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10101010151515154060100

10101010151515154060100حضرموتالمكالالمعارف الحديثةالتميميعبدهللا صبري سعيد عثمان1

109.99.99.91515151539.76099.7حضرموتالمكالالمعارف الحديثةمقرممحمد عمر خميس عمر2

109.99.99.914.4151514.439.758.898.5حضرموتالريدة وقصيعرمحمد محمود الزبيديالجمحيمحمد عوض سالم عبدهللا3

9.89.99.49.615151514.738.759.798.4حضرموتالمكالالشيخ ناصر لوتاهباسلمهمحمد صالح سالم عثمان4

1010101014.414.41514.44058.298.2حضرموتدوعنبن محفوظبن معلمعمر مبروك محمد عمر5

10109.91014.114.41513.839.957.397.2حضرموتالمكالالنور األهليةالسومحيإبراهيم ناصر علي يسلم6

1010101013.814.414.414.4405797حضرموتغيل باوزيربن سلمان النموذجيةحمدهمبارك علي محمد مبارك7

10109.99.914.413.814.413.839.856.496.2حضرموتالمكالالمعارف الحديثةالعكبريمروان محمد خميس سعيد8

9.99.99.99.914.413.814.413.839.656.496حضرموتغيل باوزيررباط بن سلمباحصينعبدالرحمن محمد عبدهللا أحمد9

1010101013.514.114.413.84055.895.8حضرموتالمكالالنور األهليةباعنسطارق علي عمر قاسم10

9.9109.99.814.113.814.413.839.656.195.7حضرموتغيل باوزيرالفقيد المالحيغييثمحمد حاج سالم جمعان11

1010109.912.9151512.639.955.595.4حضرموتالمكالالمعارف الحديثةبامطرفأحمد خالد محمد عبيد12

9.910101012.913.21514.439.955.595.4حضرموتالمكالالمكال الحديثةباشراحيلعبدهللا عامر عبدهللا عمر13

9.9109.61014.7151213.839.555.595حضرموتالمكالالمعارف الحديثةبابطينأنس حسين عبدهللا يسلم14

1010101014.113.813.813.24054.994.9حضرموتالمكالالشهيد خالدمهيريأيمن مازن أحمد محفوظ15

9.9109.81013.212.314.41539.754.994.6حضرموتبروم ميفعالرازي للبنينبامزاحمأحمد محمد صالح محمد16

1010101014.11214.413.84054.394.3حضرموتالمكالالمعارف الحديثةالعجيليعلي فؤاد سلمان جبار17

9.910101014.414.413.811.439.95493.9حضرموتالشحرالريادة األهليةمول الدويلةمحمد حسين سالم محروس18

9.9109.91014.112.314.413.239.85493.8حضرموتالمكالالصدارة األهليةشماخعلي عمر علي عمر19

9.910109.914.113.213.213.239.853.793.5حضرموتغيل باوزيرالفقيد المالحيباشكيلعمار هاني جمعان سالم20
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9.99.79.99.913.213.214.413.239.45493.4حضرموتالمكالالشهيد خالدباسالممروان خالد عمر محمد21

9.9109.81014.412.613.213.239.753.493.1حضرموتالمكالالخنساءالعكبريسليمان خالد سليمان برجف 22

9.91010101211.1151539.953.193حضرموتالمكالعلي بن أبي طالبالحامدسالم خالد شيخ أحمد23

9.99.89.79.513.213.214.413.238.95492.9حضرموتالمكالالمعارف الحديثةباعلويعبدهللا علوي أبوبكر محمد24

9.910109.912.312.614.413.839.853.192.9حضرموتالمكالالمعارف الحديثةعوضصالح مسعد محمد سالم25

9.79.9101014.112.61511.439.653.192.7حضرموتالمكالاإلمام الشافعيالبيتيأحمد عمر عبدهللا بامزرب26

1010109.912.612.613.813.839.952.892.7حضرموتالمكالالجماهيربايمينمحمد لطفي محمد أحمد27

1010101011.712.614.413.84052.592.5حضرموتالمكالالجماهيربوسبولأبوبكر سعيد أحمد سالم28

10109.89.914.111.714.412.639.752.892.5حضرموتالمكالالنهضة النموذجيةالبطاطيعبدالرحمن محمد أحمد طالب29

9.8109.89.713.513.813.212.639.353.192.4حضرموتدوعنجيل الثورةباصم أحمد خالد أحمد محمد30

10109.9101212.313.814.439.952.592.4حضرموتالمكالالمعارف الحديثةالعموديمحمد مروان عمر محمد31

1010109.913.891514.439.952.292.1حضرموتالمكالالمعارف الحديثةالحبشيأحمد عبود أحمد محمد32

9.8109.91012.912.3151239.752.291.9حضرموتغيل باوزيرمجمع عمر بن عبدالعزيزبن دحمانمازن عوض أحمد عوض33

101010101214.412.612.64051.691.6حضرموتوادي العين وحورةجيل الثورةباسيفعبدهللا طارق أحمد سليم34

9.89.89.99.812.912.314.412.639.352.291.5حضرموتالمكالاإلمام الشافعيباعلويعبدالرحمن عبدهللا أبوبكر محمد35

9.8109.79.713.511.114.413.239.252.291.4حضرموتالمكالالمعارف الحديثةبن الشخ أبوبكرنزيه أبوبكر شيخ أبوبكر36

9.89.79.59.811.712.914.413.238.852.291حضرموتالمكالالمعارف الحديثةباقشمرعمر أحمد أبوبكر عمر37

9.99.89.99.812.612.613.213.239.451.691حضرموتدوعنعثمان بن عفانبامنصورأكرم سالم محروس أحمد38

1010101012.61213.213.2405191حضرموتالمكالالنهضة النموذجيةالصافيعبدهللا صالح عبود محمد39

9.69.99.99.912.310.51513.839.351.690.9حضرموتالمكالالساللباعشنعمر عاصم عمر أحمد40
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9.9109.9101511.113.211.439.850.790.5حضرموتالمكالالنور األهليةباعومأحمد كمال أحمد عوض41

9.89.7109.912.612.613.212.639.45190.4حضرموتغيل بن يمينعبدهللا بن مسعودمديحجمشرف حسين محمد أبوبكر42

9.9109.79.913.811.11213.839.550.790.2حضرموتالشحرالهدى بالحاميباشحريسعيد عمر سعيد سالم43

9.810101010.812.613.213.839.850.490.2حضرموتغيل باوزيررباط بن سلمباشطحمحفوظ ياسر محفوظ أحمد44

9.99.9109.912.912.312.612.639.750.490.1حضرموتالشحرمكارم األخالقالسلمةمحمد مجدي جمعان عبود45

10109.91013.814.4129.639.949.889.7حضرموتالمكالالمكال الحديثةبلفقيةحسن صالح عبدالاله حسن46

9.99.9101013.812.61211.439.849.889.6حضرموتالمكالالنجاح األهليةالتميميإسالم أحمد منير عوض47

9.79.910101211.11511.439.649.589.1حضرموتالمكالزيد بن حارثةباوهالهارون سام صالح عوض48

9.99.99.79.8121213.21239.349.288.5حضرموتالمكالالشيخ ناصر لوتاهالدينيمحمد فوزي محمد سالم49

1010109.913.512.910.811.439.948.688.5حضرموتالمكالالفرقان األهليةعبدالعزيزأحمد عبدالودود حسن عبدالحق50

10109.89.712.612.313.210.839.548.988.4حضرموتالمكالالمعارف الحديثةالحامدمحمد صالح مصطفى محمد51

109.9101012.313.210.212.639.948.388.2حضرموتالمكالالشهيد خالدباشريفجنيد أنور صالح سالم52

10109.91011.113.211.412.639.948.388.2حضرموتالمكالالمعارف الحديثةالنهديسليمان سالم سليمان مبارك53

9.79.99.89.811.711.713.21239.248.687.8حضرموتسيئوناإلرتقاء األهليةبامحرزعمر سعيد مبارك أحمد54

98.299.69.99.89.711.710.513.213.23948.687.6الشحرالفقيد مصاقعبامسلمصهيب مسلم صالح عبدهللا55

9.89.89.59.911.410.813.213.23948.687.6حضرموتوادي العين وحورة أكتوبر14بن مصيقرحمد مبارك أحمد سالم56

9.99.79.79.610.813.212.61238.948.687.5حضرموتالمكالاألحفاد النموذجيةالدينيأحمد عمر محمد أحمد57

9.9109.59.512.311.712.61238.948.687.5حضرموتالمكالالمعارف الحديثةباشراحيلمبارك عبدهللا مبارك سعيد58

9.9109.81012.310.213.21239.747.787.4حضرموتالديس الشرقيةخالد بن الوليدبحاحعلي عبدالعزيز علي محمد59

9.79.89.49.713.210.213.21238.648.687.2حضرموتالشحرالفقيد مصاقعالعماريعلي محمد علي عبدهللا60
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9.79.89.69.610.812.912.61238.748.387حضرموتالمكالالرسالة النموذجيةباحنشلعلي سامي علي أحمد61

9.89.99.91012913.213.239.647.487حضرموتالضليعةمعاذ بن جبلبابدرعمر مبارك أحمد سعيد62

109.89.79.711.713.81210.239.247.786.9حضرموتالمكالالنهضة النموذجيةمرعيأحمد محمد سعيد أحمد63

9.810101013.210.513.210.239.847.186.9حضرموتالمكالالعلوم األهليةبادابودأحمد سالم عمر سعيد64

9.69.89.79.710.511.112.613.838.84886.8حضرموتالشحرالريادة األهليةباشراحيلمحمد خالد محمد سالم65

9.79.89.89.910.511.714.410.839.247.486.6حضرموتالمكالالشيخ ناصر لوتاهناجيمحمد أمين حمود علي66

9.79.89.99.812.99.91212.639.247.486.6حضرموتدوعنبقشان خيلةباصليلهسالم عبدهللا سعيد محمد67

9.49.49.89.51212.3121238.148.386.4حضرموتالشحرالفقيد حبليلبامؤمنسعيد أحمد سعيد محمد68

9.89.79.79.812.610.212.6123947.486.4حضرموتالمكالالنور األهليةباتومهارون فائز سالمين أحمد69

9.89.79.89.41211.713.210.838.747.786.4حضرموتالمكالالمعارف الحديثةالصافيالحسن عبدالعزيز أحمد عمر70

9.9109.99.812.610.2121239.646.886.4حضرموتغيل باوزيرالشهداء بالصداعمقرمزكريا محمد أحمد عوض71

9.69.89.69.913.512.910.810.238.947.486.3حضرموتغيل باوزيرالفقيد المالحيبافطيمعبدالعزيز سالم محمد سالم72

9.89.69.39.212.911.413.810.237.948.386.2حضرموتالمكالالمعارف الحديثةبامطرفمحمد مكارم محمد عبدالقادر73

109.8109.912.69.913.810.239.746.586.2حضرموتالمكالالمعارف الحديثةباسويدانأحمد منير أحمد أبوبكر74

9.59.99.89.812.912.38.413.23946.885.8حضرموتالمكالالساللالعامريعامر أحمد عبدهللا مقبل75

10109.9108.412.313.21239.945.985.8حضرموتالمكالالنهضة النموذجيةالحاجمحمد عبدالحكيم محمد عبدالقادر 76

109.39.89.812.612.910.810.538.946.885.7حضرموتالمكالاألمة النموذجيةبن سلمسالم رياض سالم 77

9.59.99.59.614.412.37.812.638.547.185.6حضرموتغيل باوزيربن سلمان النموذجيةالحيقيعبدهللا عوض محمد عوض78

9.79.99.99.613.811.110.810.839.146.585.6حضرموتغيل باوزيرالفقيد المالحياألشوليمحمد سالم مبارك بخيث79

9.89.69.59.510.510.813.81238.447.185.5حضرموتالمكالالفقيد شهاببادخنسعيد عمر ناصر سعيد80
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9.59.79.59.9912.61213.238.646.885.4حضرموتدوعنسبتمبر بالهجرين17بادحدوحعبدالرحمن علي محمد أحمد81

9.610109.8911.713.811.439.445.985.3حضرموتالشحرمكارم األخالقبن صالحعماد خالد مبارك سعد82

9.7109.99.811.412.910.211.439.445.985.3حضرموتالمكالالمكال الحديثةباصالحمحمد أبوبكر عوض محمد83

9.99.99.79.99.310.814.411.439.445.985.3حضرموتالمكالالمعارف الحديثةبن مرضاحعمار عبدهللا أحمد عبدهللا84

9.9109.91012.39.614.4939.845.385.1حضرموتالمكالالنور األهليةبن ثابثمحمد عدنان عبود سالم85

9.69.69.39.812129.613.238.346.885.1حضرموتحجرحمزة بن عبدالمطلبباسلطانحسين علي عمر سالم86

9.79.89.79.911.7121210.239.145.985حضرموتالمكالالنور األهليةالقعيطيعبدهللا محمد عبدالاله منصر87

109.79.99.814.49.69.61239.445.685حضرموتالمكالالمعارف الحديثةباحسينعبدالكريم لطفي عبدالكريم عثمان88

9.8109.99.810.811.710.212.639.545.385حضرموتدوعنالفقيد المحضارباحبيلسعيد أحمد عمر أحمد89

9.99.99.9109.38.713.81239.743.885حضرموتدوعنالعباس بالحجيباخشبأحمد خالد صالح أحمد 90
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