097.7593.73ابعدنباهر دحان سيف حسان 1212

A30.0028.0032.0090.0098.7592.63ابتعزامة الرحمن فيصل احمد غالب 1313

A30.0024.0036.0090.0098.7592.63ابعدنهديل فيصل محمد الجماعي1414

B27.5026.0036.0089.5097.6391.94ابعدنعبدالغني فيصل محمد عبدالغني1515

B27.5030.0032.0089.5097.1391.79ابتعزتميم عبدهللا هائل  قاسم 1616

A25.0026.0038.0089.0098.1391.74ابعدنجهاد جميل محمد سالم 1717

A27.5028.0034.0089.5095.3891.26ابتعزابراهيم عبدالواحد محمد يحيى 1818

B27.5028.0032.0087.5097.1390.39ابتعزمحمد فواز احمد عبدالوهاب 1919

A27.5026.0032.0085.5098.0089.25ابعدنعمار محمد مسعد ناجي 2020

B30.0024.0030.0084.0095.0087.30ابتعزعبدالرحمن فهد عبده علي2121

A30.0030.0024.0084.0094.7587.23ابتعزمحمد عبدالقاهر محمد محمد 2222

A30.0028.0024.0082.0098.0086.80ابعدنوهيب نبيل علي الشامي2323

A30.0026.0028.0084.0093.2586.78ابتعزعبدالرحمن مصطفى احمد محمد 2424

A27.5028.0026.0081.5098.5086.60ابعدنسارة محمد علي الساده2525

A30.0026.0026.0082.0094.1385.64ابتعزرشيد محمد احمد مهدي 2626

A27.5030.0024.0081.5095.0085.55ابتعزعبدالرحمن عبدالوهاب مرشد ثابت 2727

A27.5022.0032.0081.5094.6385.44ابتعزمجدي احمد سعيد احمد علي 2828

A30.0024.0026.0080.0096.7585.03ابعدناحمد حمود غالب المليكي2929

A30.0028.0022.0080.0096.6384.99ابعدنمحمد عصام عبدهللا الهندي3030

A22.5024.0034.0080.5093.6384.44ابتعزاحمد محمود احمد القطوي3131

A30.0024.0026.0080.0094.6384.39ابتعزسامح علي علي عبدهللا 3232

B30.0024.0026.0080.0094.1384.24ابعدنايهم صادق عبدالواحد اسماعيل3333

A30.0026.0022.0078.0098.5084.15ابعدنريان عبدالحكيم حسن 3434

B25.0026.0028.0079.0095.3883.91ابتعزعمرو عبدالفتاح عبدالجليل 3535

A25.0026.0028.0079.0093.2583.28ابعدنعبدالباسط حميد عبدالحميد الهتار3636

A17.5024.0034.0075.5097.3882.06ابماربعبدالكافي محمد علي عبدالواحد3737

A27.5026.0022.0075.5096.7581.88ابعدنرشيد محمد حمود الزنن3838

A25.0024.0028.0077.0093.2581.88ابعدنعال محمد عبد الغني 3939

B22.5024.0028.0074.5095.6380.84ابعدنحسين علي عبده علي 4040

A22.5026.0024.0072.5092.1378.39ابتعزعبيده امين علي احمد النهاري4141

A27.5022.0022.0071.5094.1378.29ابتعزعمرو فؤاد قحطان سعيد 4242

A25.0028.0018.0071.0094.3878.01ابتعزمحمد اسحاق محمد احمد 4343

A25.0024.0022.0071.0094.1377.94ابماربقيس عبد هللا غالب 4444

B22.5018.0028.0068.5097.7577.28ابعدنامجد عبدهللا ثابت4545

A22.5022.0024.0068.5095.2576.53ابعدنابراهيم احمد علي عبده 4646
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A25.0020.0022.0067.0094.1375.14ابتعزنورالدين امين محمد عبدالقوي4747

B15.0026.0026.0067.0094.0075.10ابتعزعبدهللا عبدالملك محمد ناجي4848

A22.5020.0024.0066.5090.0073.55ابتعزحسين فهمي طاهر عبد الحق 4949

B15.0018.0032.0065.0090.1372.54ابعدنبشار بشير عبده قايد5050

A17.5018.0026.0061.5091.2570.43ابتعزعمار محمد عبدالرب علي 5151

A22.5014.0024.0060.5092.8870.21ابتعزسارة حمود عبد الجليل عبد هللا 5252

B25.0010.0026.0061.0090.8869.96ابعدنعبدالمجيد كمال حميد محمد5353

B20.0022.0018.0060.0091.5069.45ابعدنجبر عبدالرقيب احمد محمد 5454

B10.0022.0028.0060.0090.2569.08ابتعزانس محمد عبد الجليل مهيوب 5555

A17.5020.0016.0053.5090.2564.53ابعدنعبدالخالق محمد مرشد احمد5656

B17.5016.0018.0051.5094.2564.33ابتعزاسامه صالح دحان علي5757

A12.5020.0016.0048.5090.3861.06ابعدنعماد محمد عبده قاسم5858

B25.0024.0032.0081.0098.7586.33ابينعدنافتكار صبري عبدالحكيم ناصر 591

B20.0026.0020.0066.0099.2575.98ابينعدناسماعيل سالم محسن صالح602

A15.0026.0024.0065.0098.7575.13ابينعدنعلي عبيد سالم شيخ613

A22.5026.0014.0062.5099.3873.56ابينعدنمحمد رشاد محمد سالم624

A5.0022.0034.0061.0099.3872.51ابينعدنعبدالرحمن مفيد حسين ناجي 635

B5.0020.0030.0055.0097.8867.86ابينعدنماجد فائز محسن نصر646

B10.0022.0022.0054.0097.6367.09ابينعدنوليد فهمي علي صالح 657

A15.0024.0010.0049.0099.5064.15ابينعدنسامي فهد حنش عبد هللا668

B7.5026.0016.0049.5098.0064.05ابينعدنمعتز مانع حنش عبدهللا 679

A10.0016.0024.0050.0096.5063.95ابينعدنرضوان ماهر نبيل القوح6810

B12.5020.0016.0048.5097.7563.28ابينعدننادر محمد صالح هادي 6911

A10.0016.0022.0048.0098.1363.04ابينعدنعبدالحكيم مختار يسلم سعيد 7012

B10.0014.0024.0048.0093.2561.58ابينعدنفهيم مزيد يسلم عوض 7113

B7.5022.0016.0045.5098.3861.36ابينعدنعلي قائد علي محسن 7214

A12.5012.0020.0044.5097.2560.33ابينعدنمياد اياد عبد الرسول حمود7315

A12.5016.0014.0042.5098.3859.26ابينعدنفاطمة عبدهللا احمد عبدهللا7416

B10.006.0026.0042.0098.1358.84ابينعدنعبدالملك هشام احمد علي7517

A10.0014.0020.0044.0093.3858.81ابينعدنمختار سقاف محمد حسين 7618

A12.5016.0012.0040.5098.8858.01ابينعدننجاة عبدالمجيد حيدرة سنان7719

A15.0018.008.0041.0097.2557.88ابينعدنعبدالعزيز رشاد محمد سالم7820

B7.5022.0010.0039.5099.1357.39ابينعدنبندر عبدالهادي احمد علي7921

A12.5010.0014.0036.5099.1355.29ابينعدنعبدالرب وليد صالح8022

B7.5010.0018.0035.5098.6354.44ابينعدناسماعيل فايز علوي عبدالناصر 8123

A7.5018.0010.0035.5098.6354.44ابينعدنحسين عقيل حسين محسن8224

B7.5016.0012.0035.5097.6354.14ابينعدنعيشة نادر عبدالملك سعيد النهدي8325

B5.0014.0014.0033.0097.5052.35ابينعدنمحسن نبيل محسن الجبيري 8426

B7.5016.0010.0033.5095.7552.18ابينعدنمجاهد عبدالحكيم سعيد علي8527

A10.0012.0012.0034.0094.2552.08ابينعدنعبدالكريم ياسر قاسم جبران 8628

B10.008.0014.0032.0097.1351.54ابينعدنعبدهللا ناصر سالم حسن8729

A2.508.0022.0032.5095.2551.33ابينعدنهاني ناصر علي 8830

A7.508.0014.0029.5093.5048.70ابينعدنياسر محمد عثمان عبد8931

A5.008.0014.0027.0098.8848.56ابينعدنسعيد عبد الجبار سعيد محمد9032

B7.508.0010.0025.5097.0046.95ابينعدناصيل صالح جبران9133

B7.506.0014.0027.5090.0046.25ابينعدنالحامد ناصر عبدهللا ناصر 9234
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B10.008.006.0024.0090.3843.91ابينعدنهادي مصطفى هادي منصور 9335

A10.004.006.0020.0098.2543.48ابينعدنريم جياب يسلم حنش9436

A30.0026.0034.0090.0094.2591.28البيضاءعدنمحمد خالد محمد951

A27.5030.0032.0089.5093.1390.59البيضاءماربهارون رشيد محسن محمد 962

B27.5024.0032.0083.5091.5085.90البيضاءماربعامر خالد عامر علي973

B25.0022.0030.0077.0094.5082.25البيضاءمارباحمد محمد صالح علي984

A30.0016.0024.0070.0091.7576.53البيضاءعدنمحمد انور محمد جبران 995

A27.5026.0030.0083.5093.3886.46الجوفمارببدر مطر احمد محمد 1001

B22.5024.0030.0076.5091.3880.96الجوفماربعبدهللا عبدهللا ناجي صادق 1012

A7.5024.0038.0069.5098.0078.05الجوفعدنابراهيم محمد صالح صالح1023

B25.0010.0022.0057.0098.0069.30الجوفعدنابراهيم محمد صالح صالح1034

B15.0024.0020.0059.0090.5068.45الجوفماربصالح عبدهللا حسن 1045

A12.5016.0028.0056.5091.3866.96الجوفماربناجي محمد باقي 1056

B12.5018.0016.0046.5090.2559.63الجوفمارببشار عبدالحكيم احمد1067

B7.5020.0010.0037.5093.3854.26الجوفماربزيد محمد مسعود داحش1078

A10.0010.0018.0038.0091.0053.90الجوفمارباصيل حسن علي صالح ابراهيم1089

B7.5010.008.0025.5092.1345.49الجوفماربقيس عادل محسن علي سرور10910

A30.0030.0038.0098.0098.6398.19الحديدةعدنيوسف محمد يوسف سالم1101

A30.0028.0036.0094.0091.5093.25الحديدةعدنالمعتزباهلل محمد عزي وهبان 1112

B20.0028.0040.0088.0097.2590.78الحديدةعدنسمر غيث جاسم المهداوي1123

B30.0024.0034.0088.0095.5090.25الحديدةعدنايوب عبده سهل مجهصي 1134

A27.5030.0028.0085.5096.2588.73الحديدةعدناحمد ياسين علي علي 1145

B30.0024.0030.0084.0094.3887.11الحديدةعدنخالد صبحي سعيد علي1156

B25.0028.0028.0081.0094.0084.90الحديدةتعزرقية عارف محمد صالح1167

B25.0024.0030.0079.0095.2583.88الحديدةعدناسحاق عبده سهل مجهصي 1178

A22.5028.0030.0080.5090.0083.35الحديدةعدنعمار عبدربه محمد احمد زيد1189

A25.0026.0026.0077.0094.7582.33الحديدةعدنامير صغير سعيد محمد 11910

B27.5024.0026.0077.5091.1381.59الحديدةتعزاحمد محمد احمد الشامي12011

A25.0024.0028.0077.0091.6381.39الحديدةتعزعمار عدنان فرحان سيف12112

B27.5022.0026.0075.5090.5080.00الحديدةتعزعماد عدنان فرحان12213

A25.0028.0020.0073.0095.1379.64الحديدةتعزعارف فكري محمد صالح 12314

B22.5024.0028.0074.5091.6379.64الحديدةعدناحمد حسان مطهر احمد12415

A27.5018.0018.0063.5095.1372.99الحديدةعدناسامه عبدهللا محمد عمر12516

A25.0020.0020.0065.0090.1372.54الحديدةعدناياد محمد احمد حمود اسماعيل12617

A22.5020.0020.0062.5091.8871.31الحديدةتعزمالك عبد الباسط احمد حسن 12718

B22.5022.0016.0060.5093.0070.25الحديدةعدنعبدالرحمن محمد عمر12819

A20.0022.008.0050.0095.1363.54الحديدةعدنعامر محمد عبدهللا سالم احمد المحجري12920

B12.5012.0020.0044.5092.0058.75الحديدةتعزشهد احمد عطيه فقير13021

A10.0016.0010.0036.0090.2552.28الحديدةتعزاالء انور محمد صالح مقبل الحكيمي13122

A5.0012.0014.0031.0093.7549.83الحديدةعدنمحمد اسماعيل ابراهيم جالل 13223

B30.0030.0040.00100.0098.8899.66الضالععدنمنتصر محمد عبدالحميد محمد1331

A30.0028.0034.0092.0098.2593.88الضالععدنصديق محمد احمد علي 1342

B20.0028.0036.0084.0098.1388.24الضالععدنيحيى مسعد يحيى صالح 1353

B27.5026.0030.0083.5094.8886.91الضالععدنمروة خالد قاسم احمد1364

A25.0028.0026.0079.0099.3885.11الضالععدناصيل خالد عبدهللا هادي1375

A22.5022.0034.0078.5098.3884.46الضالععدناحمد امين علي صالح1386
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A20.0026.0030.0076.0098.7582.83الضالععدنسلطان عبده احمد صالح1397

B20.0022.0032.0074.0097.1380.94الضالعتعزعبدالقوي محمد حسن مثنى 1408

A12.5026.0034.0072.5094.8879.21الضالعتعزوهيب علي مسعد عبدهللا 1419

B20.0026.0024.0070.0098.2578.48الضالععدنقصي محمد صالح حسن14210

B10.0024.0036.0070.0097.6378.29الضالععدنبشارعبده محسن محمد14311

A25.0024.0022.0071.0094.1377.94الضالععدنخطاب صالح علي احمد 14412

B15.0020.0032.0067.0098.1376.34الضالععدنبشار عبدالرقيب مثنى فاضل 14513

B12.5030.0024.0066.5098.8876.21الضالععدنسليمان محمد احمد صالح 14614

B20.0020.0028.0068.0094.3875.91الضالعتعزالمعتز باهلل شايف علي حسن 14715

B12.5026.0028.0066.5097.8875.91الضالععدننواف نايف مسعد ناصر14816

B20.0024.0022.0066.0096.7575.23الضالععدنادم محمد صالح مسعد المنصوب 14917

B15.0026.0024.0065.0097.8874.86الضالععدنالحارث عبدالحي عبدهللا احمد 15018

A20.0022.0022.0064.0098.1374.24الضالععدنعبدالملك محسن محمد حسن 15119

B15.0024.0024.0063.0098.1373.54الضالععدنعرفات حسن محمد محسن 15220

B10.0022.0030.0062.0099.2573.18الضالععدنامجد صادق علي محمد حسن15321

A10.0022.0030.0062.0098.3872.91الضالععدنسالم عبد هللا علي حسن15422

B17.5020.0024.0061.5098.5072.60الضالععدنمالك عبدالرقيب احمد محسن 15523

A7.5024.0030.0061.5098.3872.56الضالععدنمحسن عبدالرب محسن قاسم15624

B17.5020.0024.0061.5098.1372.49الضالععدنانس اسكندر علي عبدالكريم15725

B5.0024.0032.0061.0098.6372.29الضالععدنمصطفى عبدهللا علي قايد الشرجي15826

A12.5022.0026.0060.5098.8872.01الضالععدنخالد عبدهلل محمد عبادي15927

A10.0024.0026.0060.0098.3871.51الضالععدنمحمد احمد صالح المريسي16028

B12.5016.0030.0058.5098.0070.35الضالععدنعلي محمد شعفل مسعد 16129

B20.0016.0022.0058.0098.5070.15الضالععدنعبدهللا صالح علي سعيد16230

B7.5020.0030.0057.5098.7569.88الضالععدنصقر عبده قايد صالح16331

B17.5018.0022.0057.5098.2569.73الضالععدناكرم محمد قاسم محسن16432

A7.5026.0024.0057.5098.1369.69الضالععدنعكاشة محمد احمد ناجي16533

A17.5018.0022.0057.5097.8869.61الضالععدنمحمد احمد سعيد 16634

A7.5026.0024.0057.5097.8869.61الضالععدنخليل راشد صالح صالح 16735

A5.0026.0026.0057.0098.6369.49الضالععدنانور عبدهللا محمد علي 16836

B17.5024.0016.0057.5097.0069.35الضالععدننذير علي علي حسين 16937

B22.5018.0016.0056.5098.5069.10الضالععدنعبدالحكيم محمد عبدهللا علي17038

B12.5024.0020.0056.5098.2569.03الضالععدناصيل علي محمد صالح17139

A12.5020.0024.0056.5098.2569.03الضالععدنفارس اياد علي مسعد 17240

B10.0026.0020.0056.0098.3868.71الضالععدنايهم عبدالواسع احمد علي17341

B10.0014.0032.0056.0098.3868.71الضالععدنعبدالباقي محمد مثنى مسعد 17442

A12.5016.0028.0056.5095.6368.24الضالععدننجيب سعيد احمد موسى17543

B17.5016.0022.0055.5096.3867.76الضالععدنعدي قايد سالم عبدهللا17644

B15.0016.0024.0055.0095.7567.23الضالعتعزهارون احمد احمد زيد17745

B12.5022.0020.0054.5096.7567.18الضالععدنسعيد صالح احمد قاسم17846

A10.0018.0026.0054.0097.5067.05الضالععدنهالل علي محمد ناصر 17947

A7.5026.0020.0053.5098.6367.04الضالععدنحاكمه عبدالحميد صالح علي18048

B17.5018.0018.0053.5096.0066.25الضالععدنحمير عبده حسن18149

B15.0016.0020.0051.0098.5065.25الضالععدنمنير قاسم صالح قايد 18250

B10.0020.0020.0050.0098.1364.44الضالععدنمحمد عبده مسعد عبدالقوي18351

A15.0018.0016.0049.0099.3864.11الضالععدنرغديحيى علي حسن الحساني18452
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A15.0014.0020.0049.0098.7563.93الضالععدنعلي عبدالكريم محمد طالب18553

B15.0018.0016.0049.0098.1363.74الضالععدنمامون عبده يحيى 18654

B15.0020.0014.0049.0098.0063.70الضالعتعزاحمد عبدة الرحمن احمد ناصر18755

B15.0022.0012.0049.0097.7563.63الضالعتعزفكري احمد مصلح مثنى 18856

A12.5020.0016.0048.5098.6363.54الضالععدنرعد احمد اسماعيل علي18957

A10.0018.0022.0050.0094.6363.39الضالعتعزاسامه عبده ناصر عبدهللا 19058

A12.5020.0016.0048.5098.0063.35الضالععدنفضل محمود محسن صالح19159

A7.5026.0014.0047.5099.2563.03الضالععدنمحمد طه عبدهللا صالح19260

B22.5020.006.0048.5096.8863.01الضالععدنمحمد حميد صالح سعيد19361

B10.0018.0018.0046.0098.8861.86الضالععدناحمد علي عبدهللا ناجي 19462

B10.0020.0016.0046.0098.3861.71الضالععدنعبدالواحد فؤاد احمد ناصر19563

B10.006.0030.0046.0097.7561.53الضالععدنهزاع يحيى علي حسين 19664

B10.0018.0018.0046.0097.6361.49الضالععدنصالح سيف صالح مثنى 19765

B7.5020.0018.0045.5098.3961.37الضالععدنالخطاب عبدهللا مسعد محمد 19866

A7.5018.0020.0045.5098.3861.36الضالععدنوسيم عبدالقادر اسماعيل علي19967

A5.0018.0022.0045.0098.5061.05الضالععدنمحمد عبد الحكيم صالح حسين 20068

B12.508.0026.0046.5095.0061.05الضالععدنمهيب نبيل علي 20169

A17.5020.008.0045.5097.2561.03الضالععدنشمسان علي احمد20270

A7.5026.0012.0045.5096.8860.91الضالععدننشوان علي ابوبكر احمد يحيى20371

A7.5020.0020.0047.5091.8860.81الضالععدنعبدالحكيم عبدالناصر ناشر عبدهللا 20472

B15.0014.0016.0045.0097.5060.75الضالععدنمحمد وضاح محمد حسن20573

B12.5024.008.0044.5098.2560.63الضالععدناحمد يحيى علي حسن20674

B12.5016.0016.0044.5098.1360.59الضالععدنفاطمة احمد عبدهللا محمد 20775

A10.0022.0014.0046.0094.0060.40الضالععدنعبود علي علي صالح 20876

B10.0022.0012.0044.0098.3860.31الضالععدنناصر عبده احمد ناصر20977

B7.5014.0022.0043.5098.3859.96الضالععدنعمار عبدالولي علي احمد21078

A12.5014.0018.0044.5095.3859.76الضالععدنانس علي سعيد غالب21179

A15.008.0020.0043.0098.8859.76الضالععدنماجد فضل محمدمقبل  21280

B12.5022.008.0042.5099.6359.64الضالععدنمحمد عبدالحكيم محمد عبدهللا21381

B15.0020.008.0043.0098.3859.61الضالععدنعدي عبدالواحد احمد21482

B10.0016.0018.0044.0094.8859.26الضالععدناشراق فريد يحيئ محمد21583

B15.0010.0018.0043.0097.1359.24الضالععدنخالد محمد قايد مسعد ربيد 21684

A10.0016.0016.0042.0098.7559.03الضالعتعزعبدهللا محمد صالح ناجي 21785

A10.0022.0010.0042.0098.3858.91الضالععدنتيسير عبد المنعم علي مثنى21886

A10.0014.0018.0042.0098.2558.88الضالععدنمحمد صالح علي حسن21987

B15.0012.0016.0043.0095.7558.83الضالععدنعلي خالد احمد ناجي22088

B20.004.0018.0042.0097.8858.76الضالععدنعاصف عبدالقوي محمد محسن22189

A5.0020.0016.0041.0098.1358.14الضالععدنبشار عبدالفتاح اسماعيل فارع22290

B5.0020.0016.0041.0097.8858.06الضالععدنصدام محمد علي قايد22391

B17.5012.0012.0041.5096.5058.00الضالعتعزاسامه علي حسن احمد 22492

B12.5018.0010.0040.5098.1357.79الضالععدنعمرو علي محمد صالح 22593

A10.0020.0010.0040.0098.3857.51الضالععدنمحمد احمد ناجي صالح22694

B10.0012.0018.0040.0097.8857.36الضالععدنمحمد علي قايد عبدهللا 22795

A12.5020.008.0040.5096.2557.23الضالععدنعبدهللا صالح محمد علي 22896

B10.0010.0020.0040.0097.3857.21الضالععدنمعاذ عبدالحكيم علي طالب 22997

B15.0020.006.0041.0095.0057.20الضالععدنمحمد صالح عبدهللا مسعد 23098
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A7.5020.0012.0039.5098.5057.20الضالععدنخلدون خالد علي حسين 23199

A7.5016.0016.0039.5098.2557.13الضالععدناسامه محمد علي مثنى 232100

B7.5012.0020.0039.5097.6356.94الضالععدنعالء عادل محسن صالح233101

A5.0018.0016.0039.0098.7556.93الضالععدنقصي عبدالحميد احمد مثنى234102

A10.0016.0014.0040.0095.6356.69الضالععدنعمران جمال احمد مثنى 235103

A12.5014.0012.0038.5098.7556.58الضالععدنعبدهللا عبدالدايم علي محسن 236104

B12.5012.0016.0040.5093.6256.44الضالععدنيحيئ عبدالحكيم قايد طاهر237105

A12.5012.0014.0038.5098.2556.43الضالععدننادر فضل قاسم محسن238106

B12.5012.0014.0038.5098.1356.39الضالععدناحمد ناصر قاسم 239107

A10.0012.0016.0038.0098.0056.00الضالععدنايمن شايف احمد خالد240108

A10.0012.0016.0038.0097.8855.96الضالععدنلقمان قاسم محمد هادي241109

A10.0014.0014.0038.0097.6355.89الضالععدنبسملة عبدالرحمن احمد مثنى242110

A10.0012.0016.0038.0097.6355.89الضالععدنمهند وليد عبدالودود نايف243111

A15.0010.0014.0039.0094.7555.73الضالعتعزعبد الرحمن حمود ناجي 244112

A5.0018.0014.0037.0099.1355.64الضالععدنعدي صالح عبدهللا عبيد 245113

B7.5016.0014.0037.5097.3855.46الضالععدنربيع عبود عبيد246114

B15.0018.004.0037.0098.1355.34الضالععدنعبدالحكيم خالد محمد قايد247115

B5.0016.0016.0037.0097.5055.15الضالععدناحمد انيس علي مثنى 248116

B12.5012.0012.0036.5098.3855.06الضالععدنصالح ناجي صالح مانع249117

A5.0010.0022.0037.0097.1355.04الضالععدنصخر عبده علي احمد 250118

A7.5022.008.0037.5094.8854.71الضالعماربعبدالوهاب خالد حسن محمد251119

B10.0014.0012.0036.0098.0054.60الضالععدناسامة محمد احمد علي الصالح 252120

A10.0010.0018.0038.0093.2554.58الضالععدنفارس محسن علي محمد 253121

A7.5012.0016.0035.5098.7554.48الضالععدنعبد الملك مروان حسن عبدهللا محسن 254122

A7.5016.0012.0035.5098.7554.48الضالععدنوسام صالح محمد علي 255123

A5.0016.0014.0035.0098.6354.09الضالععدنرشادمحمد ناجي يحي الشرجي256124

A12.5014.0010.0036.5095.0054.05الضالععدنجابر فايز احمد ناصر257125

A5.0010.0020.0035.0098.0053.90الضالععدنصالح خالد علي قاسم258126

A20.006.008.0034.0097.8853.16الضالععدنعادل صالح محمد محمد 259127

B5.0016.0014.0035.0095.3853.11الضالععدنصالح محمد الراعي علي260128

B12.508.0016.0036.5091.0052.85الضالععدنعلي عبدالرقيب عبدهللا شائف261129

B7.5014.0012.0033.5098.0052.85الضالععدننبيل علي محمد ناصر احمد 262130

B5.0016.0012.0033.0098.1352.54الضالععدننمران عبدالجليل عبدهللا منصر263131

B7.5010.0014.0031.5099.0051.75الضالععدنصالح عبدالناصر صالح مسعد264132

A12.5010.0012.0034.5092.0051.75الضالععدنهادي محمد عبدهللا مثنى265133

A7.5016.008.0031.5098.0051.45الضالععدنضمير عبدهللا مثنى احمد 266134

B7.506.0018.0031.5098.0051.45الضالععدنمياس عمر علي عبدالوهاب 267135

A15.008.008.0031.0097.7551.03الضالععدنعبدهللا انور عبدهللا ناجي 268136

A5.0016.0010.0031.0097.7551.03الضالععدنجبريل صالح علي احمد 269137

A15.004.0012.0031.0097.6350.99الضالععدنايمن جياب عبدهللا صالح270138

B7.5012.0014.0033.5090.7550.68الضالععدنعبدالكريم فارس احمد 271139

A12.508.0010.0030.5096.2550.23الضالععدنحيدرة ناصر احمد صالح 272140

A5.0016.0010.0031.0092.5049.45الضالععدنبكري رازي يحيى محمد273141

B10.0012.006.0028.0099.1349.34الضالععدنشريف امين احمد صالح274142

B15.0010.004.0029.0096.7549.33الضالععدننور الدين محسن علي علي275143

A10.0012.008.0030.0094.2549.28الضالععدنحسين ناجي حسين علي 276144
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B12.502.0014.0028.5095.7548.68الضالععدنعبدهللا محسن علي محمد277145

B7.5012.008.0027.5097.7548.58الضالععدنقصي عبده علي قايد278146

B10.0014.004.0028.0096.2548.48الضالععدنعبدالعزيز عبده مقبل مثنى 279147

A7.5010.0010.0027.5096.6348.24الضالععدنايهم عارف علي عبدهللا280148

A5.006.0016.0027.0097.7548.23الضالععدنعبدالعزيز مختار صالح علي281149

B12.506.008.0026.5098.5048.10الضالععدنبسام عبدالحميد محمد سعيد 282150

A10.004.0012.0026.0097.7547.53الضالععدنمعتصم محمد سعيد283151

A7.5010.0010.0027.5091.3846.66الضالععدنصالح عبدالحافظ علي طالب284152

B10.006.008.0024.0098.2546.28الضالععدنهالل فهمي محمد حسين 285153

B10.004.0010.0024.0097.2545.98الضالععدنمعتز احمد اسماعيل علي اسماعيل286154

B7.508.008.0023.5098.0045.85الضالععدنعبدالخالق محمد مسعد محسن287155

A7.508.0010.0025.5093.1345.79الضالععدنبالل عبدالحكيم محمد مثنى 288156

A5.0012.008.0025.0093.8845.66الضالععدنمحمد حزام محمد عبدهللا الصالحي289157

B5.004.0014.0023.0098.5045.65الضالععدنعقيل علي محمد ناصر290158

A10.008.006.0024.0096.0045.60الضالععدنمحمد فضل محسن علي 291159

B10.004.0010.0024.0092.3844.51الضالععدنمحمد سيف علي شايف 292160

A7.506.008.0021.5098.1344.49الضالععدنايمن عبدهللا محسن عبدالاله293161

B10.006.006.0022.0096.6344.39الضالععدننبيل احمد محمد ابوبكر294162

A7.502.0010.0019.5098.5043.20الضالععدنبشرى محسن احمد مثنى295163

A7.504.0010.0021.5093.6343.14الضالععدنعبدالكريم علي عبدهللا محمد الجبري 296164

A5.004.0010.0019.0097.7542.63الضالععدناحمد انيس محسن محمد 297165

B5.0010.006.0021.0093.0042.60الضالععدنعلي فضل علي298166

B7.506.006.0019.5095.8842.41الضالععدنعواد عارف عبدهللا علي299167

B5.008.006.0019.0090.0040.30الضالععدنحمزة رازي يحيى محمد300168

A7.504.006.0017.5090.7539.48الضالععدنيوسف احمد علي احمد301169

B30.0020.0038.0088.0095.8890.36المحويتتعزعبد الجليل حمود عبده احمد3021

B27.5026.0026.0079.5097.2584.83المحويتعدنابراهيم حسن محمد ناصر3032

A30.0022.0028.0080.0094.7584.43المحويتتعزبالل عبده احمد  3043

A30.0024.0024.0078.0096.6383.59المحويتعدنعبدالحكيم احمد محمد السربي3054

A30.0026.0020.0076.0095.8881.96المحويتتعزعادل محمد علي احمد3065

B25.0024.0024.0073.0091.5078.55المحويتتعزمهند عجالن محمد عجالن3076

B30.0020.0022.0072.0091.1377.74المحويتتعزسلطان علي احمد القرون 3087

B27.5024.0018.0069.5093.7576.78المحويتعدنجالل حسن محمد عبده 3098

B15.0018.0026.0059.0092.5069.05المحويتتعزداوود محمد محمد صغير علي 3109

B7.5010.0012.0029.5094.0048.85المحويتعدنحسن عادل حسن محمد31110

A17.5020.0026.0063.5091.8872.01المهرةحضرموتايناس عبد الواسع حميد شرف 3121

A30.0030.0040.00100.0099.0099.70امانة العاصمةعدنمصطفى جمال علي ناصر العنسي3131

B30.0030.0040.00100.0098.5099.55امانة العاصمةماربشامخ سليم محمد الحمدني3142

B30.0030.0040.00100.0097.7599.33امانة العاصمةتعزايمن عبدالجليل عبدالرحمن الصبري3153

A30.0028.0040.0098.0099.0098.30امانة العاصمةماربمحمد فايز محمد محمد3164

A30.0030.0038.0098.0098.8898.26امانة العاصمةماربقصي محمد علي3175

B30.0028.0040.0098.0098.5098.15امانة العاصمةماربعلي يحيى علي محمد3186

B30.0028.0040.0098.0098.1398.04امانة العاصمةماربمحمد صالح علي صالح3197

A30.0028.0040.0098.0097.3897.81امانة العاصمةعدنمالك عبدهللا منصور 3208

B30.0028.0040.0098.0097.3897.81امانة العاصمةماربعبدالكريم خالد محمد محمد 3219
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A30.0026.0040.0096.0098.6396.79امانة العاصمةعدنكمال سليم عبدالمعين عبدالرحمن 32210

A30.0028.0038.0096.0098.5096.75امانة العاصمةتعزرامي احمد عبد هللا عبد العزيز32311

B30.0028.0038.0096.0098.5096.75امانة العاصمةعدنعبدالرحمن علي عبدالرحمن مريط32412

A30.0030.0036.0096.0098.3896.71امانة العاصمةماربفهد حمود عبدهللا محسن32513

A30.0028.0038.0096.0097.8896.56امانة العاصمةتعزلؤي محمد شايف سيف 32614

A30.0028.0038.0096.0096.8896.26امانة العاصمةماربعبدالمجيد مطهر مطهر طاهر32715

A25.0030.0040.0095.0098.0095.90امانة العاصمةماربحامد محمد ياسين عبده32816

B27.5030.0038.0095.5096.2595.73امانة العاصمةتعزلمياء خالد سعيد محمد32917

A27.5028.0038.0093.5098.1394.89امانة العاصمةماربعبدالرحمن منصور احمد سلطان33018

B27.5028.0038.0093.5097.2594.63امانة العاصمةعدنمحمد علي احمد احمد33119

A27.5026.0040.0093.5097.2594.63امانة العاصمةماربذي يزن الياس محمد فارع 33220

A30.0030.0032.0092.0099.5094.25امانة العاصمةماربعلي قاسم حميد33321

B30.0028.0034.0092.0099.1394.14امانة العاصمةتعزصهيب جمال احمد عبدالعليم 33422

A30.0024.0038.0092.0098.3893.91امانة العاصمةتعزعيسى صادق علي هائل 33523

A27.5028.0036.0091.5099.1393.79امانة العاصمةعدنعاصم محمد احمد صالح 33624

A30.0028.0034.0092.0097.8893.76امانة العاصمةتعزعبدالقوي احمد علي عبدهللا33725

B30.0022.0040.0092.0097.8893.76امانة العاصمةعدنمجد صادق محمد33826

A30.0028.0034.0092.0097.7593.73امانة العاصمةعدناسالم رضوان علي غيالن33927

B27.5030.0034.0091.5098.8893.71امانة العاصمةعدنوهيب رمزي عبدهللا عبدالودود 34028

A27.5028.0036.0091.5097.8893.41امانة العاصمةماربعبدالرحمن خالد محمد الشاطبي34129

B30.0030.0032.0092.0096.2593.28امانة العاصمةتعزمحمد عادل علي محمد34230

A27.5026.0038.0091.5097.3893.26امانة العاصمةتعزاحمد طه ناجي محمد 34331

B27.5028.0036.0091.5097.0093.15امانة العاصمةتعزشهد محمد علي محمد34432

A30.0028.0032.0090.0098.1392.44امانة العاصمةعدنمصطفى ناصر امين احمد34533

B27.5028.0034.0089.5098.0092.05امانة العاصمةعدنعمر عبدهللا سعيد 34634

A27.5028.0034.0089.5097.8892.01امانة العاصمةتعزعلي خالد سعيد احمد 34735

B27.5028.0034.0089.5097.3891.86امانة العاصمةعدنريان احمد علي العوامي34836

B30.0026.0032.0088.0098.6391.19امانة العاصمةتعزايمن عبدالوارث عبدالقادر المنيفي34937

B30.0028.0030.0088.0098.3891.11امانة العاصمةتعزضياء عبدهللا حزام علي 35038

A27.5028.0036.0091.5090.1391.09امانة العاصمةماربنصار مناع مانع 35139

A27.5022.0038.0087.5098.8890.91امانة العاصمةتعزرقية عفيف محمد علي35240

A27.5026.0034.0087.5098.3890.76امانة العاصمةمارباحمد عبده عبدهللا عاطف35341

A30.0026.0032.0088.0096.6390.59امانة العاصمةماربمناع مانع مانع علي35442

B25.0026.0038.0089.0094.0090.50امانة العاصمةتعزابراهيم توفيق احمد  35543

A27.5022.0038.0087.5096.5090.20امانة العاصمةتعزهديل عبدالرحمن حزام عبدهللا 35644

A30.0030.0028.0088.0093.8889.76امانة العاصمةعدنالحارث محمد احمد عبده الحويجي35745

B30.0024.0032.0086.0097.5089.45امانة العاصمةتعزنبهان عبدهللا عبدالرب سيف35846

A20.0030.0036.0086.0096.8889.26امانة العاصمةعدناكرم انيس عبد الخالق انعم35947

A30.0028.0028.0086.0096.6389.19امانة العاصمةعدناحمد عبدالواسع احمد علي غراب 36048

A22.5024.0040.0086.5094.8889.01امانة العاصمةتعزنورين نبيل محمد سعيد 36149

B30.0028.0028.0086.0095.6388.89امانة العاصمةعدنضياء منير محمد قاسم 36250

A30.0028.0028.0086.0095.3888.81امانة العاصمةتعزعالء عبدهللا سيف مهيوب36351

B27.5024.0034.0085.5096.5088.80امانة العاصمةعدنعزام جالل عبدالوارث36452

B27.5026.0032.0085.5095.7588.58امانة العاصمةمارباسامه محمد علي قيران36553

A30.0028.0026.0084.0098.2588.28امانة العاصمةعدنناجي منصور ناجي صالح 36654
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A27.5026.0032.0085.5094.0088.05امانة العاصمةتعزمحمد اشرف علوي محمد السنباني36755

B25.0024.0036.0085.0095.0088.00امانة العاصمةتعزانور عبدالكريم عبدهللا لطف36856

A27.5026.0030.0083.5098.2587.93امانة العاصمةماربربا عبد االله ثابت محمد36957

A27.5028.0028.0083.5098.1387.89امانة العاصمةماربعماد عادل شرف فارع37058

B30.0026.0028.0084.0096.5087.75امانة العاصمةعدنابراهيم عبدهللا قاسم37159

B25.0020.0040.0085.0094.1387.74امانة العاصمةمارباسامه حمود محمد عبدهللا37260

A30.0026.0028.0084.0096.3887.71امانة العاصمةتعزرحاب بشير شرف عطاء احمد37361

B17.5028.0038.0083.5097.0087.55امانة العاصمةتعزنواف حمير محمد محمد37462

B27.5026.0030.0083.5097.0087.55امانة العاصمةتعزوليد جميل قاسم الرامسي 37563

B27.5024.0032.0083.5097.0087.55امانة العاصمةعدنايمن عمر صالح يحيى37664

B27.5024.0032.0083.5096.7587.48امانة العاصمةعدنمحمد احمد سعيد الترن37765

B30.0030.0024.0084.0095.1387.34امانة العاصمةتعززكي سعيد عبدالرزاق الشارحي37866

A27.5026.0030.0083.5095.3887.06امانة العاصمةعدنعمرو مطهر علي العريقي37967

A30.0026.0026.0082.0098.3886.91امانة العاصمةتعزمحمد عاهد محمد علي38068

B25.0026.0032.0083.0094.7586.53امانة العاصمةماربضياء عبدهللا ادريس الحسني 38169

A22.5026.0034.0082.5095.8886.51امانة العاصمةماربامجد عارف عبدالرزاق درهم38270

A22.5026.0034.0082.5095.5086.40امانة العاصمةتعزمحمد سمير عبدهللا محمد المعدني38371

B30.0026.0026.0082.0095.8886.16امانة العاصمةعدنمحمد جميل سعيد احمد38472

A30.0026.0026.0082.0094.7585.83امانة العاصمةعدنعلي زين العابدين سالم عبدهللا الجفري 38573

A27.5028.0026.0081.5095.5085.70امانة العاصمةتعزمحمد سامي محمد عبدهللا 38674

B25.0026.0030.0081.0095.3885.31امانة العاصمةماربرشاد ناجي محمد عبدالوهاب38775

A30.0028.0024.0082.0092.8885.26امانة العاصمةعدنعبدالرحمن بشير عبده الشعيبي38876

B25.0026.0030.0081.0094.7585.13امانة العاصمةعدناحمد عبدالرحمن وازع احمد38977

B27.5024.0028.0079.5096.6384.64امانة العاصمةعدنهارون عبدالحكيم سيف سعيد39078

B25.0024.0030.0079.0097.2584.48امانة العاصمةعدنياسين امين محمد قاسم 39179

B30.0026.0024.0080.0094.5084.35امانة العاصمةماربمحمد عصام دحان39280

A27.5028.0026.0081.5090.3884.16امانة العاصمةعدناسامة رافت علي عبده الشرجبي39381

B27.5016.0036.0079.5093.5083.70امانة العاصمةتعزهمام عصام محمد عبدالولي39482

B22.5024.0032.0078.5094.7583.38امانة العاصمةماربابراهيم زيد اسماعيل حسن39583

A22.5024.0034.0080.5090.0083.35امانة العاصمةماربوضاح مطهر محمد ناصر39684

A27.5018.0034.0079.5090.1382.69امانة العاصمةعدناالء راسل احمد39785

B27.5022.0028.0077.5094.7582.68امانة العاصمةماربمحمد صالح ناجي علي39886

A17.5024.0038.0079.5089.5082.50امانة العاصمةعدنعبدالقادر ابوبكر محمد الشكليه39987

B27.5024.0026.0077.5093.6382.34امانة العاصمةعدنعمار ياسر عبدالهادي محمد40088

A20.0024.0032.0076.0095.8881.96امانة العاصمةعدنمعتز عبدالحبيب ردمان عبدالوهاب القباطي40189

B22.5022.0032.0076.5094.6381.94امانة العاصمةتعزفرح ايوب صالح سيف البريهي40290

A22.5024.0030.0076.5094.6381.94امانة العاصمةتعزوسيم محمد حيدر 40391

B20.0024.0032.0076.0095.7581.93امانة العاصمةعدنمنه خالد حسين محمد40492

A27.5026.0022.0075.5094.7581.28امانة العاصمةتعزمحمد نذير احمد نعمان 40593

B22.5016.0038.0076.5092.0081.15امانة العاصمةعدنرغد علي عبدهللا محمد بابعير 40694

B22.5018.0034.0074.5095.8880.91امانة العاصمةماربخالد مصطفى ياسين عبده الدبعي40795

B20.0024.0030.0074.0097.0080.90امانة العاصمةماربعمرو غالب صالح صالح 40896

B25.0028.0022.0075.0094.1380.74امانة العاصمةتعزامجد عادل علي محمد 40997

A25.0024.0026.0075.0094.0080.70امانة العاصمةعدنادهم سعيد قاسم عقالن 41098

A25.0022.0026.0073.0097.7580.43امانة العاصمةعدنحسام نجيب عبد الغفور41199
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A17.5020.0036.0073.5096.3880.36امانة العاصمةعدنادهم هائل محمد علي412100

B27.5024.0022.0073.5095.1379.99امانة العاصمةعدننورة نبيل علي محمد413101

B27.5022.0024.0073.5094.5079.80امانة العاصمةتعزاحمد نجيب نعمان قاسم 414102

A22.5024.0026.0072.5096.3879.66امانة العاصمةعدناحمد نبيل عبدالصمد القباطي415103

A25.0022.0026.0073.0095.0079.60امانة العاصمةتعزالياس عبدهللا مطهر الهتار416104

B22.5024.0024.0070.5098.6378.94امانة العاصمةتعزهدى عبدهللا محمد احمد417105

A20.0026.0026.0072.0094.5078.75امانة العاصمةماربعدي عمرو محمد418106

B22.5024.0024.0070.5096.8878.41امانة العاصمةعدنخليفه علي حمود عبدهللا419107

A17.5024.0030.0071.5091.3877.46امانة العاصمةماربريدان بشير يحيى يحيى420108

B22.5020.0028.0070.5093.1377.29امانة العاصمةتعزرندة فؤاد احمد 421109

A22.5022.0026.0070.5092.7577.18امانة العاصمةتعزمحمد حسين محمد 422110

A20.0018.0034.0072.0089.1377.14امانة العاصمةتعزيوسف نشوان عبدالواحد محمد423111

B27.5022.0020.0069.5094.5077.00امانة العاصمةمارباكرم صبري عبدهللا الحكيمي424112

A27.5018.0024.0069.5091.2576.03امانة العاصمةعدنمحمد جالل محمد عبدالعزيز425113

B25.0024.0020.0069.0092.0075.90امانة العاصمةعدنمحمد عارف شمسان محمد426114

B17.5022.0028.0067.5091.8874.81امانة العاصمةتعزعمر عبدالرحمن حمود مهيوب 427115

B17.5018.0032.0067.5090.0074.25امانة العاصمةماربمروان هشام عبدهللا احمد الجرموزي428116

A22.5026.0016.0064.5095.7573.88امانة العاصمةتعزاحمد فيصل احمد عبدهللا 429117

B22.5018.0024.0064.5094.5073.50امانة العاصمةماربحسن يحيى حسن قحطان430118

A17.5024.0022.0063.5095.3873.06امانة العاصمةعدنامجد محمد علي المخالفي431119

B15.0014.0032.0061.0092.7570.53امانة العاصمةماربمالك مصطفى ياسين عبده432120

B22.5012.0026.0060.5093.8870.51امانة العاصمةعدنعبدالرحمن بدر لطف تلها 433121

B20.0020.0018.0058.0095.1369.14امانة العاصمةحضرموتمعاذ خالد محمد بركات434122

A15.0016.0024.0055.0091.0065.80امانة العاصمةمارباحمد محمد عبدهللا عبدالرحمن 435123

A10.0016.0016.0042.0090.3856.51امانة العاصمةتعزامجد صالح مدهش علي436124

A27.5030.0040.0097.5098.6397.84تعزتعزوائل محمد سعيد غالب4371

A30.0028.0038.0096.0097.2596.38تعزتعزطه محمد احمد نعمان4382

B30.0030.0034.0094.0099.2595.58تعزتعزايات محمد عبدهللا قاسم4393

B30.0028.0038.0096.0094.1395.44تعزتعزفتح عبدالرحمن ناجي احمد4404

A30.0026.0038.0094.0097.3895.01تعزتعزايمن عفيف سعيد عبده4415

B27.5030.0036.0093.5098.5095.00تعزتعزجارهللا محمد عبده احمد غالب 4426

A25.0028.0038.0091.0099.6393.59تعزتعزشيماء سليم محمد سعيد 4437

B27.5026.0038.0091.5097.1393.19تعزتعزبديع علي محمد صالح 4448

B25.0028.0038.0091.0097.5092.95تعزتعزمحمد عبدالمغني علي سيف الجعفري4459

B30.0026.0034.0090.0099.2592.78تعزتعزرامي مراد محمد علي44610

B27.5028.0036.0091.5095.6292.74تعزتعزاشرف هاني عبدالوهاب عبده44711

B27.5026.0036.0089.5099.1392.39تعزتعزباسل بشير محمد نعمان44812

B25.0028.0036.0089.0099.2592.08تعزتعزمحمد سعيد عبدالملك عبدالعزيز44913

B27.5024.0038.0089.5098.0092.05تعزتعزصهيب عبده احمد صالح 45014

A30.0022.0038.0090.0096.5091.95تعزتعزعرفات عبدالغني عبدالقادر 45115

B30.0028.0030.0088.0099.0091.30تعزتعزايهاب محفوظ سيف احمد 45216

B27.5030.0032.0089.5095.0091.15تعزتعزعمران عبد الفتاح محمد قائد 45317

A27.5028.0032.0087.5099.2591.03تعزتعزفطمة سلطان علي سيف عبدهللا 45418

A27.5022.0038.0087.5098.8890.91تعزتعزخلود ناصر سعيد علي 45519

B25.0024.0038.0087.0099.0090.60تعزتعزمحمد عادل محمود احمد45620
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A30.0026.0032.0088.0096.6390.59تعزتعزعبدهللا عبدالملك سعيد عبده 45721

A30.0030.0028.0088.0096.5090.55تعزتعزفراس عبدالكريم قائد محمد عبدالرحمن45822

B30.0028.0030.0088.0096.0090.40تعزتعزقصي عبدهللا علي سيف فرحان 45923

B30.0028.0028.0086.0099.0089.90تعزتعزخيرهللا عبده احمد عبدهللا 46024

A30.0030.0026.0086.0097.6389.49تعزتعزعبد الفتاح عبدهللا علي قاسم 46125

A25.0026.0036.0087.0095.0089.40تعزتعزعبدالكافي علي غالب حميد46226

A27.5026.0034.0087.5093.3889.26تعزتعزعيسى مصطفى كامل صالح46327

A25.0030.0030.0085.0098.1388.94تعزتعزانسام عبدهللا عبده قائد46428

A22.5028.0036.0086.5093.6388.64تعزعدنخالد وليد محمد عثمان 46529

B27.5028.0030.0085.5095.7588.58تعزعدنفواز محمد عبد الواحد عثمان 46630

B17.5028.0040.0085.5095.5088.50تعزعدناحمد نور الدين ثابت نعمان46731

A27.5024.0034.0085.5095.1388.39تعزتعزاحمد محمد عبدالسالم ناجي46832

A30.0026.0028.0084.0098.1388.24تعزتعزمحمد جمال عبدالوهاب عبدالحق46933

A27.5028.0030.0085.5094.3888.16تعزتعزبسام عبد القوي فرحان قائد47034

A25.0026.0032.0083.0099.3887.91تعزتعزراغب محمد عبد المعطي احمد47135

A30.0030.0024.0084.0096.8887.86تعزتعزيونس احمد محمد47236

A25.0024.0034.0083.0099.0087.80تعزتعزشهدي حافظ عزالدين غالب 47337

A22.5024.0038.0084.5095.0087.65تعزتعزايمن ناصر احمد عبدالغفور47438

A25.0028.0030.0083.0097.5087.35تعزتعزاحمد هائل عبده مهيوب47539

B25.0024.0034.0083.0097.3887.31تعزتعزمحمد منير محمد ياسر  فرحان47640

B27.5024.0030.0081.5098.7586.68تعزتعزرغد اديب سعيد محمد محمد47741

B30.0026.0026.0082.0097.1386.54تعزتعزمحمد جميل مهيوب علي 47842

A27.5022.0032.0081.5096.6386.04تعزتعزاياد سمير عبد القوي حمود علي47943

B27.5022.0032.0081.5096.3885.96تعزتعزمحمد توفيق هزاع ثابت 48044

B25.0028.0028.0081.0096.7585.73تعزتعزجواد حافظ عبدالعزيز عبدهللا 48145

A25.0026.0032.0083.0092.0085.70تعزتعزدبوان ياسين عبده سالم48246

A27.5028.0024.0079.5099.2585.43تعزتعزاحمد مسعود احمد عبده 48347

B30.0026.0026.0082.0091.3884.81تعزتعزصادق محمود عبدهللا احمد48448

A17.5026.0036.0079.5097.1384.79تعزتعزمحمد فؤاد قاسم غالب48549

B17.5028.0034.0079.5095.0084.15تعزتعزشوقي محمد مهيوب عثمان 48650

B30.0026.0022.0078.0098.2584.08تعزتعزمهند نجيب محمد علي حسن48751

A27.5026.0024.0077.5099.3884.06تعزتعزتوهيب عبد العليم احمد 48852

A27.5018.0032.0077.5099.0083.95تعزتعزايات عبدّٰللاه عبدالعزيز 48953

B25.0022.0032.0079.0095.0083.80تعزتعزاحمد عباس سعيد غالب49054

A25.0018.0036.0079.0094.6383.69تعزتعزحبيب بجاش سعيد منصور49155

A25.0026.0028.0079.0094.5083.65تعزعدنالحسين طالل محمد دحان49256

A25.0024.0028.0077.0099.0083.60تعزتعزمحمد منصور عبده مهيوب 49357

A27.5026.0026.0079.5093.0083.55تعزتعزايهم صالح عبدهللا 49458

B20.0028.0030.0078.0096.3883.51تعزتعزندى محمود محمد سيف49559

A22.5026.0030.0078.5095.1283.49تعزتعزشاذي محمد محمد ابراهيم احمد49660

B17.5028.0032.0077.5097.0083.35تعزتعزاحمد خليل علي سلطان 49761

A27.5026.0024.0077.5096.6383.24تعزتعزعمر عبدالعزيز هزاع عبدالمجيد49862

A22.5028.0026.0076.5098.8883.21تعزتعزعبدالرحمن احمد عبدالولي احمد 49963

A30.0024.0024.0078.0095.2583.18تعزتعزسامي مصطفى كامل قاسم 50064

A27.5026.0024.0077.5096.3883.16تعزتعزقصى احمد علي احمد عبدالرب50165

B20.0028.0028.0076.0099.2582.98تعزتعزشفيع الدين عبدالعزيز عقالن علي50266
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B22.5022.0032.0076.5098.0082.95تعزتعزمحمد حمدي عبد القوي فارع 50367

A27.5016.0034.0077.5095.1382.79تعزتعزنجم نجيب احمد عبدهللا عباس 50468

B17.5026.0032.0075.5099.3882.66تعزتعزمنار حفيظ عبده قاسم50569

A25.0024.0028.0077.0095.6382.59تعزتعزحذيفة عبد السالم عبدالعزيز 50670

A27.5026.0022.0075.5099.0082.55تعزتعزمنار عبدالعالم محمد عبدهللا 50771

A22.5026.0028.0076.5095.6382.24تعزتعزمحمد عبد الملك عبد هللا حسن 50872

B25.0026.0026.0077.0093.7582.03تعزتعزاسامة عبدالباقي عبده احمد50973

B17.5022.0036.0075.5096.5081.80تعزتعززبيدة محمد اسماعيل محمد 51074

B22.5022.0030.0074.5098.7581.78تعزتعزمعاذ عبدالرحيم عبدالرحمن قحطان51175

A22.5024.0028.0074.5097.6381.44تعزتعزمحمد ضرار عبدالودود عبدالكريم51276

B22.5024.0028.0074.5096.8881.21تعزتعزوداد عبدالعليم محمد غالب51377

B17.5026.0032.0075.5094.2581.13تعزتعزلؤي وليد علوان غالب 51478

B30.0022.0022.0074.0095.6380.49تعزتعزفراس عصام عبدالرحمن الخالدي51579

A22.5016.0034.0072.5099.0080.45تعزتعزشهد فؤاد سعيد مقبل 51680

A15.0026.0032.0073.0097.6380.39تعزتعزبشير محمد علي عبدهللا51781

A25.0018.0030.0073.0097.2580.28تعزتعزفضيلة عبدهللا صالح حسين محسن51882

A15.0028.0032.0075.0092.3880.21تعزتعزحمزة علي عبده عبدهللا 51983

A25.0024.0024.0073.0097.0080.20تعزتعزنوال علي احمد محمد52084

B25.0022.0026.0073.0097.0080.20تعزتعزاحمد مصطفى احمد عبدالهادي52185

A25.0028.0020.0073.0096.1379.94تعزتعزايمن عبدالوهاب عبدالغني 52286

A27.5022.0022.0071.5099.2579.83تعزتعزجواد خالد شرف فارع 52387

A20.0026.0026.0072.0097.8879.76تعزتعزحماس جميل سعيد ثابت 52488

B22.5024.0026.0072.5096.5079.70تعزتعزعمرو خالد عبده محمد52589

B27.5022.0022.0071.5098.7579.68تعزتعزاحالم عبدالوهاب عبدالرب52690

B27.5018.0026.0071.5098.5079.60تعزتعزسارة عبدالقوي قائد احمد52791

B25.0014.0032.0071.0098.6379.29تعزتعزعبدالرحمن معاذ حزام 52892

A22.5022.0030.0074.5090.2579.23تعزتعزسامع احمد عبده عثمان 52993

A27.5018.0026.0071.5097.1379.19تعزتعزعدي فائز عبده محمد 53094

A17.5026.0028.0071.5096.6379.04تعزتعزمحمد عبدهللا سيف انعم 53195

B22.5024.0024.0070.5097.2578.53تعزتعزبكر عبد الواحد اسماعيل محمد53296

A27.5024.0018.0069.5099.5078.50تعزتعزاحمد عبد القوي عبد هللا قائد53397

B30.0026.0016.0072.0093.6578.50تعزتعزمهند سلطان سعيد53498

A30.0016.0024.0070.0098.1378.44تعزتعزعبدالمعين نزيه عبدالمعين قاسم المقطري53599

B17.5016.0036.0069.5099.2578.43تعزتعزايمن عصام عبدالحق عبدالعزيز 536100

B17.5026.0026.0069.5098.3878.16تعزتعزيعقوب محمد محمد حسن 537101

B15.0026.0030.0071.0094.7578.13تعزتعزغازي بدر عبدالعليم538102

B17.5022.0030.0069.5097.5077.90تعزتعزامة السالم انور محمد سيف 539103

B15.0026.0028.0069.0098.2577.78تعزتعزاحمد عبدالباسط عبدالحميد فارع 540104

B17.5022.0030.0069.5097.0077.75تعزتعزرحمة عبدالقوي احمد نعمان541105

B27.5020.0022.0069.5097.0077.75تعزتعزاحمد صادق ناجي منصور542106

B25.0024.0022.0071.0092.6377.49تعزتعززهير خالد احمد محمد عبده543107

B22.5020.0026.0068.5097.0077.05تعزتعزمحمد عمار احمد محمد 544108

B25.0026.0018.0069.0095.6376.99تعزتعزهديل فؤاد محمد هزاع 545109

A27.5028.0014.0069.5093.1376.59تعزتعزسر احمد عبد الحق محمد 546110

A22.5022.0024.0068.5094.2576.23تعزتعزعزام محمد احمد محمد547111

B20.0018.0030.0068.0094.6375.99تعزتعزمارية فهد سعيد مهيوب548112
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B27.5028.0012.0067.5095.5075.90تعزتعزمحمد عمار احمد محمد حسن549113

A22.5020.0024.0066.5097.7575.88تعزتعزفاطمة  عبدالناصر سعيد بن سعيد مغرم550114

A10.0022.0034.0066.0098.8875.86تعزتعزعبدهللا عبدالرحمن عبدالفتاح 551115

A30.0014.0022.0066.0097.8875.56تعزتعزرغد ناظم محمد عبدهللا شمسان552116

A17.5024.0024.0065.5098.8875.51تعزتعزعبدهللا فيصل عبده عثمان553117

B7.5028.0030.0065.5098.5075.40تعزتعزفاطمة طالل احمد عبدالواحد554118

A17.5026.0024.0067.5093.5075.30تعزتعزتوهيب علي عبده عون555119

B22.5020.0024.0066.5095.5075.20تعزتعزعبدالعزيز عيسى احمد 556120

B30.0020.0018.0068.0090.8874.86تعزتعزمحمد شوقي عبدالرحمن محسن 557121

A25.0024.0016.0065.0096.3874.41تعزعدنعبدالرحمن فاروق حزام محمد558122

A25.0016.0024.0065.0095.8874.26تعزتعزبكيل احمد محمد علي 559123

A25.0016.0026.0067.0090.0073.90تعزتعزعبدالعزيز عباس صادق علي560124

B22.5022.0020.0064.5094.6373.54تعزتعزعواطف عبدالمولى مكرد سعيد561125

B12.5020.0030.0062.5099.2573.53تعزتعزسعيد غمدان سعيد الكامل562126

A10.0020.0034.0064.0095.2573.38تعزماربايمن علي علي قاسم العقالني 563127

A25.0028.0010.0063.0097.2573.28تعزتعزاالء فؤاد قاسم 564128

B12.5020.0030.0062.5098.2573.23تعزتعزبيسان وهيب علي ثابت 565129

B20.0022.0020.0062.0099.0073.10تعزتعزاسماء دائل ناجي محمد قائد566130

B20.0016.0026.0062.0098.0072.80تعزتعزسارة بجاش احمد خالد 567131

B10.0026.0028.0064.0093.0072.70تعزتعزمحمد احمد حسن محمد568132

A20.0012.0030.0062.0097.6372.69تعزماربعبدهللا عبداالله سيف عبدالوهاب569133

A17.5020.0024.0061.5098.5072.60تعزتعزعاصم عبدالحكيم مقبل اسماعيل570134

B25.0022.0016.0063.0093.8872.26تعزتعزمحمد محمد نصر علي 571135

A17.5026.0020.0063.5092.5072.20تعزتعزاحمد سيف عثمان حزام572136

B17.5018.0028.0063.5092.1372.09تعزتعزاريج محمد عبدالرحمن سفيان الحميدي573137

A22.5018.0020.0060.5098.8772.01تعزتعزمحمد عبدالرحمن سعيد احمد574138

B20.0022.0020.0062.0095.0071.90تعزتعزنور محمد حسن علي575139

B22.5022.0016.0060.5098.2571.83تعزماربرائد محمد مهيوب مرشد 576140

B25.0024.0014.0063.0092.0071.70تعزمارباحمد عبدالواحد عبدالغني هزاع577141

B15.0018.0028.0061.0096.3871.61تعزتعزمرام محمد عبدالجليل محمد احمد578142

A17.5020.0024.0061.5095.0071.55تعزتعزبشار محمد حسن سعيد579143

B17.5024.0018.0059.5098.7571.28تعزتعزامة الرحمن احمد محمد علي580144

A12.5022.0028.0062.5091.6371.24تعزتعزهناء عبده قاسم غالب الحداد581145

A20.0020.0020.0060.0097.2571.18تعزتعزمحمد حميد سعيد منصر582146

B15.0028.0018.0061.0094.6371.09تعزتعزعبدالغفار يحيى عبدالرحمن احمد583147

A22.5024.0014.0060.5095.2570.93تعزتعزليث عيدروس سلطان احمد584148

A7.5018.0036.0061.5092.3870.76تعزتعزمحبوب حبيب عبدالقوي 585149

B15.0024.0020.0059.0098.0070.70تعزتعزعزية ياسين سعيد عبدهللا586150

B17.5024.0018.0059.5095.8870.41تعزتعزياسمين فكري عبدهللا عبده سيف587151

B12.5016.0032.0060.5092.8870.21تعزتعزقصي وسيم محمد 588152

A17.5018.0022.0057.5099.8870.21تعزتعزمها ناصر عبدالباقي عبدالوهاب 589153

A15.0024.0022.0061.0091.3870.11تعزتعزاسامه علي عبده سعد590154

A17.5022.0022.0061.5090.0070.05تعزتعزمحمد عبدهللا ناجي غانم591155

B20.0020.0018.0058.0098.1370.04تعزتعزمحمد احمد عبد هللا محمد 592156

A12.5024.0024.0060.5092.0069.95تعزماربعبدهللا محمد نعمان اسماعيل 593157

B17.5022.0022.0061.5089.5069.90تعزتعزعبدهللا امين رسام 594158
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A15.0024.0020.0059.0094.7569.73تعزتعزريم احمد عثمان عبدالواحد595159

A15.0022.0022.0059.0094.6369.69تعزتعزخطاب عمار سلطان عمرو596160

A30.0016.0014.0060.0092.0069.60تعزتعزمحمد نبيل حسن محمد 597161

B20.0016.0022.0058.0096.6369.59تعزتعزبسمة انور اسماعيل عبده فرحان 598162

A12.5026.0020.0058.5095.3769.56تعزتعزاسامة سلطان فارع سيف599163

B15.0020.0022.0057.0098.7569.53تعزتعزبراءه وليد سعيد سعيد 600164

A22.5012.0024.0058.5095.0069.45تعزتعزشهاب يوسف عبده قاسم 601165

A15.0020.0024.0059.0093.3869.31تعزتعزمرتضى يوسف عبد السالم سيف 602166

B17.5022.0020.0059.5092.0069.25تعزتعزمحمد عبدالعليم محمد قاسم603167

A17.5022.0018.0057.5096.5069.20تعزتعزضياء الدين هائل سعيد 604168

B22.5012.0022.0056.5098.5069.10تعزتعزعبد الرحمن محمد عثمان قائد605169

A22.5020.0016.0058.5093.6369.04تعزتعزاحمد عبدالقوي على محمد606170

B22.5018.0016.0056.5098.2569.03تعزتعزمحمد مهيوب محمد احمد 607171

B15.0018.0024.0057.0096.1368.74تعزتعزاالء عبده علي608172

B12.5024.0020.0056.5097.2568.73تعزتعزايمن عمار محمد ناجي609173

B17.5020.0020.0057.5094.7568.68تعزتعزوائل طاهر عبده محمد610174

B25.0012.0022.0059.0090.8868.56تعزتعزيحيى عمر سالم علي انعم 611175

A15.0022.0022.0059.0090.6368.49تعزتعزبراءة عبدهللا حسان عبده 612176

B17.5020.0020.0057.5093.7568.38تعزتعزخالد عبدالمجيد نعمان سفيان613177

B7.5020.0030.0057.5093.1368.19تعزتعزبشار مصطفى كامل بجاش 614178

B20.0012.0024.0056.0095.7567.93تعزتعزاحمد عبدالكريم طارش اسماعيل 615179

A22.5022.0012.0056.5094.2567.83تعزتعزقصي فائز عبده محمد 616180

A12.5020.0024.0056.5094.0067.75تعزتعزاصيل نعمان علي محمد617181

A17.5026.0014.0057.5091.6367.74تعزتعزايمن شهاب عامر محمد618182

A20.0020.0016.0056.0095.0067.70تعزعدنقصي قاسم علي 619183

A17.5026.0014.0057.5090.6367.44تعزتعزايمن عبدهللا عبدهللا احمد 620184

A22.5020.0012.0054.5097.5067.40تعزتعزمؤيد انور سعيد حسن621185

A22.5018.0014.0054.5096.5067.10تعزتعزنائف امين حسن علي 622186

A27.5018.0012.0057.5089.3867.06تعزتعزعمران محمد عبدهللا مهيوب623187

B12.5022.0020.0054.5094.7566.58تعزتعزحمد عدنان صالح عبدهللا 624188

A12.5020.0022.0054.5094.7566.58تعزتعزالمعتصم جبريل عبد العالم احمد625189

B12.5018.0024.0054.5093.7566.28تعزتعزرياض عبدالحكيم حسان 626190

B12.5020.0020.0052.5097.0065.85تعزتعزمحمد نجيب محمد علي627191

A17.504.0032.0053.5094.6365.84تعزتعزسلطان زايد سلطان نصر 628192

A25.0016.0012.0053.0095.6365.79تعزتعزمهند عبدالجليل علي عبده629193

B15.0016.0022.0053.0095.1365.64تعزتعزعدي فيصل حمود سعيد630194

B12.5014.0026.0052.5096.0065.55تعزتعزايثار محمد احمد فضل 631195

A20.0020.0014.0054.0091.7565.33تعزتعزثراء يزيد عبدهللا عبد 632196

B17.5012.0024.0053.5092.6365.24تعزتعزمجد مصطفي محمد علي633197

B12.5020.0022.0054.5089.8865.11تعزتعزمحمد وليد احمد احمد 634198

A7.5018.0026.0051.5096.7565.08تعزتعزاسامة مامون عبد القادر اسعد 635199

B10.0026.0018.0054.0090.7565.03تعزتعزطاهر مجيب محمد محمد 636200

A12.5020.0020.0052.5094.1364.99تعزتعزهاشم محمد سعيد عبدهللا637201

B15.0018.0018.0051.0097.2564.88تعزتعزعلي عبدالجبار طارش علي638202

B10.0018.0024.0052.0094.0064.60تعزتعزسامي طارق عبدالباقي 639203

B10.0026.0014.0050.0098.6364.59تعزتعزحمود عبدالملك حمود 640204
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A12.5018.0020.0050.5097.3864.56تعزتعزاحمد بشير قائد محمد 641205

A17.5024.0010.0051.5095.0064.55تعزتعزاحمد نبيل محمد محمد عبد هللا642206

B12.5022.0018.0052.5091.2564.13تعزتعزلؤي عزالدين يوسف عبدهللا643207

A10.0020.0020.0050.0096.8864.06تعزتعزاحمد علي محمد حسن644208

A20.0016.0016.0052.0092.1364.04تعزتعزنجم الدين احمد عبده خالد645209

B12.5020.0020.0052.5090.3863.86تعزتعزاسامة احمد محمد علي 646210

A12.5024.0012.0048.5099.2563.73تعزتعزمحمد عبده محمد غالب647211

A15.0016.0020.0051.0093.3863.71تعزتعزاسعد عبدالباسط عبده اسماعيل648212

B12.5012.0024.0048.5098.8863.61تعزتعزمحمد بشير بجاش حسن649213

B17.5012.0020.0049.5095.8863.41تعزتعزمحمد خالد قاسم حسن650214

B20.0016.0014.0050.0094.6363.39تعزتعزعبدهللا عبدالرحمن عبده مهيوب 651215

A15.0018.0018.0051.0092.2563.38تعزتعزسعيد عبده سعيد مهيوب652216

A15.0020.0016.0051.0092.2563.38تعزعدنمحمد عبدالباري يوسف غالب 653217

B17.5016.0016.0049.5095.5063.30تعزتعزحسام زكريا مهيوب حيدر654218

A10.0020.0018.0048.0097.7562.93تعزتعزعمرو عادل سلطان الصغير 655219

A5.0026.0018.0049.0095.2562.88تعزتعزمحمد مهيوب عبدالرقيب علي656220

A15.0020.0014.0049.0095.2562.88تعزتعزباسل شهاب الدين حسن مقبل657221

B17.5022.0010.0049.5093.5062.70تعزتعزعبدالرقيب امين سيف عبده658222

B17.5010.0022.0049.5091.7562.18تعزتعزعبدالرحمن طارق عبدالرحمن محمد659223

B15.0016.0016.0047.0097.5062.15تعزتعزعبدالكريم علي عبدالكريم660224

B7.5018.0024.0049.5091.5062.10تعزتعزعالء مروان غالب علي 661225

A10.0016.0022.0048.0095.0062.10تعزتعزمنيب عبدهللا محمد مرشد662226

A20.0018.0010.0048.0095.0062.10تعزتعزايمن فواز نعمان محمد حسن663227

A2.5024.0022.0048.5093.6362.04تعزتعزفاطمة فكري منصور مهيوب عبدهللا 664228

A17.5018.0012.0047.5095.7561.98تعزتعزجياب توفيق عبدهللا حسان 665229

A10.0014.0022.0046.0099.0061.90تعزتعزاريج محمد شرف666230

A15.0020.0012.0047.0096.6361.89تعزتعزمحمد خالد محمد مهيوب667231

B15.0014.0018.0047.0096.2561.78تعزتعزمحمد عبدهللا حسن عبدالمغني 668232

A7.5018.0022.0047.5095.0061.75تعزتعزامجد محمد ثابت ابراهيم669233

B7.5020.0020.0047.5094.8861.71تعزتعزحامد طه محمد علي670234

B17.5016.0016.0049.5090.0061.65تعزتعزذاالنون فؤاد محمد 671235

B7.5022.0018.0047.5093.8861.41تعزتعزبكيل ناصر صادق عبدهللا672236

A17.5012.0018.0047.5093.7561.38تعزتعزمراد هاشم عبدالوهاب 673237

B15.0014.0016.0045.0099.5061.35تعزتعزانفال عبدالوارث سيف محمد674238

B7.5012.0026.0045.5098.2561.33تعزتعزعبد هللا علي غالب عبدالرسول675239

A15.0014.0018.0047.0094.3861.21تعزتعزهائل محمد محمد فاضل676240

B12.5016.0020.0048.5090.8861.21تعزتعزمحمد صالح محمد حسن677241

B12.5024.0012.0048.5090.7561.18تعزتعزفارس عبد الواحد طه عبد الكريم 678242

B10.0020.0016.0046.0096.5061.15تعزتعزعبد الغفار احمد احمد سعيد العكيدي 679243

B7.5018.0022.0047.5091.6360.74تعزماربمحمد عبدالسالم عبدالقوي عبدالوهاب680244

A20.0020.006.0046.0094.7560.63تعزتعزبسمه رياض عبد الرحمن فارع681245

A17.5016.0014.0047.5090.5060.40تعزتعزعماد عبده سعيد حيدر682246

B17.5010.0020.0047.5090.3860.36تعزتعزسعد امين محمد683247

B10.0010.0026.0046.0093.0060.10تعزتعزمالك عبدالرحمن احمد دبوان 684248

B20.0014.0012.0046.0092.7860.03تعزتعزعمار محمد حسن ناجي محمد685249

B15.0012.0016.0043.0099.0059.80تعزتعزجواد وليد حسان يحيى686250
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A12.5014.0018.0044.5095.3859.76تعزتعزحمدي فائد منصور محمد 687251

B12.5020.0012.0044.5093.3859.16تعزتعزمعتصم مطيع مهيوب علي 688252

B10.0016.0018.0044.0094.0059.00تعزتعزعمر عبدالقاهر عبده689253

B10.0012.0022.0044.0093.5058.85تعزتعزعمار ياسر محمد سعيد 690254

B10.0016.0016.0042.0098.0058.80تعزتعزمحمد عبدالرحمن علي خالد691255

A17.5014.0012.0043.5093.7558.58تعزتعزمحمد محمود حسن الشامي692256

A10.0020.0012.0042.0097.1258.54تعزتعزانور احمد غالب 693257

A7.5016.0018.0041.5097.5058.30تعزتعززياد محمد غالب حسان 694258

B12.5016.0012.0040.5099.3858.16تعزتعزمحمد عصام عبدالحق عبدالعزيز 695259

A15.0010.0018.0043.0092.5057.85تعزتعزعبداالله علي ثابت احمد 696260

A12.5016.0014.0042.5093.0057.65تعزتعزعائشة عارف محمد اسعد697261

A12.5022.008.0042.5092.7557.58تعزتعزعبدالرحمن رضوان علي سرحان698262

B10.0010.0022.0042.0092.5057.15تعزتعزرحاب طالل عبدالغفور فاضل 699263

B10.0014.0016.0040.0096.5056.95تعزتعزساهر سمير عبده شاهر700264

A10.0018.0012.0040.0096.5056.95تعزتعزعامر عبدالقوي حمود701265

A12.5012.0014.0038.5098.8756.61تعزتعزمهند مجيب محمد عبده حسان702266

B15.006.0018.0039.0097.3856.51تعزتعزاحمد مراد محمد احمد 703267

B15.0012.0012.0039.0096.8856.36تعزتعزسامر محمد احمد محمد704268

B12.508.0018.0038.5097.3856.16تعزتعزاسعد عبدهللا علي705269

A7.5020.0012.0039.5095.0056.15تعزعدنحلمي عبدهللا محمد706270

B15.0012.0012.0039.0095.8856.06تعزتعزامجد علي مهيوب حسان707271

B15.0014.0010.0039.0095.7556.03تعزتعزعاصم عصام محمد708272

A20.008.0012.0040.0093.2555.98تعزتعزامجد عبدالقوي محمد مهيوب709273

B10.0012.0016.0038.0097.7555.93تعزتعزالمهند عبدهللا محمد عبدالغني الشميري710274

A15.0014.0012.0041.0090.3855.81تعزتعزمحمد عبدالرؤوف محمد علي711275

B12.5014.0014.0040.5090.0055.35تعزتعزمحمد لطف احمد سلطان712276

A20.008.0012.0040.0091.1355.34تعزتعزجالل محمد حسن قاعره713277

B7.5010.0020.0037.5095.5054.90تعزتعزمنذر عبدالوهاب احمد غالب714278

B7.5016.0014.0037.5095.0054.75تعزتعزحسام منصور محمد عبدالرؤوف 715279

A5.0012.0020.0037.0096.1354.74تعزتعزتمني توفيق سعيد 716280

B12.5012.0014.0038.5092.1354.59تعزتعزاسامه منير مهيوب غالب قاسم 717281

A12.5014.0010.0036.5095.3854.16تعزتعزصالح عادل محمد يحي 718282

A12.5014.008.0034.5097.8853.51تعزتعززكريا نسيم علي سلطان719283

A10.0012.0012.0034.0097.8853.16تعزتعزالقعقاع عبدالرحمن علي720284

B5.0014.0016.0035.0095.5053.15تعزتعزهائل عبدهللا محمد عبدالرحمن 721285

A10.0010.0016.0036.0093.0053.10تعزتعزعمر عارف محمد علي722286

B12.5010.0014.0036.5091.6253.04تعزتعزامجد معمر احمد سيف723287

B10.008.0016.0034.0096.3852.71تعزتعزموسى محمد شرف ثابت724288

A10.006.0020.0036.0091.1352.54تعزتعزهشام طالل احمد محمد725289

A12.5014.008.0034.5094.3852.46تعزتعزياسين طه عبدهللا  726290

A10.0010.0016.0036.0090.2552.28تعزتعزعبدهللا توفيق غالب عبدالواسع727291

B10.006.0018.0034.0094.7552.23تعزعدنمحمد مروان محمد سعيد 728292

B7.5020.006.0033.5095.0051.95تعزعدنيوسف مروان عبدالقادر محمد ابراهيم729293

A10.0012.0012.0034.0090.7551.03تعزتعزمبارك خالد عبده سيف730294

A10.008.0016.0034.0090.2550.88تعزتعزاصيل ابراهيم عبدالواسع احمد731295

A12.508.0012.0032.5093.2550.73تعزتعزنسيبه عبدالنور عبده غالب الخليدي732296
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B5.0010.0014.0029.0099.2550.08تعزتعزنادر حسان احمد حسان733297

B10.008.0012.0030.0095.7549.73تعزتعزمحمد خليل محمد احمد سعيد المليكي 734298

B10.0010.0012.0032.0091.0049.70تعزتعزمحمد عبده محمد غانم735299

A7.508.0014.0029.5095.8849.41تعزتعزعبدالرحمن حسان محمد احمد 736300

B12.506.0010.0028.5096.0048.75تعزتعزرام هللا وليد سعيد منصور 737301

A10.008.0010.0028.0096.6348.59تعزتعزخالد مهيب مهيوب حيدر738302

A10.0014.006.0030.0091.7548.53تعزتعزاحمد عزيز احمد محمد 739303

B12.504.0012.0028.5093.5048.00تعزتعزمحمد مجيب صالح سيف740304

B7.502.0020.0029.5091.0047.95تعزتعزخطاب منصور عبدهللا مكرد741305

A7.506.0016.0029.5090.2547.73تعزتعزمالك ماجد عبدالعزيز محمد سرحان 742306

B10.0012.006.0028.0093.7547.73تعزتعزتوهيب عبدالرحمن احمد سعيد 743307

B5.0014.0010.0029.0090.7547.53تعزتعزعبدهللا محمد سعيد محمد744308

B5.0012.0010.0027.0095.0047.40تعزعدنحبيب محبوب محمد حسان745309

A10.008.0010.0028.0092.1347.24تعزتعزجميل محمد سعيد قاسم 746310

A12.5010.006.0028.5090.8847.21تعزعدنيوسف حميد مهيوب امير747311

A5.0014.008.0027.0093.1346.84تعزتعزمحمد توفيق عبدهللا 748312

B7.508.0012.0027.5091.8846.81تعزتعزعبدالرحمن حسن مهيوب احمد 749313

B10.006.0012.0028.0090.6346.79تعزتعزاحمد وجدي احمد محمد750314

B7.506.0010.0023.5095.7545.18تعزتعزعالء جميل صادق عبدهللا751315

A2.5012.008.0022.5094.1343.99تعزتعزفراس مروان احمد نعمان 752316

B5.004.0010.0019.0098.8842.96تعزتعزوهيب حافظ احمد محمد راوح 753317

B30.0030.0038.0098.0095.2597.18حجةعدنعبدالرحمن احمد عثمان فايد7541

B25.0028.0040.0093.0094.2593.38حجةماربرشاد عبدهللا احمد يحيى القعافي7552

A27.5026.0034.0087.5094.0089.45حجةعدنعدي غالب عبدهللا احمد العزيب7563

B27.5024.0036.0087.5092.3888.96حجةماربعلي عثمان علي محمد7574

A27.5026.0030.0083.5096.1387.29حجةماربمعتصم محمد احمد صالح 7585

A25.0028.0030.0083.0093.8886.26حجةحضرموتعبدالرقيب محمد علي القعافي7596

A25.0024.0034.0083.0093.2586.08حجةتعزمحمد عكران عكران صالح7607

A22.5028.0030.0080.5093.2584.33حجةعدنعلي احمد صالح علي7618

B25.0028.0024.0077.0096.0082.70حجةعدنهناء عبدالسالم حميد قاسم7629

B20.0024.0032.0076.0096.2582.08حجةعدنحسين محمد محمد احمد76310

B27.5022.0026.0075.5096.6381.84حجةعدنمحمد قاضي علي حسين 76411

A25.0024.0028.0077.0093.1381.84حجةماربوجدان محمد محمد يحيى76512

B15.0026.0034.0075.0093.8880.66حجةتعزخالد وليد عايض سند76613

B30.0028.0016.0074.0094.0080.00حجةعدنمحمد عايض علي محمد76714

B20.0024.0030.0074.0093.2579.78حجةمارباسحاق عبدهللا علي ناصر 76815

A30.0022.0022.0074.0092.3879.51حجةماربخلود قايد عيظه 76916

A27.5026.0016.0069.5095.2577.23حجةعدناحمد عبده علي محمد77017

A22.5020.0026.0068.5097.3877.16حجةعدنعبدالمجيد غالب حسين عبدهللا 77118

A10.0028.0032.0070.0092.3876.71حجةعدنعزالدين عايض حسين 77219

B20.0026.0022.0068.0094.6375.99حجةعدناشرف عبده علي حسين77320

A20.0018.0030.0068.0092.3875.31حجةماربمحمد صالح يحيى المالهي 77421

B22.5018.0024.0064.5096.0073.95حجةعدنعبده يحيى علي عبدهللا77522

B12.5028.0024.0064.5094.1373.39حجةعدنعبدالعظيم محمد علي احمد77623

A12.5026.0026.0064.5094.0073.35حجةعدنمحمد عبدهللا علي ناصر 77724

A17.5024.0022.0063.5095.5073.10حجةعدنعبدالصمد عبدهللا علي 77825
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A25.0024.0014.0063.0094.2572.38حجةماربالحسين خالد عبده السقيا 77926

B22.5024.0014.0060.5094.2570.63حجةمارباحمد قاسم احمد ناصر78027

B20.0026.0014.0060.0091.6369.49حجةماربعدي محمد ناصر جهالن78128

A12.5022.0022.0056.5092.6367.34حجةتعزعصام حسن محمد علي الغيلي78229

A20.0020.0016.0056.0090.0066.20حجةماربحسام الدين علي احمد مسرع78330

B12.5020.0022.0054.5092.0065.75حجةعدنمحمد يحيى علي احمد78431

B20.0014.0018.0052.0096.1365.24حجةعدنحسان محمد علي صالح78532

B22.5012.0012.0046.5093.1360.49حجةعدنمحمد علي عايض 78633

A15.0014.0014.0043.0093.8858.26حجةعدنيحي علي عايض علي 78734

B10.0012.0018.0040.0094.8856.46حجةعدنوسيم يحيى يحيى عمر78835

A12.5018.006.0036.5094.3853.86حجةعدنعدي محمد عبدهللا علي 78936

A5.0014.0016.0035.0093.7552.63حجةعدنمحمد طه محمد يحيى79037

B15.0012.008.0035.0092.0052.10حجةماربعبدالوهاب صالح احمد عبدهللا القاضي79138

A7.5016.0010.0033.5092.7551.28حجةماربعبدالباقي محمود صالح79239

B10.0012.0010.0032.0095.5051.05حجةماربعبدالرحمن فيصل احمد يحيى العزيب79340

B30.0028.0040.0098.0099.8898.56حضرموتحضرموتعلي صالح محفوظ عمر7941

A30.0028.0040.0098.0099.6398.49حضرموتحضرموتافنان خالد عوض سعيد7952

B30.0030.0036.0096.0099.7597.13حضرموتحضرموتيوسف عمر علي محمد7963

B30.0026.0034.0090.0099.1392.74حضرموتعدنعبود ناصر عمر عبود 7974

A27.5028.0034.0089.5098.8892.31حضرموتحضرموتراضي احمد يسلم محمد7985

B25.0030.0034.0089.0098.6391.89حضرموتحضرموتاحمد عبدالقادر عبدهللا بن سلم7996

A25.0028.0034.0087.0099.5090.75حضرموتحضرموتعمر عبدهللا صالح مبارك8007

A27.5026.0034.0087.5097.7590.58حضرموتعدنعبدالرحمن محمد مصطفى علي الزاهر8018

B30.0030.0026.0086.0099.3890.01حضرموتحضرموتصالح محفوظ محمد قاسم باعشن8029

A27.5028.0030.0085.5098.0089.25حضرموتعدنابوبكر رشيد سعيد 80310

A27.5024.0034.0085.5096.3888.76حضرموتحضرموتحمزة عبد عيسى80411

A20.0026.0038.0084.0099.5088.65حضرموتحضرموتمحمد عبدالعزيز علي احمد80512

A20.0028.0036.0084.0098.7588.43حضرموتحضرموتمسفر فائز سالم خميس80613

B25.0024.0036.0085.0096.3888.41حضرموتحضرموتالحسن ابراهيم علي مرعي80714

A30.0020.0032.0082.0099.3887.21حضرموتحضرموتصالح محمد عمر سعد 80815

B25.0028.0028.0081.0098.8886.36حضرموتحضرموتعبدالرحمن علي سعيد سالم 80916

B22.5024.0034.0080.5099.5086.20حضرموتحضرموتاسامة زكي فرج سعيد81017

A22.5024.0034.0080.5098.2585.83حضرموتعدنعبدالواحد محمد عبدالواحد محمد81118

A30.0022.0030.0082.0093.8885.56حضرموتحضرموتمحمد احمد فضل عبد81219

B20.0028.0032.0080.0096.8885.06حضرموتحضرموتفاطمه عبدالقوي سالم حسين 81320

A22.5024.0032.0078.5099.5084.80حضرموتحضرموتايمن صادق عبدهللا مصلح81421

B20.0028.0030.0078.0098.0084.00حضرموتحضرموتحسين حسن حسين بن علي الحاج81522

B25.0024.0028.0077.0099.5083.75حضرموتحضرموتمحمد خالد محفوظ علي باشعيب 81623

A22.5022.0032.0076.5098.2583.03حضرموتحضرموتعبدالوهاب صالح سعيد عاشور81724

A22.5026.0028.0076.5098.1382.99حضرموتحضرموتصالح فهمي محمد صالح 81825

B22.5026.0028.0076.5098.0082.95حضرموتحضرموتمحمد برك خميس يسلم81926

B25.0026.0024.0075.0098.7882.13حضرموتحضرموتمحمد احمد محمد بن محمد 82027

A25.0026.0024.0075.0098.3882.01حضرموتحضرموتشبيب محمد سالم احمد 82128

A20.0024.0030.0074.0099.6381.69حضرموتحضرموتجمال سلطان فارع علي 82229

B25.0024.0026.0075.0096.3881.41حضرموتحضرموتمجاهد يسلم عوض سعيد 82330

B17.5022.0034.0073.5099.2581.23حضرموتعدنمحمد احمد علي احمد 82431
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B20.0026.0028.0074.0098.0081.20حضرموتعدنعمر خالد احمد سعيد 82532

A22.5022.0028.0072.5099.2580.53حضرموتحضرموتمحمد خالد محمد احمد82633

A25.0022.0026.0073.0098.0080.50حضرموتعدنهمام خالد سعيد عمر 82734

B25.0022.0026.0073.0097.3880.31حضرموتحضرموتمحمد عبد عيسى عمر 82835

A15.0024.0034.0073.0096.7580.13حضرموتحضرموتريس بن محسن ريس بن عفي 82936

B17.5024.0030.0071.5099.6379.94حضرموتحضرموتعادل سعيد احمد محمد83037

A27.5026.0022.0075.5090.2579.93حضرموتحضرموتنور الدين سعيد احمد ناصر83138

B30.0020.0022.0072.0098.0079.80حضرموتحضرموتسماح شداد عيدروس صالح 83239

B17.5022.0032.0071.5098.7579.68حضرموتحضرموتاحمد جعفر محمد علوي بامزرب 83340

A12.5026.0034.0072.5095.6379.44حضرموتحضرموتمحمد سعيد احمد باطوق83441

B22.5026.0022.0070.5097.6378.64حضرموتحضرموتعائشة عبدهللا ابوبكر محمد83542

B20.0026.0024.0070.0098.7578.63حضرموتحضرموتمحمد احسان محمد عمر83643

B25.0020.0024.0069.0096.3877.21حضرموتحضرموتعبدهللا حداد سالم عيدروس 83744

B17.5018.0034.0069.5094.6377.04حضرموتحضرموتابراهيم احمد سالم عيسى 83845

B20.0026.0022.0068.0098.1377.04حضرموتحضرموتعبدالباسط خالد عوض عبيد83946

A22.5018.0028.0068.5095.7576.68حضرموتحضرموتاروى ابوبكر احمد باوزير84047

A25.0018.0026.0069.0094.0076.50حضرموتحضرموتسالم دهبوش سالم دهبوش 84148

B17.5020.0030.0067.5096.0076.05حضرموتحضرموتاصيل رياض علي محمد84249

A17.5022.0028.0067.5095.2575.83حضرموتحضرموتعبدالرحمن سالم صالح عامر84350

A20.0020.0026.0066.0097.2575.38حضرموتعدنرائد محمد عوض محمد84451

B25.0014.0026.0065.0097.7574.83حضرموتعدنحسين خالد مطران حمدون 84552

B22.5018.0024.0064.5097.5074.40حضرموتعدنعبدهللا عمر حيمد 84653

A25.0022.0020.0067.0090.7074.11حضرموتمارباسامه عبدالرحمن علي احمد84754

B15.0028.0020.0063.0096.8873.16حضرموتحضرموتيسلم محسن صالح 84855

A12.5022.0030.0064.5093.3873.16حضرموتحضرموتاحمد مبارك صالح عمر 84956

A20.0018.0026.0064.0094.5073.15حضرموتحضرموتاحمد علوي عيدروس عبدالقادر85057

A10.0026.0028.0064.0094.0073.00حضرموتحضرموتعماد صالح كرامه سعيد85158

A20.0024.0020.0064.0094.0073.00حضرموتحضرموتعبدالرحمن احمد جمعان احمد 85259

A15.0024.0024.0063.0095.8872.86حضرموتحضرموتمحمد فهمي عبدهللا علي 85360

A15.0020.0026.0061.0099.6372.59حضرموتحضرموتعبدهللا سالم عبدهللا صالح 85461

A20.0016.0026.0062.0096.8872.46حضرموتحضرموتالوليد سالم محفوظ سالم85562

A17.5020.0026.0063.5092.7572.28حضرموتحضرموتعبدهللا خالد احمد 85663

A15.0016.0032.0063.0093.8872.26حضرموتحضرموتحسام ابراهيم علوي عبدهللا85764

B15.0016.0030.0061.0098.2572.18حضرموتعدنعلي احمد عوض العامري 85865

B15.0024.0022.0061.0096.8771.76حضرموتحضرموتمسعود سعيد احمد ابوبكر85966

B17.5022.0022.0061.5094.8871.51حضرموتحضرموتسالم نبيل سالم بكير 86067

A17.5022.0020.0059.5096.8870.71حضرموتحضرموتاسامة صالح عبدهللا 86168

B12.5022.0024.0058.5098.1370.39حضرموتحضرموتعقيل رياض عقيل بونمي86269

B15.0020.0024.0059.0096.8870.36حضرموتحضرموتعبدهللا ربيع صالح سالم 86370

A20.0026.0014.0060.0094.1370.24حضرموتحضرموتعلي سالم محمد مبارك86471

A12.5018.0028.0058.5097.0070.05حضرموتحضرموتمحمد عمر سالم عمر86572

A20.0024.0014.0058.0097.8869.96حضرموتحضرموتعبدهللا جاسم عبدهللا عوض86673

A20.0018.0022.0060.0093.0069.90حضرموتحضرموتايالف صالح عبدالقادر عوض 86774

A20.0022.0016.0058.0097.3869.81حضرموتحضرموتمنيف عبدالقادر سالم عبدهللا 86875

A25.0010.0022.0057.0096.0068.70حضرموتحضرموتسالم احمد سالم 86976

A15.0014.0028.0057.0094.2568.18حضرموتحضرموتيوسف مزاحم احمد باوزير87077
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A22.5022.0014.0058.5090.1367.99حضرموتحضرموتعبدهللا احمد سعيد بن جعفر 87178

A20.0014.0024.0058.0090.7567.83حضرموتحضرموتعلي ناصر علي السباعي87279

B12.5018.0026.0056.5091.8867.11حضرموتحضرموتابراهيم منيف عبدهللا ثابت87380

B12.508.0034.0054.5096.3067.04حضرموتحضرموتابوبكر عمر سالم بلفقيه87481

B20.0014.0020.0054.0097.2566.98حضرموتحضرموتبشار سعيد سالمين صالح87582

A17.5016.0022.0055.5093.6366.94حضرموتحضرموتابراهيم محمد صالح عبيد87683

B17.5014.0024.0055.5093.6066.93حضرموتحضرموتايناس عبدالملك محمد الراشدي87784

A12.5024.0018.0054.5094.7566.58حضرموتحضرموتاحمد صالح سعد سعيد 87885

A20.0018.0016.0054.0095.8866.56حضرموتحضرموتحسن خالد حيمد مبارك 87986

A17.5020.0016.0053.5096.8866.51حضرموتحضرموتفرج سالم فرج عمر88087

A10.0026.0020.0056.0090.0066.20حضرموتحضرموتناصر خالد كرامه ناصر 88188

B15.0020.0018.0053.0096.8866.16حضرموتحضرموتهاني هادي عبدهللا 88289

A10.0012.0032.0054.0094.2566.08حضرموتحضرموتعامر ياسر سعيد جمعان 88390

A20.0014.0018.0052.0096.8865.46حضرموتعدنمجاهد عبد خميس 88491

A15.0014.0022.0051.0099.0065.40حضرموتحضرموتمحمد جمال سالم عوض 88592

B12.5022.0018.0052.5094.0064.95حضرموتحضرموتمحمد عوض محمد عبدهللا بازغيفان 88693

A17.5014.0020.0051.5095.6364.74حضرموتعدنعبدالرحمن علي كرامه عبدهللا88794

B17.5014.0020.0051.5095.6364.74حضرموتعدنعلي سالم علي عوض88895

B10.0014.0028.0052.0091.0063.70حضرموتحضرموتمحمد عبدهللا محمد علي 88996

A20.0016.0016.0052.0090.7563.63حضرموتحضرموتبراءه ابوبكر محمد النظيري89097

A12.5014.0022.0048.5097.7563.28حضرموتماربعلي محمد علي محمد 89198

B17.5020.0014.0051.5090.6263.24حضرموتعدنسعيد عامر سعيد  سالم 89299

B15.0016.0018.0049.0096.0063.10حضرموتحضرموتسالم ربيع صالح سالم 893100

B7.5014.0026.0047.5099.1362.99حضرموتحضرموتبيان عبدالقادر عبدهللا مبارك التريمي894101

B17.5012.0020.0049.5091.5062.10حضرموتحضرموتاحمد مبارك محمد باغويطة895102

B15.0016.0016.0047.0095.8861.66حضرموتحضرموتعبدهللا ابوبكر عبدهللا عوض896103

A10.0016.0020.0046.0097.0061.30حضرموتحضرموتعمر محمد عمر علي 897104

B15.008.0022.0045.0096.8860.56حضرموتحضرموتعبدالرحمن احمد عمر عفيف898105

B20.0014.0012.0046.0094.0060.40حضرموتحضرموتياسين احمد محمد صغير899106

B10.008.0026.0044.0098.1360.24حضرموتحضرموتعبود خالد محمد عبود900107

B15.0010.0022.0047.0090.7560.13حضرموتحضرموترامي عيظة سعيد سالمين901108

A17.5010.0018.0045.5093.0059.75حضرموتحضرموتعلي ماهر علي سعيد 902109

B12.5020.0014.0046.5090.5059.70حضرموتحضرموتامنة سالم عمر عوض903110

B12.5014.0020.0046.5090.2559.63حضرموتحضرموتمحمد حسين سالم حسن 904111

B12.5012.0020.0044.5094.7559.58حضرموتحضرموتايمن عادل ناصر مبارك905112

B15.0016.0014.0045.0092.5059.25حضرموتحضرموتصالح ناجي صالح علي906113

A17.5012.0014.0043.5095.5059.10حضرموتحضرموتفؤاد محمد عبيد 907114

B10.0014.0020.0044.0093.7558.93حضرموتحضرموتعوض عبدهللا عوض سعيد 908115

A12.5012.0018.0042.5096.8858.81حضرموتحضرموتمحمد عدنان عوض سالم909116

A10.0018.0014.0042.0096.7558.43حضرموتحضرموتيسلم سعيد علي بن مرضاح المري910117

A10.0016.0016.0042.0093.2557.38حضرموتحضرموتسلطان محمد كرامه عمر911118

B15.0012.0016.0043.0090.1357.14حضرموتحضرموتنادرة محمد عبدالكريم احمد 912119

A10.0016.0016.0042.0092.0057.00حضرموتحضرموتمتعب منصور عبدربه مبارك913120

B10.0018.0012.0040.0096.6356.99حضرموتحضرموتعوض سالم عايض سالم914121

A15.0014.0012.0041.0093.8856.86حضرموتحضرموتبشائر سعيد سالم ناصر 915122

A15.0012.0014.0041.0090.2555.78حضرموتحضرموتعبدهللا ابو بكر حبشي السقاف916123
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A10.0010.0018.0038.0095.1355.14حضرموتحضرموتعوض مبارك عوض عمر 917124

A10.0020.0010.0040.0090.3855.11حضرموتحضرموتصالح عبدهللا صالح علي 918125

A10.0018.0010.0038.0094.5054.95حضرموتحضرموتسعيد رائد سعيد بن عطية919126

A7.5010.0020.0037.5095.5054.90حضرموتحضرموتابوبكر زين محمد 920127

B12.5014.008.0034.5098.6353.74حضرموتعدنمحمد ناصر رمضان احمد باحارثه921128

A20.006.0012.0038.0090.1353.64حضرموتحضرموتمحمد صالح محمد سالم 922129

B12.5014.0010.0036.5092.5053.30حضرموتحضرموتحيدر اكرم حيدر عبدهللا 923130

A15.0010.0012.0037.0090.0052.90حضرموتحضرموتمحمد علي سالمين الحضرمي924131

B15.008.0012.0035.0093.3852.51حضرموتحضرموتحسام يماني عيسى عمر925132

A10.0010.0016.0036.0090.3852.31حضرموتحضرموتاحمد امين سالم محمد 926133

B10.0014.0010.0034.0094.3852.11حضرموتحضرموتعبدهللا بدر علي صالح 927134

B10.0010.0014.0034.0093.7551.93حضرموتحضرموتشائف صالح سعيد سليمان 928135

B12.508.0014.0034.5090.7551.38حضرموتحضرموتعلي يسلم احمد سالم929136

B12.504.0016.0032.5094.2551.03حضرموتحضرموتهمام خالد علي سعيد 930137

A5.0010.0018.0033.0092.1350.74حضرموتحضرموتمحمد سالم عبدهللا931138

B10.0014.008.0032.0091.7549.93حضرموتحضرموتماجد سالم احمد سالم عمرو932139

B5.0012.0012.0029.0095.5048.95حضرموتحضرموتمحمد سامي محمد سعيد933140

B7.5010.0012.0029.5093.1348.59حضرموتحضرموتعبدهللا سالم عمر صالح 934141

A12.5012.006.0030.5090.2548.43حضرموتحضرموتمحمد خالد البريك عبود935142

B7.508.0010.0025.5090.7545.08حضرموتحضرموتعبدالناصر علي ناصر محمد936143

A12.5012.0028.0052.5091.6364.24خارج اليمنعدنيحيى عبد الناصر عبد المجيد علوي9371

A12.5020.0016.0048.5097.2563.13خارج اليمنعدنرغد جميل صالح احمد 9382

B15.008.0014.0037.00100.0055.90خارج اليمنحضرموتمناف فيصل عبدربه مبارك9393

A10.004.0020.0034.0095.8852.56خارج اليمنعدنمحمد عادل مقبل طاهر9404

B12.506.0014.0032.5098.3552.26خارج اليمنعدنمحسن شاكر محسن عبدهللا المنصوري9415

A7.508.0018.0033.5094.5851.82خارج اليمنعدنعبدالرحمن حسن عبده صالح9426

B7.506.008.0021.5091.1842.40خارج اليمنعدناحمد عبده صالح احمد9437

A10.000.006.0016.0095.6139.88خارج اليمنعدنسامي احمد عبدالرحمن المنصوري9448

A30.0030.0038.0098.0098.0098.00ذمارعدنعامر حميد عبده علي9451

A30.0026.0038.0094.0097.6395.09ذمارماربيونس محمد يحيى احمد النواري9462

A30.0030.0034.0094.0096.5094.75ذمارعدنمحمد محب النبي ناصر9473

B30.0028.0032.0090.0096.5091.95ذمارماربعبدهللا ناصر علي احمد 9484

A27.5028.0034.0089.5096.3891.56ذمارعدنعبدالرحمن محمد علي9495

A30.0028.0032.0090.0094.3891.31ذمارتعزمصطفى محمد ناصر علي صالح9506

A30.0028.0030.0088.0098.5091.15ذمارتعزاسالم شريف ناجي الصرمي9517

B30.0028.0030.0088.0098.2591.08ذمارعدنحسام احمد يحيى 9528

B25.0030.0030.0085.0097.3888.71ذمارماربعدي محمد مسعد احمد 9539

B27.5026.0032.0085.5093.5087.90ذمارماربعبدالرزاق عبدهللا محمد احمد95410

A27.5030.0026.0083.5097.2587.63ذمارماربرشاد ناجي عبده حسن95511

A25.0026.0032.0083.0097.3887.31ذمارتعزاسامه عبدالباسط محمد احمد 95612

B27.5028.0026.0081.5097.2586.23ذمارتعزعاصم سعد حسين عكروت 95713

A25.0024.0030.0079.0098.1384.74ذمارتعزامجد نبيل ناجي 95814

B27.5026.0028.0081.5092.0084.65ذمارتعزاسامه عبدالقوي دبوان سعيد 95915

A27.5024.0026.0077.5096.8883.31ذمارتعزمحمد صالح احمد مثنى 96016

A27.5022.0028.0077.5091.1381.59ذمارماربعمرو خالد علي 96117

B22.5022.0032.0076.5091.2580.93ذمارتعزاصيل محمد محمد علي96218
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B30.0022.0022.0074.0092.7579.63ذمارحضرموتمحمد صالح علي ناجي عبد الوهاب96319

A20.0022.0030.0072.0097.3879.61ذمارتعزمحمد علي محمد علي96420

A25.0022.0026.0073.0092.7578.93ذمارماربصالح عبدالقوي صالح محمد96521

B25.0018.0028.0071.0094.1377.94ذمارعدنعبد الحكيم عبد الجبار محمد الهروجي96622

B17.5018.0022.0057.5093.7568.38ذمارعدنعبدالسالم ناصر علي  96723

A27.5030.0032.0089.5092.5090.40ريمةعدنمهند عبده يحيى سعد9681

B27.5018.0030.0075.5096.2581.73ريمةعدنعمار محمد محمد الحاج9692

B27.5028.0020.0075.5093.8881.01ريمةتعزمجيب علي سعد فرحان 9703

B15.0026.0010.0051.0091.5063.15ريمةعدنرضوان خالد علي احمد محمد السكني9714

B15.0018.0012.0045.0091.0058.80ريمةعدنحسام محمد يوسف حسن 9725

B10.0012.0018.0040.0090.5055.15ريمةعدنكريم عبد هللا محمد الصغير قحطان 9736

B12.5014.0012.0038.5092.0054.55ريمةعدنعبدالرحمن احمد شرف سعدان9747

B7.5010.0020.0037.5090.8853.51ريمةعدنعبدالملك خالد مهدي احمد 9758

A7.5012.0016.0035.5091.3852.26ريمةعدنعبد الرحمن احمد مثنى سعد الجبري9769

A17.5012.0028.0057.5091.1367.59سقطرىحضرموتسعد مبارك سالم احمد 9771

B12.5020.0016.0048.5095.2562.53سقطرىحضرموتفريد عبدهلل سعيد جمعان 9782

A7.5010.0022.0039.5092.0055.25سقطرىحضرموتفادي علي سعيد عبدهللا 9793

B12.508.004.0024.5090.0044.15سقطرىحضرموتسعيد احمد سعيد عامر 9804

B2.508.0010.0020.5089.2541.13سقطرىعدنعلي محمد احمد ايظن9815

A17.5024.0032.0073.5099.3881.26شبوةحضرموتوليد صالح عمر علي9821

A27.5026.0020.0073.5096.0080.25شبوةعدناحمد مزهر حسن صالح9832

A25.0018.0028.0071.0099.0079.40شبوةحضرموتمالك احمد علي راشد بابريش9843

A20.0024.0026.0070.0099.0078.70شبوةحضرموتعوض عبدهللا احمد عوض9854

A22.5020.0024.0066.5098.3876.06شبوةعدناحمد عبدالرحمن الخضر الجرو 9865

A12.5022.0030.0064.5098.2574.63شبوةحضرموتعباس علي سعيد صالح بامخشب9876

B20.0020.0024.0064.0095.7573.53شبوةعدنمحمد محسن حيدر عيدروس9887

A12.5026.0024.0062.5097.8873.11شبوةحضرموتعهد على سالم صالح9898

A15.0024.0022.0061.0099.2572.48شبوةحضرموتسالم مبخوت سالم عمر9909

B12.5014.0032.0058.5097.5070.20شبوةعدنمحمد عبدالصادق محمد علي 99110

B10.0024.0024.0058.0098.5070.15شبوةحضرموتمبارك عوض علي مقين 99211

B17.5018.0022.0057.5098.8869.91شبوةعدنالحسن علي الحسين علي 99312

B12.5022.0022.0056.5097.7568.88شبوةمارباحمد محمود علي احمد 99413

A7.5022.0026.0055.5099.2568.63شبوةعدنكريم رضوان ردمان محمد99514

A17.5018.0020.0055.5099.0068.55شبوةحضرموتمحمد ابراهيم محمد صالح99615

B12.5022.0020.0054.5096.5067.10شبوةحضرموتعبداللطيف خالد عبداللطيف عمر 99716

B17.5018.0018.0053.5096.6366.44شبوةحضرموتعماد عبدالناصر ناصر خميس 99817

B7.5022.0022.0051.5099.2565.83شبوةحضرموتعوض محمد مبارك علي99918

A15.0020.0016.0051.0096.1364.54شبوةعدناسامة علي عمر سعيد 100019

A12.5014.0024.0050.5096.7564.38شبوةحضرموتعبدالعزيز حسن محمد صالح100120

B15.0012.0024.0051.0095.0064.20شبوةعدنعبدالفتاح عيسى محمد علي 100221

B12.5016.0022.0050.5096.1364.19شبوةعدناحمد خميس عبدهللا مطهر 100322

A10.0016.0024.0050.0097.0064.10شبوةعدنمحمد عبدالرحمن محمد باكر 100423

A7.5016.0026.0049.5097.8864.01شبوةحضرموتصالح عبد الواحد عوض احمد 100524

A20.0010.0022.0052.0091.5063.85شبوةحضرموتعزام محمد صالح علي 100625

B15.0012.0022.0049.0098.0063.70شبوةحضرموتعمرو ياسر محسن محسون100726

A17.5018.0014.0049.5095.8863.41شبوةعدناحمد صالح عمر عبدهللا100827
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B10.0014.0026.0050.0092.1362.64شبوةعدنصالح خالد صالح عامر100928

B17.5016.0012.0045.5099.5061.70شبوةعدنعبدالكريم علي عبدالكريم دابي بلكسر101029

B10.0014.0022.0046.0095.8860.96شبوةعدنيحيى محمد احمد االحول101130

B12.5012.0020.0044.5097.2560.33شبوةعدنصالح عبد الحافظ مرصاص عمر حبتور101231

A12.5016.0016.0044.5096.6360.14شبوةعدنقحطان صالح احمد دهول101332

B15.0016.0012.0043.0098.7559.73شبوةحضرموتسعيد عبدربه سعيد عوض101433

B12.5018.0012.0042.5098.8759.41شبوةعدنصالح رامي صالح منصور 101534

B12.5016.0014.0042.5098.7559.38شبوةحضرموتناصر محمد مبارك علي101635

A12.5010.0020.0042.5098.7559.38شبوةعدنعبدالرحمن صالح عبدهللا عمر 101736

A7.5012.0024.0043.5093.2558.43شبوةحضرموتمعروف ابوبكر احمد محمد101837

A12.5014.0014.0040.5097.6357.64شبوةعدنمهند صالح احمد طالب101938

B10.0014.0016.0040.0098.6357.59شبوةحضرموتحازم حميد عوض محمد 102039

B7.5014.0018.0039.5098.6357.24شبوةعدنعبدهللا علي صالح محسن 102140

A20.0012.0010.0042.0091.3856.81شبوةعدنعبدهللا منصور علي منصور الملجمي102241

A7.5016.0016.0039.5095.6356.34شبوةعدنعوض خالد احمد سيول 102342

A10.0012.0016.0038.0098.0056.00شبوةعدنعلي ياسر علي الطاهري102443

B10.0012.0016.0038.0097.6355.89شبوةعدنعماد عبدالقوي سالم عوض هيسان 102544

B12.5014.0010.0036.5095.8854.31شبوةعدنمجاهد سعيد سالم محمد ثابت102645

A2.5018.0018.0038.5091.0054.25شبوةعدنصابر ناصر محمد عوض 102746

A2.5018.0018.0038.5090.5054.10شبوةماربخالد عبدالرحمن علي بدية102847

A15.008.0012.0035.0097.6353.79شبوةحضرموتهمام سالم حيدر الحامد102948

B20.006.0012.0038.0090.1353.64شبوةعدناحمد عبد الرحمن محمد احمد 103049

A7.5012.0016.0035.5095.3853.46شبوةعدنمصطفى احمد مبارك103150

B10.0014.0010.0034.0098.6353.39شبوةعدناسامه محمد ابوبكر احمد 103251

A10.0010.0016.0036.0093.7553.33شبوةعدنعبدالقدوس محمد الحسين الرفاعي103352

A10.0010.0014.0034.0096.8852.86شبوةعدنفضل صالح محمد علي باشريح 103453

A7.5012.0014.0033.5097.6352.74شبوةعدنناصر عبدهللا صالح حبتور103554

B5.008.0020.0033.0098.5052.65شبوةعدنعبداالله عبدربه محمد سالم مرعي 103655

A10.008.0018.0036.0090.0052.20شبوةعدنهمام صالح احمد القيره103756

B10.008.0016.0034.0091.3851.21شبوةعدناسامة عبدالقادر صالح 103857

B7.5012.0012.0031.5096.6351.04شبوةحضرموتمحمد ناجي محمد طالب103958

A10.0014.008.0032.0094.7550.83شبوةحضرموتسيف عبدالمجيد سيف فهيد104059

B10.0016.006.0032.0094.6350.79شبوةعدنخميس مازن خميس علي104160

B5.004.0020.0029.0097.3849.51شبوةماربصالح عبد العزيز دويحان104261

B10.008.0010.0028.0098.2549.08شبوةحضرموتعبدهللا عبدالمنعم عبدهللا احمد104362

A10.006.0012.0028.0096.3848.51شبوةعدنصالح سالم احمد محمد104463

A7.5010.0010.0027.5096.6348.24شبوةعدنيسلم جمال يسلم علي104564

B12.508.008.0028.5094.0048.15شبوةعدنحسين ناصر حسين احمد 104665

A12.506.0010.0028.5092.6347.74شبوةحضرموتعبدهللا فضل علي سعيد فهيد104766

B10.008.0010.0028.0093.7547.73شبوةحضرموتصالح حمد محمد 104867

A10.008.0010.0028.0092.5047.35شبوةعدنصالح عدنان عبدالرحيم عبدالسالم 104968

A10.006.0010.0026.0097.0047.30شبوةحضرموتهالل علي راشد سعيد 105069

B7.5010.0010.0027.5093.1347.19شبوةعدنعلي محمد محسن سعيد105170

A7.508.0012.0027.5093.0047.15شبوةعدناسامه محمد احمد 105271

B10.008.008.0026.0095.3846.81شبوةحضرموتسالم خالد سالم ناصر 105372

B12.508.006.0026.5093.3846.56شبوةعدنمحمد سعيد عبده دروش105473
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B7.5010.008.0025.5095.5046.50شبوةحضرموتصالح علوي صالح فهيد 105574

B10.004.0010.0024.0098.7546.43شبوةحضرموتواسم ناصر صالح سالم105675

B5.0010.008.0023.0098.3845.61شبوةحضرموتعبدالسالم فيصل علي عبدهللا 105776

A7.504.0012.0023.5096.0045.25شبوةعدنناصر احمد صالح حبتور105877

B12.506.004.0022.5093.2543.73شبوةعدنسعود محمد ابوبكر الرفاعي105978

B30.0030.0030.0090.0096.3891.91صعدةتعزعدنان محمد عبدالولي حيدر الصنوي 10601

A30.0026.0028.0084.0096.7587.83صعدةتعزاحسن عباس صالح احمد هريت10612

A30.0026.0026.0082.0096.0086.20صعدةماربعثمان محمد فائز عثمان10623

B25.0028.0026.0079.0096.2584.18صعدةتعزمنير عبدهللا غازي احمد المعيني 10634

A27.5026.0024.0077.5094.0082.45صعدةماربفاروق عبدالغني صالح علي 10645

A17.5026.0030.0073.5092.7579.28صعدةماربصالح يحيى صالح مرشد 10656

B22.5024.0024.0070.5097.1378.49صعدةمارببدر صالح علي ضيف فارس10667

B22.5024.0024.0070.5090.7576.58صعدةماربعمر علي عبيد عبدهللا 10678

A20.0022.0026.0068.0095.2576.18صعدةتعزاكرم يحيى غايب معيض10689

B17.5024.0024.0065.5094.7574.28صعدةماربهديل صادق ضيف هللا احمد 106910

A30.0030.0038.0098.0098.8898.26صنعاءعدنمحمد فؤاد محمد10701

B27.5030.0036.0093.5095.6394.14صنعاءعدناحمد يحيى عبدهللا احمد10712

A27.5026.0032.0085.5097.7589.18صنعاءعدنحميد زياد محمد ناصر الهروجي10723

B25.0030.0032.0087.0092.3888.61صنعاءتعزنجم الدين عبده احمد سعيد 10734

B25.0028.0032.0085.0095.8888.26صنعاءتعزايمن فيصل بجاش قائد 10745

B22.5020.0036.0078.5089.6381.84صنعاءتعزالقاسم فؤاد قاسم احمد10756

B17.5024.0024.0065.5090.7573.08صنعاءماربوجدي مجيب الرحمن عبدهللا احمد 10767

B20.0018.0026.0064.0091.8872.36صنعاءتعزصخر عرفات غالب ذياب 10778

B7.5012.0024.0043.5096.5059.40صنعاءماربعبدالملك محمد ناجي عايض10789

B5.006.0014.0025.0094.6345.89صنعاءماربحميد حاتم علي حميد107910

B7.506.008.0021.5093.2543.03صنعاءماربعبدالحميد جبران محسن حميد 108011

B30.0030.0040.00100.0099.6399.89عدنعدناحمد مصطفى محمد الهيثمي10811

B30.0030.0034.0094.0099.8895.76عدنعدنوضحى نبيل علي محمد هاشم10822

A30.0030.0034.0094.0099.6395.69عدنعدناحمد رياض احمد حامد خليفة 10833

B27.5024.0038.0089.5099.0092.35عدنعدنسالم علي سالم عبد العزيز10844

A25.0024.0040.0089.0098.7591.93عدنعدنخالد سالم محسن سالم10855

A30.0024.0032.0086.0098.3889.71عدنعدنامين فايز سعيد احمد10866

A27.5028.0030.0085.5099.3689.66عدنعدنمريم فهد محمد اسماعيل10877

B27.5026.0032.0085.5098.3889.36عدنعدنعاصم عبدهللا محمد عبدهللا10888

B27.5020.0038.0085.5098.2589.33عدنعدنايمن تميم عبدهللا علي10899

A30.0022.0032.0084.0098.1388.24عدنعدنهاني وحيد محسن حسن109010

A27.5024.0032.0083.5098.2587.93عدنعدنعايد فضل محمد احمد 109111

B27.5026.0026.0079.5098.2585.13عدنعدنمهند عبدالقادر محمد عبده 109212

A17.5026.0036.0079.5097.8885.01عدنعدنانس توفيق مجاهد سالم 109313

B25.0028.0026.0079.0099.0085.00عدنعدنهمام خالد صالح غانم109414

A22.5026.0030.0078.5099.1384.69عدنعدنفوزية محمد احمد سالم 109515

B27.5024.0028.0079.5095.1384.19عدنعدنعبدالرحيم علي عبدالرحيم محسن 109616

A17.5026.0034.0077.5099.6384.14عدنعدناسراء هاني عبده قاسم109717

A25.0024.0028.0077.0099.3883.71عدنعدنسياف محمد حسين صالح109818

B27.5022.0028.0077.5097.6383.54عدنعدنامين جزيالن علي109919

A25.0024.0030.0079.0094.0083.50عدنعدنحمزة صالح مهدي عكاشة 110020
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A22.5024.0030.0076.5097.5082.80عدنعدنمالك احمد هزاع سعيد110121

A27.5026.0022.0075.5098.3882.36عدنعدنعبدالعليم هشام عبدهللا عبدالعليم عبدالخالق110222

B27.5024.0024.0075.5097.2582.03عدنعدنشيخ انور محمد زين110323

B22.5022.0030.0074.5098.3881.66عدنعدنفاطمة غالب عبد القادر غالب 110424

A20.0022.0034.0076.0094.0081.40عدنعدنبشار عامر عبدهللا محمد 110525

A25.0022.0026.0073.0099.3880.91عدنعدنحسين نزار حسين علي 110626

B25.0022.0026.0073.0099.2580.88عدنعدنليلى خلدون عوض عباد 110727

B17.5024.0032.0073.5097.3880.66عدنعدنسارة نبيل علي محمد هاشم110828

B25.0022.0026.0073.0098.5080.65عدنعدنانس عادل منصور داؤود110929

B20.0022.0030.0072.0098.0079.80عدنعدنعال نادر محمود عوض111030

B25.0022.0024.0071.0097.7579.03عدنعدنمسيرة علي قايد صالح هادي111131

B12.5024.0034.0070.5098.0078.75عدنعدنخالد زكي عبدهللا محمد 111232

A25.0018.0026.0069.0099.2578.08عدنتعززهرة عبدهللا محمد علي111333

B15.0026.0028.0069.0097.0077.40عدنعدناحمد سعيد على علوان 111434

A22.5022.0024.0068.5097.8877.31عدنعدنيحيى وسام شفيق علي 111535

A17.5022.0030.0069.5094.1376.89عدنتعزضيف هللا صادق علي علي 111636

B17.5016.0034.0067.5098.2576.73عدنعدنعبدالعزيز خالد عبدالعزيز حاتم111737

B22.5020.0024.0066.5099.0076.25عدنعدنشهد فيصل صالح حسين111838

A22.5020.0024.0066.5096.3875.46عدنعدنحسام سمير عبدالرحمن محمد111939

A17.5014.0034.0065.5096.7574.88عدنعدنفواز خالد صالح محمد 112040

A12.5018.0034.0064.5099.0074.85عدنعدنعبدالرحمن عبده محمد قاسم 112141

B20.0022.0022.0064.0096.8873.86عدنعدنبشار خليل عبد هللا حسان محمد112242

B17.5014.0032.0063.5095.8873.21عدنعدنروان مختار حسين عبدهللا112343

B15.0022.0026.0063.0096.8873.16عدنعدناسامة يحيى بجاش طاهر112444

B20.0016.0026.0062.0097.3872.61عدنعدنعلوي سند احمد عبدالرحمن112545

A22.5024.0018.0064.5091.1372.49عدنعدنعبدالناصر عبدهللا منصور حسن112646

B15.0020.0026.0061.0098.2572.18عدنعدناالء نبيل حسين اسماعيل112747

A20.0018.0024.0062.0095.6372.09عدنعدنحامد محمد ابوبكر خليفة112848

B12.5020.0028.0060.5098.8872.01عدنعدنمحمد احمد سالم باعارمه112949

A17.5016.0028.0061.5095.3871.66عدنعدنعاصم عبدهللا صالح عمر113050

B20.0024.0016.0060.0098.6371.59عدنعدنمحمد عمر سالم خنبري113151

B5.0018.0038.0061.0095.8871.46عدنعدنمصطفى احمد محمد حسن113252

B17.5020.0022.0059.5098.6371.24عدنعدنمحمد عبدهللا معروف احمد113353

B15.0016.0028.0059.0097.8870.66عدنعدنريهام توفيق صالح باسليم113454

A25.0020.0016.0061.0092.8870.56عدنتعزعلي عبدالرزاق محمد 113555

A17.5022.0018.0057.5097.7569.58عدنعدنمحمد ناجي صالح احمد 113656

B10.0014.0034.0058.0096.1369.44عدنعدنانفال فائز محمد بن محمد 113757

A12.5018.0026.0056.5098.6369.14عدنعدنمروة جالل عبده احمد113858

A10.0020.0026.0056.0099.5069.05عدنعدنمنيرة عمار عبده ناجي 113959

A12.5018.0026.0056.5098.0068.95عدنعدندينا هاشم جعفر عبدهللا114060

A17.5012.0026.0055.5098.2568.33عدنعدنمحمد حسين ابوبكر حسين 114161

B17.5016.0022.0055.5097.8868.21عدنعدنابوبكر محمد ابوبكر خليفة114262

A17.5020.0018.0055.5096.6367.84عدنعدنعبدالرحمن محسن محمد عبدربه 114363

B10.0020.0028.0058.0090.6367.79عدنعدنمحمد ادريس عبد القوي 114464

A12.5010.0032.0054.5098.3867.66عدنعدنطارق مساعد علي حسين احمد114565

B12.5018.0024.0054.5098.0067.55عدنعدنحافظ حسين محمد السكاب114666
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A20.0022.0012.0054.0098.8867.46عدنعدنصالح عبدهللا حسن علي114767

B15.0016.0024.0055.0095.3867.11عدنعدنمحمد عبد السالم علي عبدهللا 114868

A12.5024.0018.0054.5096.5067.10عدنعدناحمد فواد احمد مهيوب114969

A10.0016.0028.0054.0097.3867.01عدنعدنسعيد جالل سعيد محمد115070

B10.0016.0028.0054.0097.0066.90عدنعدنناصر احمد مثنى احمد115171

A15.0014.0024.0053.0097.6366.39عدنعدنمحمد غازي محمد احمد الماس115272

A12.5022.0018.0052.5097.7566.08عدنعدناسماعيل فضل صالح مثنى 115373

A10.0018.0024.0052.0098.1365.84عدنعدنحسين خالد حسين سعيد115474

B17.5022.0012.0051.5099.1365.79عدنعدنوسام وليد احمد عبدالكريم 115575

A17.5016.0018.0051.5098.5065.60عدنعدنمحمد خالد عاشور مبارك 115676

A10.0018.0024.0052.0096.7565.43عدنعدنعبدالرحمن احمد محمد علي 115777

A17.5014.0020.0051.5097.5065.30عدنعدنسمية محمد راشد علي115878

B17.5014.0020.0051.5097.1365.19عدنعدنحورية فهد محمود محسن115979

B17.5018.0018.0053.5091.5064.90عدنعدنمحمود احمد عبدالكريم احمد 116080

A10.0020.0020.0050.0099.5064.85عدنعدنمحضار عباس ناشر سعيد 116181

B27.5012.0012.0051.5094.1364.29عدنعدنعمر طارق سالم صالح 116282

A7.5022.0020.0049.5098.2564.13عدنعدنالبراء محمد سيف محمد116383

A7.5016.0026.0049.5098.0064.05عدنعدنغيداء هشام محسن محمد116484

B20.006.0026.0052.0091.3863.81عدنعدنيوسف عوض سالم116585

A15.0014.0020.0049.0098.3863.81عدنعدننوح عبدالباسط علي عبده 116686

B15.0012.0022.0049.0098.1363.74عدنعدنرضوان محمد فاروق محمود 116787

A12.5010.0028.0050.5094.2563.63عدنعدنخالد محمد قاسم عمر بشري116888

A20.0010.0020.0050.0094.8863.46عدنتعزعبدالرزاق عبدهللا مهيوب محمد 116989

B15.0014.0020.0049.0097.0063.40عدنعدناحمد عبدالرحيم عمر عبيد 117090

B15.0016.0018.0049.0096.1363.14عدنعدنمحمد صالح محمد قاسم 117191

A7.5016.0026.0049.5094.0062.85عدنعدنمحمد علي عبيد علي 117292

B7.5012.0028.0047.5097.6362.54عدنعدنعبدالرحمن فهمي حسين محمد 117393

B5.0022.0022.0049.0093.8862.46عدنعدنمرام نبيل احمد سعيد117494

A12.5020.0018.0050.5090.3862.46عدنعدنعلي عادل علي سالم 117595

B10.0020.0018.0048.0095.6362.29عدنعدنمحمد خالد محمد امذيب 117696

A5.0018.0024.0047.0097.0062.00عدنعدنمحمد احمد علي غالب 117797

A15.0014.0018.0047.0096.6361.89عدنعدناسامة وليد عبدربه عقيل117898

B7.508.0032.0047.5095.0061.75عدنعدناالء عبدهللا سفيان محمد117999

B10.0012.0024.0046.0098.3861.71عدنعدنمحمد مدحت عبدهللا عبدالرزاق1180100

A7.5020.0020.0047.5093.7561.38عدنماربعاهد عبدالغني مهيوب سعيد1181101

B20.0014.0014.0048.0091.7561.13عدنتعزتوهيب نبيل نعمان صالح 1182102

B5.0018.0022.0045.0097.6360.79عدنعدنعبدهللا عباس سيف محمد1183103

B10.0014.0022.0046.0094.7560.63عدنعدنمدين نبيل فرحان نصر 1184104

B10.0018.0016.0044.0098.2560.28عدنعدنسناء علي حميد محمد1185105

B10.008.0028.0046.0092.6359.99عدنعدنفرح عبدالحكيم سالم عبدهللا 1186106

A5.0014.0024.0043.0099.0059.80عدنعدننورا محسن محمد سعيد 1187107

A15.006.0024.0045.0093.8859.66عدنعدنعمار ياسر عبدهللا علي 1188108

A7.5014.0022.0043.5097.1359.59عدنعدنسارة يوسف يوسف المتوكل1189109

B7.5022.0014.0043.5096.2559.33عدنعدنزيد احمد غالب علي1190110

A10.0012.0020.0042.0099.5059.25عدنعدنبسملة محمد محمد محفوظ1191111

A12.5014.0016.0042.5098.1359.19عدنعدناحمد منصر محمد احمد1192112
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A7.5016.0020.0043.5095.7559.18عدنعدنعمر سالم عمر عوض1193113

B22.506.0014.0042.5096.5058.70عدنعدنخالد محمد احمد عبدهللا 1194114

B12.5012.0018.0042.5096.1358.59عدنعدنذكرى عبدالمجيد عاطف احمد 1195115

A10.0012.0020.0042.0097.1358.54عدنعدنيوسف علي عبدالكريم عبدهللا1196116

B10.0012.0020.0042.0097.1358.54عدنعدنمحمد فتح محمد عبده عبدهللا1197117

B17.5014.0012.0043.5093.0058.35عدنعدنعبدالعزيز سالم محمد حيدره 1198118

B12.5012.0020.0044.5090.5058.30عدنعدنفراس سلطان عبدالكريم1199119

B7.5016.0018.0041.5097.3858.26عدنعدنعدنان توفيق صالح محمد1200120

B7.5012.0022.0041.5096.3857.96عدنعدنسال سالم محسن سالم ذيبان1201121

A5.0016.0020.0041.0096.1357.54عدنعدنموسى امين سعيد صالح 1202122

B12.5012.0016.0040.5097.2557.53عدنعدنهشام فؤاد احمد محمد1203123

A5.0014.0022.0041.0095.7557.43عدنعدنفائزه ياسر محمد عبده1204124

B12.5010.0020.0042.5091.2557.13عدنعدنمحمد الجنيد ياسين عبدالدائم طيب1205125

A17.5012.0010.0039.5097.3856.86عدنعدنعبدهللا عماد عبدهللا حسين1206126

A10.0012.0018.0040.0096.1356.84عدنعدنعلي محمد علي عبيد1207127

A12.5016.0012.0040.5094.0056.55عدنعدنمحمد فهمي احمد نعمان1208128

A10.008.0022.0040.0094.3856.31عدنعدنعبدالعزيز نشوان صالح محمد1209129

A5.0014.0020.0039.0096.5056.25عدنتعزرحاب فهد عبد الواحد 1210130

A15.0012.0012.0039.0096.2556.18عدنعدنافنان جمال احمد سعيد 1211131

B12.5012.0016.0040.5092.6356.14عدنعدنماريا مبروك محمد سعيد 1212132

B12.5014.0014.0040.5091.6355.84عدنعدنردفان عدنان محمد هيثم1213133

A10.0010.0020.0040.0092.6355.79عدنعدنعزالدين نبيل احمد1214134

A15.0012.0012.0039.0094.7555.73عدنعدنعبدالقادر عدنان عبدالقادر عبداللطيف1215135

A12.5012.0014.0038.5095.7555.68عدنعدنصامد عبده سلطان غالب 1216136

A10.0014.0014.0038.0096.8855.66عدنعدنياسر منصر عبدربه حسين 1217137

B12.5010.0016.0038.5095.6355.64عدنعدنبالل سالم محمد سالم 1218138

A12.5012.0014.0038.5095.5055.60عدنعدنفضل بسام فضل قائد 1219139

A7.5012.0020.0039.5092.2555.33عدنعدنبشار توفيق سريع علي1220140

A7.5016.0016.0039.5091.1354.99عدنعدنمحمد عبدالعظيم سيف قائد 1221141

A10.008.0018.0036.0098.3854.71عدنعدنمحمد وضاح هائل الصلوي1222142

A17.504.0016.0037.5094.7554.68عدنعدنانهار ُحسين مهيوب علي1223143

B15.0016.006.0037.0095.8854.66عدنعدنابراهيم خالد عاشور مبارك 1224144

B10.008.0020.0038.0093.5054.65عدنعدنعبدالرحمن طارق راشد 1225145

A12.504.0020.0036.5096.7554.58عدنعدنمحمد سند علي محمد1226146

A12.5010.0014.0036.5096.0054.35عدنعدننمي صالح ناصر صالح 1227147

B10.006.0020.0036.0097.0054.30عدنعدنفضل علي احمد عبدهللا 1228148

A10.0014.0012.0036.0097.0054.30عدنعدنتمنى لبيب داؤود عبدالحبيب 1229149

A12.506.0018.0036.5095.2554.13عدنعدنابراهيم عبدربه يوسف حنش 1230150

A7.5018.0010.0035.5097.0053.95عدنعدناحمد عبدالرحيم سيف سعيد 1231151

A10.0018.0010.0038.0090.3853.71عدنتعزعبد العزيز محمد اسماعيل 1232152

B7.5012.0018.0037.5091.3853.66عدنعدنجوهرة عبدالرحمن محمد1233153

A10.0012.0012.0034.0099.1353.54عدنعدناحمد عادل جمال الدين1234154

B10.006.0018.0034.0099.0053.50عدنعدنحسين جمال حسين محمد1235155

A7.5012.0016.0035.5095.1353.39عدنعدنياسين محمد احمد محمد1236156

B5.0012.0020.0037.0091.0053.20عدنعدنمحمد فؤاد عبدهللا مساعد1237157

B15.004.0018.0037.0090.6053.08عدنعدنابرار وهيب هائل 1238158
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B7.5010.0018.0035.5093.8853.01عدنعدنياسر عوض عبده قاسم 1239159

A7.5012.0016.0035.5093.8853.01عدنعدنعلياء احمد ثابت قاسم 1240160

A7.5010.0016.0033.5098.2552.93عدنعدنضي رفعت فيصل محمد الزغير 1241161

A7.5012.0016.0035.5093.5052.90عدنعدنحسين فهد عبده سيف 1242162

B12.5012.0010.0034.5095.2552.73عدنعدننجيبة محمد ناصر علي1243163

B10.006.0018.0034.0095.7552.53عدنعدنعوض علي عوض علي1244164

B12.5010.0010.0032.5098.5052.30عدنعدنعلي رفعت علي سعيد1245165

A7.508.0018.0033.5095.6352.14عدنعدناالء منير محمد عبدهللا 1246166

A12.504.0016.0032.5097.5052.00عدنعدنعلي حسن علي محمد 1247167

A10.008.0014.0032.0098.0051.80عدنعدنعبدهللا مصطفى احمد المحضار1248168

A7.5012.0014.0033.5094.5051.80عدنعدنهاني احمد محمد احمد سالم 1249169

A10.008.0014.0032.0098.0051.80عدنعدنمارية علي محمد سالم1250170

B7.5020.004.0031.5099.0051.75عدنعدنعبدهللا جمال حمود مصلح 1251171

B10.0010.0012.0032.0097.5051.65عدنعدنمريم عادل علي احمد1252172

B12.506.0014.0032.5095.2551.33عدنعدنمحمد احمد محمد عمر 1253173

A12.504.0014.0030.5098.6350.94عدنعدناماني ضمان ثابت قاسم1254174

B5.0014.0012.0031.0097.3850.91عدنعدناديب وضاح علي حسن دعبش1255175

A10.0014.008.0032.0095.0050.90عدنعدنيوسف مصطفئ محمد قائد1256176

B17.504.0012.0033.5090.8850.71عدنعدنعبدالرحمن مكافح عبدهللا مفتاح1257177

A5.0010.0016.0031.0096.3850.61عدنعدنوليد محمود محمد عمر سالم1258178

B10.0010.0010.0030.0098.3850.51عدنعدنفادي فؤاد عبدالرحمن اليوسفي1259179

A5.0010.0018.0033.0091.2550.48عدنعدنامجد اديب عبدالواحد صالح القرشي1260180

B10.004.0016.0030.0097.0050.10عدنعدنامجد هاني عبدالعزيز محمد1261181

A15.002.0016.0033.0089.7550.03عدنعدنعمار ياسر محمد حسين1262182

B5.0010.0014.0029.0097.3849.51عدنعدنعبير عبده محمد سليمان1263183

A7.5010.0012.0029.5096.0049.45عدنعدنعبدهللا صالح عبدهللا محمد 1264184

A5.0012.0012.0029.0095.6348.99عدنعدننور خالد عبدالعزيز راوح 1265185

A12.5012.004.0028.5096.3848.86عدنعدنهارون عبد العزيز قاسم عبادي 1266186

B7.506.0014.0027.5098.5048.80عدنعدنموسى عبدهللا صالح احمد 1267187

A12.508.008.0028.5095.5048.60عدنعدنمحمد فوزي بدر مسعود1268188

B10.002.0018.0030.0091.3848.41عدنعدنعبدهللا احمد صالح حامد1269189

B7.5010.0012.0029.5092.3848.36عدنعدنمحمد فواز فيصل سعيد 1270190

B7.5012.0010.0029.5092.2548.33عدنعدنيوسف عادل عبدالرب جبران1271191

A10.008.0010.0028.0095.5048.25عدنعدنعبدالغني محمد احمد عبدالنبي موسى1272192

B10.008.0012.0030.0090.1348.04عدنعدنادهم صديق ناصر محمد 1273193

A10.008.008.0026.0098.2547.68عدنعدنعمرو خالد فريد ثابت1274194

A7.506.0014.0027.5093.8847.41عدنعدنسلسبيل ماجد سلطان سعيد 1275195

B10.006.0010.0026.0096.7547.23عدنعدنيوسف عدنان علي جعفر 1276196

A5.008.0012.0025.0098.1346.94عدنعدنوضاح علي جبران ابراهيم السلفي1277197

A10.006.0010.0026.0094.2546.48عدنعدنسندس مصطفى علي نعمان1278198

B7.508.0010.0025.5095.2546.43عدنعدنعبدهللا محمد عبدهللا محمد1279199

B5.0010.0012.0027.0091.5046.35عدنعدنعبدالرحمن فارس محمد محمود 1280200

B10.004.0012.0026.0093.0046.10عدنعدنياسمين علي احمد مثنى1281201

B5.008.0012.0025.0095.2546.08عدنعدنبشار حبيب صالح نعمان1282202

B12.504.0010.0026.5090.1345.59عدنعدنحسين ياسر محمد حسين 1283203

B5.0012.006.0023.0098.0045.50عدنعدنياسين محمد قائد شعفل 1284204
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B5.006.0012.0023.0096.7545.13عدنعدناحمد عبدالحكيم عبيد محمد عوض1285205

A7.508.0010.0025.5090.7545.08عدنعدنعالء عبدالحكيم محمد سرور 1286206

A5.006.0012.0023.0095.6344.79عدنعدنحسن علي حسين مسعود1287207

A10.002.0012.0024.0092.5044.55عدنعدنمحمد اسامة محمد علي1288208

A7.5012.004.0023.5092.8844.31عدنعدنالحسن حامد جعفر ابوبكر1289209

A5.004.0012.0021.0097.0043.80عدنعدنمحمد حاتم علي يحيى مزرية 1290210

B5.006.0010.0021.0096.3843.61عدنعدنشيماء علي سليمان يحي 1291211

B7.504.008.0019.5094.5042.00عدنعدنعبدالرحمن محمد درهم حنش1292212

B5.004.006.0015.0098.1239.94عدنعدنجابر علي علي عمر1293213

B2.504.008.0014.5097.0039.25عدنعدنمي بليغ فؤاد محمد عبدهللا1294214

A5.004.006.0015.0095.2539.08عدنعدنحمزة الخضر ناصر احمد1295215

B2.502.004.008.5091.6333.44عدنعدناالء امين ناصر احمد1296216

B30.0030.0038.0098.0098.1398.04عمرانتعزوهيب عادل محسن الحدمه12971

A30.0026.0036.0092.0094.5092.75عمرانماربمحمد ماجد محمد12982

B27.5024.0038.0089.5094.5091.00عمرانماربعبدالعليم محمد علي السعيدي12993

B30.0026.0032.0088.0095.2590.18عمرانتعزجميل جميل علي سيف 13004

B27.5026.0028.0081.5096.7586.08عمرانعدنحمزه فتحي محمد سالم13015

A22.5026.0034.0082.5090.2584.83عمرانماربعمر عبدالوهاب مصلح ناصر 13026

B22.5028.0028.0078.5095.7583.68عمرانماربمعاذ محمد علي حسن الحيطي13037

A22.5026.0030.0078.5092.6382.74عمرانتعزعبدالعليم توفيق يحيى صالح13048

A25.0026.0024.0075.0093.2580.48عمرانعدنمجدي احمد محمد صالح13059

A22.5026.0024.0072.5093.7578.88عمرانتعزحمير عبدهللا صالح احمد 130610

A27.5024.0020.0071.5094.3878.36عمرانتعزمهيب محمد محمد 130711

B22.5026.0022.0070.5093.5077.40عمرانماربحذيفه نايف محمد حمود 130812

B20.0024.0026.0070.0093.1376.94عمرانتعزمحمد مختار ناجي 130913

B17.5018.0034.0069.5090.8875.91عمرانتعزيوسف محمد عبد الغني الشرجبي131014

B20.0026.0022.0068.0093.6375.69عمرانعدنهاني عبدالهادي علي 131115

A20.0026.0022.0068.0092.7575.43عمرانماربعبدالعزيز شائف احمد حمود131216

B12.5020.0024.0056.5095.0068.05عمرانتعزاحمد علي عزيز131317

B15.0028.0040.0083.0096.1386.94لحجتعزعبدالمجيد محمد ناشر احمد13141

A22.5028.0030.0080.5096.5085.30لحجعدناصيل عبدهللا امين ثابت13152

A27.5028.0024.0079.5098.6385.24لحجعدنوجيه عبدالكريم حمود عبدالرب 13163

B17.5026.0036.0079.5097.3884.86لحجعدنشكيب احمد محمد سيف13174

A27.5024.0026.0077.5096.6283.24لحجعدنمحمد نبيل صائل قاسم13185

B20.0026.0030.0076.0098.5082.75لحجعدنمحمد عبدالقوي فضل حسين13196

A20.0018.0038.0076.0095.1381.74لحجعدنعبدهللا فهد عبده عبدالرحمن13207

A17.5026.0030.0073.5097.7580.78لحجعدنعبدالملك اياد محمد طاهر13218

A12.5026.0034.0072.5097.5080.00لحجعدنصابر عبدهللا درهم عبدالمغني13229

B20.0026.0026.0072.0097.7579.73لحجعدنعاصم ناصر عبداللطيف132310

A22.5024.0026.0072.5096.5079.70لحجعدنعمرو عبدالمجيد قاسم سيف132411

B10.0030.0032.0072.0094.6378.79لحجعدنصقر مجيب ناصر علي132512

B10.0026.0032.0068.0096.8876.66لحجعدنعزالدين عبدالسالم محمد جبر 132613

A20.0024.0024.0068.0096.7576.63لحجتعزحسام علي محمد عثمان الجبولي132714

B20.0026.0020.0066.0097.5075.45لحجعدناحمد عيدروس عبده محمد132815

A22.5014.0026.0062.5098.3873.26لحجعدنايمن نورالدين محمد 132916

B17.5020.0024.0061.5099.3872.86لحجعدنماثر شكري علي محمد133017

29صفحة 



النموذج

درجة 

الرياضيات

 30

درجة 

الكيمياء

 30

درجة 

االنجليزي

 40

المجموع 

100

2024/2023نتائج امتحان المفاضلة لمنح التبادل الثقافي للعام الجامعي 

اسم الطالـــــــبم
المركز 

االمتحاني
محافظة الثانوية

امتحان المفاضلة
معدل 

الثانوية 

100

المعدل النهائي 

70+%30%

ب
رتي

الت

اجلمهوريـــة اليمنيــة
العايل و البحث العلمي وزارة التعليم

و التعليم الفني و التدريب املهني

Republic of Yemen               

Ministry of Higher Education and 
Scientific Research and technical 

B15.0020.0026.0061.0097.5071.95لحجعدنبيان نصار ردمان عبدهللا133118

B12.5018.0030.0060.5097.3871.56لحجعدنمحمد عبداللطيف محمد عبدهللا133219

B12.5018.0030.0060.5097.2571.53لحجتعزعبدهللا عارف مقبل عبدهللا 133320

A12.5022.0024.0058.5098.1370.39لحجعدنمصلح عبدالمنعم ثابت ثابت 133421

B22.5014.0022.0058.5098.1370.39لحجعدنمهند نصر عبدالباقي عبدالوهاب133522

B20.0016.0022.0058.0097.5069.85لحجعدنبراءة غالب علي مثنى133623

B20.0018.0020.0058.0095.3869.21لحجعدنمصعب مروان علي احمد الشعبي133724

B17.5022.0018.0057.5096.2569.13لحجتعزعاطف عادل عبد الرحمن علي133825

B22.5022.0014.0058.5092.3868.66لحجعدنخالد عبده محمد نعمان133926

A15.0018.0022.0055.0099.3868.31لحجعدنماريا شكري علي محمد134027

A15.0020.0020.0055.0097.8867.86لحجعدنشيماء عبدربه عبدالولي عبدهللا134128

B12.5024.0018.0054.5098.1367.59لحجعدنجمال عبدالكريم ثابت خالد 134229

A22.5016.0016.0054.5098.0067.55لحجتعزعاصم محمد احمد 134330

A12.5024.0018.0054.5096.1366.99لحجعدناسماعيل عبدالملك اسماعيل صالح القاضي 134431

B20.0018.0016.0054.0096.7566.83لحجعدنثابت خالد ثابت خالد134532

B22.5020.0010.0052.5098.5066.30لحجعدنصبري وليد محمد ثابت 134633

B12.5022.0018.0052.5095.2565.33لحجتعزحمزة صادق غالب احمد134734

B15.0018.0018.0051.0098.2565.18لحجعدنعبدالرحمن صالح راشد علي 134835

A7.5024.0020.0051.5096.5065.00لحجعدنهشام صالح حسين عبدالقوي134936

A15.0014.0022.0051.0097.1364.84لحجعدنمعاذ علي عبدالقوي يحيى135037

B12.508.0030.0050.5097.7564.68لحجعدنزيد عبدالقوي علي135138

B20.0022.008.0050.0097.2564.18لحجعدنالوليد ياسر عبدالرب علي 135239

B17.508.0024.0049.5097.0063.75لحجتعزمحمد عبدالرقيب مقبل عبدالمجيد135340

A12.5018.0018.0048.5097.5063.20لحجعدنعزمي فضل علي سعيد 135441

B10.0014.0022.0046.0098.2561.68لحجعدنحمد عادل عبدالرحيم عبدالستار القاضي 135542

A10.0016.0020.0046.0097.6361.49لحجعدنخالد محسن عبدالرحمن محمد 135643

A5.0018.0024.0047.0094.0061.10لحجعدنعبدالعزيز سالم محمد سالم 135744

A10.0020.0016.0046.0096.2561.08لحجعدنامجد عبداالله ثابت سالم 135845

B12.5010.0022.0044.5097.2560.33لحجعدنعبد اللطيف سيف احمد حسين135946

B7.5020.0016.0043.5098.7560.08لحجعدنوجيه فضل حسين فاضل 136047

B10.0016.0018.0044.0097.0059.90لحجعدنبالل كامل علي ثابت 136148

A17.5012.0016.0045.5093.3859.86لحجعدنسعيد صالح علي عبدالرب 136249

B15.0014.0014.0043.0098.2559.58لحجعدنفاطمة محمود صالح سرور 136350

A15.006.0022.0043.0098.1359.54لحجتعزعمر عزام عبده 136451

B12.5018.0012.0042.5098.3859.26لحجعدنمحمد انيس محمد سالم136552

A12.5014.0016.0042.5098.2559.23لحجعدنمنير عبدالرؤوف مثنى احمد 136653

A2.5020.0020.0042.5097.0058.85لحجعدناحمد عبدالحافظ صالح مسعد136754

B10.0022.0010.0042.0098.1358.84لحجعدنسعيد ناشر سعيد علي136855

B15.0010.0018.0043.0095.3858.71لحجعدنفهد عمر حسين سعد 136956

A15.008.0018.0041.0097.1357.84لحجعدنماهر جواد محمد 137057

A7.5018.0014.0039.5098.6357.24لحجعدنمحمد عبدهللا حسن عقيل 137158

A15.006.0018.0039.0097.1356.44لحجعدنصالح صادق عبدالقوي احمد 137259

A10.0018.008.0036.0098.0554.62لحجعدنايوب صالح محسن صالح 137360

A10.008.0018.0036.0097.2554.38لحجعدنياسمين محمد علي محمد137461

B7.5014.0016.0037.5093.0054.15لحجعدنخالد وليد ناجي عبده 137562

A7.504.0024.0035.5097.6354.14لحجعدنراشد انيس راشد حسين 137663
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B15.008.0014.0037.0092.5053.65لحجتعزاحمد فاروق ناشر احمد 137764

A5.0014.0016.0035.0097.1353.64لحجعدنبشار خالد مصلح سلمان137865

B10.0016.0010.0036.0094.5053.55لحجعدننور محمود احمد محمد137966

B7.5012.0016.0035.5095.6353.54لحجعدنهيثم عبدالفتاح هيثم عبدهللا138067

A10.0012.0014.0036.0094.3853.51لحجعدنبشار احمد عبدالجليل حسن 138168

A10.0010.0014.0034.0097.8853.16لحجعدنهند احمد عبدالجليل حسن138269

B10.0010.0016.0036.0093.0053.10لحجتعزمحمد غشوم محمد صالح سعيد 138370

A10.008.0016.0034.0097.3853.01لحجعدنمحمد علي محمد قائد138471

B12.5010.0012.0034.5095.8852.91لحجعدنابراهيم نجيب عبدهللا محمد138572

B5.0010.0018.0033.0098.0052.50لحجعدنعمرو خالد محمد مدهش138673

A10.0016.008.0034.0095.6352.49لحجعدنعبدالرزاق احمد صالح احمد138774

B10.0016.008.0034.0094.5052.15لحجعدنمحسن صالح علي صالح138875

A12.5010.0010.0032.5096.3851.66لحجعدنمحمدثابت محمدعبدهللا138976

A15.004.0016.0035.0090.5051.65لحجعدنوسيم محمد عبدهللا 139077

A12.5014.006.0032.5095.8851.51لحجعدنمحمد عبدالهادي احمد سيف139178

A15.0012.006.0033.0093.1351.04لحجعدنعبدهللا محمد سعيد مقبل139279

B7.5010.0014.0031.5096.2550.93لحجعدنعمار ياسر سعيد سالم الشعبي139380

A7.5010.0014.0031.5094.3850.36لحجمارباحمد ياسين عبده داغم139481

A5.0012.0014.0031.0093.6349.79لحجعدناحمدصبحي محمد سالم139582

B10.0014.006.0030.0095.8849.76لحجتعزاكرم عبدهللا علي عبدالرحمن 139683

B15.002.0014.0031.0092.8849.56لحجعدنهاني نائف هيثم محسن 139784

B5.008.0016.0029.0097.3849.51لحجعدنيوسف حمود مقبل سعيد139885

A5.006.0018.0029.0097.3849.51لحجعدنربيع محمد ثابت عبده139986

A10.006.0014.0030.0093.7549.13لحجعدناحمد علي غالب 140087

B12.504.0012.0028.5097.0049.05لحجعدنعادل عبيد صالح محمد 140188

A10.0010.008.0028.0097.3848.81لحجعدنبالل محسن عبدهللا محسن140289

A10.0010.008.0028.0093.5047.65لحجعدنابراهيم عبدهللا علي جابر140390

B7.5018.002.0027.5093.7547.38لحجعدنمحمد عبدهللا صالح صائل 140491

B7.508.0010.0025.5097.6347.14لحجعدنعبدهللا محمد عبدهللا عثمان 140592

B5.008.0012.0025.0097.6346.79لحجعدنفاظل ياسر فضل ناصر 140693

B7.502.0016.0025.5095.6346.54لحجعدنفضل صالح فضل عبدهللا محمد140794

B7.508.0010.0025.5094.6346.24لحجعدنحسين عبدالناصر سعيد سعيد140895

A7.502.0014.0023.5098.6346.04لحجعدنمحمد شوقي محمد يوسف 140996

A10.0010.006.0026.0091.8845.76لحجعدنمحمد مختار سيف سليم 141097

A10.004.0012.0026.0091.6345.69لحجعدنمحمد مراد عبدهللا القباطي141198

B7.504.0010.0021.5092.3842.76لحجعدنرامز علي سالم محمد141299

A7.504.0010.0021.5092.0042.65لحجعدنقاسم قاسم هيثم صالح 1413100

A7.506.006.0019.5093.1341.59لحجعدنعمر عبد الغني زين علوي محمد 1414101

A30.0030.0030.0090.0097.6392.29ماربمارباكرم حسن احمد محمد 14151

A30.0020.0036.0086.0096.7589.23ماربمارباحمد علي محمد احمد14162

A25.0026.0030.0081.0095.8885.46ماربماربسندس محمد عبدالغني درهم المجيدي14173

B27.5028.0022.0077.5097.8883.61ماربماربخولة خالد سعد اسعد 14184

A25.0026.0026.0077.0096.6382.89ماربحضرموتمحمد عبد الكريم علي صالح14195

A27.5024.0024.0075.5099.8882.81ماربماربسمية منيف علي محمد الشحري14206

B20.0026.0028.0074.0093.6379.89ماربماربمبخوت شمسان مبخوت شمسان14217

B17.5024.0030.0071.5098.8879.71ماربماربفاطمة مجاهد احمد سعيد14228
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B25.0024.0022.0071.0099.2579.48ماربمارباحمد علي حسن محمد14239

B25.0020.0028.0073.0094.5079.45ماربماربروعة عمر يحيى142410

B15.0024.0032.0071.0098.2579.18ماربماربلين عبداالله علي احمد142511

B22.5022.0026.0070.5097.5078.60ماربماربعمار ياسر علي حسن 142612

A15.0026.0030.0071.0096.0078.50ماربماربزينب عبدهللا محسن علي142713

B22.5024.0022.0068.5097.8877.31ماربماربامل عبدالمجيد ناصر 142814

B22.5026.0020.0068.5096.3876.86ماربماربالياس ادريس مهيوب قايد 142915

A10.0028.0032.0070.0092.7576.83ماربمارباسامة يحيى حسين مشوح143016

B12.5020.0034.0066.5096.3875.46ماربماربافنان يحيى احمد عبدهللا143117

B15.0024.0026.0065.0094.2573.78ماربماربياسر احمد عبدربه راشد 143218

A25.0018.0020.0063.0091.8871.66ماربماربضيف هللا محمد ضيف هللا عبدهللا 143319

B15.0022.0022.0059.0096.2570.18ماربماربعلي محمد علي صالح 143420

B17.5016.0026.0059.5093.8869.81ماربماربسليم علي ناصر مهدي143521

B17.5014.0026.0057.5095.0068.75ماربماربسعد ناجي محسن 143622

A22.5014.0020.0056.5094.8868.01ماربماربمحمد عرفات يحيى احمد 143723

A20.0018.0018.0056.0095.2567.78ماربماربسلمان محمد حسن علي 143824

B22.5022.0012.0056.5093.7567.68ماربماربندى عبدالجليل محمد سيف اليوسفي143925

A20.0020.0016.0056.0094.8867.66ماربماربمالك فيصل محمد علي 144026

A15.0018.0020.0053.0097.7566.43ماربماربرميصاء عامر ناصر غالب 144127

A12.5018.0022.0052.5097.8866.11ماربمارباسامه ناصر عبدهللا محمد 144228

B17.5012.0022.0051.5095.6364.74ماربماربنيسان محمد محمد العسل144329

A22.5020.0010.0052.5091.1364.09ماربماربشعيب ظافر علي علي 144430

B12.5018.0022.0052.5091.1364.09ماربماربمنصور محمد احمد نعمان 144531

B7.5024.0018.0049.5091.0061.95ماربعدنعبدالرحمن جابر عبده احمد 144632

B12.5014.0022.0048.5093.2561.93ماربماربعدي طه علي محسن 144733

B15.0012.0018.0045.0094.3859.81ماربماربطه عبدهللا قاسم عبدالغفور144834

B7.5012.0024.0043.5092.3858.16ماربماربمحمد فؤاد احمد علي 144935

A15.0018.008.0041.0091.8856.26ماربماربنجم الدين علي احمد 145036

A12.5010.0016.0038.5096.0055.75ماربماربعزالدين محمد علي محمد 145137

B15.0012.0010.0037.0090.1352.94ماربماربفيروز صادق عبدربه سعيد 145238

B10.0014.0012.0036.0091.1352.54ماربماربمحمد عبدالعزيز احمد علي 145339
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