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98.88292727303014339.5557.2096.751نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرفاروق فيصل العبد سالم بن يماني1

98.63302726293014239.4556.8096.252نموذجية سيئونحضرموت الواديذكراحمد خالد احمد محمد العاشق2

99.38232830303014139.7556.4096.153نموذجية سيئونحضرموت الواديذكراحمد محمد علي سعيد باضاوي3

97.63282827293014239.0556.8095.854نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعبدالرحمن صالح عبدهللا فرج عفيف4

98.25262728303014139.3056.4095.705نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعلي حسن علي عبدالرحمن السقاف5

98.75292725292913939.5055.6095.106نموذجية سيئونحضرموت الواديذكريوسف عبد سعيد عمر بلفاس6

97.63262728283013939.0555.6094.657نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعبدالرحمن عبدهللا عوض سعيد باجبير7

98.5272528283013839.4055.2094.608نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعبدالملك هشام عبدهللا عبدالشيخ بن شمالن8

96.13282728292814038.4556.0094.459نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرمعاذ مشعل يسلم عاشور بلقصير9

98.63282627282613539.4554.0093.4510نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرمحمد عبدهللا محفوظ عبيد غيثان10

98.25272624292913539.3054.0093.3011نموذجية سيئونحضرموت الواديذكراسامة سالم عوض عبيد ناجي11

98.75282426282813439.5053.6093.1012النموذجيةحضرموتانثىفاطمة مراد خميس سعيد بايعشوت 12

97.88272528282613439.1553.6092.7513نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرمسفر فائز برك كرامة شيبان13

95.63272427282813438.2553.6091.8514نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرصالح محمد سالم احمد ديان14

96.625252725263013338.6553.2091.8514نموذجية سيئونحضرموت الواديذكراحمد منير جبر محمد حسان15

98.75242326273013039.5052.0091.5016نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرالحسن علي سالم عمر باطاهر16

98.5272328232913039.4052.0091.4017نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعبدالجبار عيظة سعيد عبدهللا بن حليمان17

98.25272323282913039.3052.0091.3018نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرقائد احمد كرامه الرعي بن سودة18

96212828272813238.4052.8091.2019نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرابراهيم عبيد سعيد رمضان باحشوان19

96.63302425262613138.6552.4091.0520النموذجيةحضرموتانثىزين فائز سعيد عمر بلفاس20

96.5232525283013138.6052.4091.0021نموذجية سيئونحضرموت الواديذكراحمد فوزي محمد احمد باسالمة21

98.375282523282512939.3551.6090.9522النموذجيةحضرموتانثىرشاء خالد عبد سعيد بن حاتم 22

96.13282624252813138.4552.4090.8523نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرسلطان عبدالعزيز علي سالمة بلعال23

97.88292521292512939.1551.6090.7524سيف بن ذي يزنحضرموت الواديذكرعمر عبدالعزيز سالم احمد ديان24

97.63292624262412939.0551.6090.6525النموذجيةحضرموتانثىعائشة عبدالعزيز صالح بن ملهي 25

98.375232626252812839.3551.2090.5526النموذجيةحضرموتانثىحسناء عبدهللا علي سليمان الحارثي26

98252423272912839.2051.2090.4027النموذجيةحضرموتانثىرقية عيدروس سالم عيدروس الحبشي27

97.75282424252712839.1051.2090.3028النموذجيةحضرموتانثىاسماء سعيد عبدهللا سالم باعمران 28

96.375272524262712938.5551.6090.1529نموذجية سيئونحضرموت الواديذكراحمد محمد عبدهللا سعيد باسبعين29

 م2018 نوفمبر  3 نتائج امتحانات المفاضلة لمنح مؤسسة حضرموت للمتقدمين في   

( 185 )االجمالي   ( 54 )إناث   ( 131 )القسم العلمي  الحضور  ذكور 

امتحان المفاضلة للمنح الدراسية د
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96.88272523242712638.7550.4089.1530نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرمحمد سالم مبارك محمد بكير30

96.875282223252712538.7550.0088.7531نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعبدهللا احمد برك احمد سويلم31

97.63272322262612439.0549.6088.6532نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرحمزة ابراهيم عبدهللا محمد الجرو32

96.88252323262712438.7549.6088.3533نموذجية سيئونحضرموت الواديذكراحمد خالد احمد كرامة الجابري33

97.38242227242612338.9549.2088.1534النموذجيةحضرموتانثىشيخة صالح سالم صالح الجهوري34

97.25272120282712338.9049.2088.1035نموذجية سيئونحضرموت الواديذكراحمد نبيل احمد طالب الحضرمي35

92.125252424282712836.8551.2088.0536السويري بنينحضرموت الواديذكراحمد عمر سعيد عمر بلقصير36

97.13282223242612338.8549.2088.0536النموذجيةحضرموتانثىآمنة علي احمد ابوبكر باسويدان 37

96.5232621252812338.6049.2087.8038نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعماد صالح دحمان عبدهود باجبير38

95.375242424232812338.1549.2087.3539نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعبدالرحمن محمد خميس كرامة باجبير39

97252224252512138.8048.4087.2040نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرياسر صالح عاشور عمر بن دهري40

96.75222424222912138.7048.4087.1041النموذجيةحضرموتانثىسمية هاني خالد عبدالرحيم العمودي41

99.125262419222611739.6546.8086.4542ساة للبناتحضرموتانثىلبنى عبدالكريم محمد عيظة الجابري 42

96.75261923252611938.7047.6086.3043النموذجيةحضرموتانثىصفاء عمر عبود سعيد بن عبيد هللا 43

96.375222422262511938.5547.6086.1544سيف بن ذي يزنحضرموت الواديذكرسالم حسن سالم سعيد بلحباك44

99261824242411639.6046.4086.0045سبأحضرموتانثىسلمى سيف عبدالحسين بركات  باسيف45

93.75252023262612037.5048.0085.5046الغرفةحضرموت الواديذكروليد انور برك محفوظ عميران46

98.63282322231911539.4546.0085.4547ثانوية شبامحضرموتانثىفاطمة ابوبكر محمد ابوبكر باعبيد 47

97.125232223232511638.8546.4085.2548النموذجيةحضرموتانثىصفاء سعيد جبير دحمان باجبير 48

95.375222324242411738.1546.8084.9549النموذجيةحضرموتانثىفاطمة محمد عيدروس محسن الحامد49

96.375272421212311638.5546.4084.9549النموذجيةحضرموتانثىشهيرة عمر سعيد مبارك باشامخة50

96.375241822222911538.5546.0084.5551النموذجيةحضرموتانثىاديبة احمد بكران عبد باشامخة51

97.25251823222611438.9045.6084.5052النموذجيةحضرموتانثىسارة عبدهللا صالح عبدالشيخ باموسى52

92.125212223282511936.8547.6084.4553نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرمحمد فيصل عبد حيمد حديجان53

94.25242420232511637.7046.4084.1054النموذجيةحضرموتانثىصفاء جمال احمد هادي جواس54

93222124232511537.2046.0083.2055نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرصالح عبدهللا صالح عبد باجري55

96262119212511238.4044.8083.2055النموذجيةحضرموتانثىبشرى مراد مفوظ علي حديجان56

94.375251820252511337.7545.2082.9557نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرمهند محمد سالم سهيل التميمي57

95.375211823232611138.1544.4082.5558النموذجيةحضرموتانثىزينب حسين يحيى علي الكاف58
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97252121172510938.8043.6082.4059النموذجيةحضرموتانثىشيخة توفيق شيخ عبدهللا بارجاء59

95.875291619212410938.3543.6081.9560النموذجيةحضرموتانثىبثينة ناصر عمر مبارك التميمي60

97.25221523212610738.9042.8081.7061النموذجيةحضرموتانثىفاطمة سعيد مبارك خميس بادباه61

95.88202019222710838.3543.2081.5562النموذجيةحضرموتانثىعائشة عقيل سالم عيظة العامري62

97.875202020252010539.1542.0081.1563تاربة للبناتحضرموتانثىعائشة محمد عاشور كرامة مصنوم63

94.75241818242210637.9042.4080.3064النموذجيةحضرموتانثىاحسان خميس عوض عاشور مندندن64

95.75222118182410338.3041.2079.5065النموذجيةحضرموتانثىنور لطفي علي عبدالقادر جواس65

94.5232116192510437.8041.6079.4066النموذجيةحضرموتانثىشفاء همدان طالب عبدهللا منيباري66

97.25221420252010138.9040.4079.3067سيف بن ذي يزنحضرموت الواديذكرمحمد سالم عوض سالم عبادي67

93.75231218242710437.5041.6079.1068نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرسالم مبارك سالم عوض الصبان68

94.25191918242310337.7041.2078.9069النموذجيةحضرموتانثىفاطمة احمد صالح احمد العامري69

93.13221520222510437.2541.6078.8570نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعبدالرحمن عمر برك سالم فريج70

94.63231720231910237.8540.8078.6571اإلبداع األهليةحضرموت الواديذكرصالح عبدهللا عبيد محمد باتيس71

92.25222317202210436.9041.6078.5072النموذجيةحضرموتانثىعائشة بلعيد يسلم سعيد المنصوري72

95.5211920192110038.2040.0078.2073النموذجيةحضرموتانثىسارة علي محمد حسن السقاف73

95.25211919202110038.1040.0078.1074نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعبدهللا ربيع صالح سالم باكربشات74

92.75201920182510237.1040.8077.9075النموذجيةحضرموتانثىصفاء صالح عمر سعيد بريكان75

93.5201817222410137.4040.4077.8076النهضة العلميةحضرموت الواديذكرصالح شكري صالح باشغيوان76

96.2521152122199838.5039.2077.7077نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرمحمد عمر عبدالقادر محضار الحبشي77

9523172024159938.0039.6077.6078الفقيد عوض باوزيرحضرموت الواديذكرمحمد عبيد عبدهللا بن قحيز الجابري78

92.25212213212410136.9040.4077.3079نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعبدهللا علي عبدهللا محمد الجرو79

9422182020199937.6039.6077.2080النموذجيةحضرموتانثىسارة سالم محفوظ سعيد الدوح80

9619241816209738.4038.8077.2080النموذجيةحضرموتانثىفاطمة عبدهللا يحيى عمر باحشوان81

91.38241720202010136.5540.4076.9582السويري بنينحضرموت الواديذكرعبدالقادر فهيم علي فرج التميمي82

93.62516162020269837.4539.2076.6583باكثيرحضرموتانثىسلسبيل حسين ابراهيم عمر عقبة83

92.6319222115219837.0539.2076.2584السويري بنينحضرموت الواديذكراحمد محمد عوض احمد مسلم84

94.1320161825179637.6538.4076.0585الصبانحضرموت الواديذكرسالم كرامه عمر سعيد بن نهيم85

92.3818171821239736.9538.8075.7586النموذجيةحضرموتانثىملوك سعيد محمد برك حنشي86

93.37522132218219637.3538.4075.7586النموذجيةحضرموتانثىخديجة عيدروس عمر علوي الحبشي87
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95.8821202018149338.3537.2075.5588سبتمبروادي العين وحوره26حضرموت الواديذكرعلي سعيد يسلم سالمين ذيبان88

97.7517161719229139.1036.4075.5089ساه بناتحضرموتانثىسندس حسين سالم عبدهللا بن الشيخ ابوبكر89

969151823269138.4036.4074.8090النهضة العلميةحضرموت الواديذكرابوبكر محمد عبدالقادر بارجاء90

9421141821189237.6036.8074.4091النهضة العلميةحضرموت الواديذكرسالم احمد عمر باضاوي91

92.87525171611239237.1536.8073.9592النموذجيةحضرموتانثىصفاء سعيد عاشور عبيد بريكان92

93.3810202217229137.3536.4073.7593الغرفةحضرموت الواديذكرمردوف محفوظ مبروك سعيد باظريس93

92.7513171919239137.1036.4073.5094باكثيرحضرموتانثىعبير خليل عبيد سعيد واكد94

94.6329131715158937.8535.6073.4595نموذجية سيئونحضرموت الواديذكراحمد صالح عاشور احمد التميمي95

94.524151918138937.8035.6073.4096الردودحضرموت الواديذكرعبدهللا عيسى عبدهللا سالم عمران96

95.2525121517198838.1035.2073.3097نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعوض سالم عوض فريد التميمي97

93.12511222021169037.2536.0073.2598السويري بنينحضرموت الواديذكرسياف فهد غالب برك بلقصير98

93.12524141815199037.2536.0073.2598الغرفةحضرموت الواديذكرعبدهللا مبارك احمد صالح باثنيه99

96.7520161817158638.7034.4073.10100بن حمحضرموت الواديذكرعبدالسالم جواد عوض عبدهللا العامري100

94.6253162324228837.8535.2073.05101النموذجيةحضرموتانثىبركة منير احمد عوض باسيف 101

94.6319121919198837.8535.2073.05101نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرابوبكر محمد ابوبكر عبدالرحمن باكثير102

9221141815229036.8036.0072.80103النموذجيةحضرموتانثىابسام عادل يسلم سهيل بكري 103

94.521131919148637.8034.4072.20104الفقيد عوض باوزيرحضرموت الواديذكرمبارك عبدهللا عمر صالح النوب104

97.1322131817138338.8533.2072.05105االبداع االهليةحضرموتانثىنوال علي سالم عبيد باوهال105

95.2526121618128438.1033.6071.70106عمر بن الخطابحضرموت الواديذكراسامة خالد كرامة سلمان باشامخة106

95.62519122022108338.2533.2071.45107الصبانحضرموت الواديذكرعبدهللا ايمن سالم عبدهللا الحجار107

96.37521101322168238.5532.8071.35108الصبانحضرموت الواديذكرعمر سالم عبدهللا سعد باحارثة108

94.2522151317178437.7033.6071.30109النموذجيةحضرموتانثىعبير مرشد صالح سعيد بن خبران 109

93.6315142018178437.4533.6071.05110سيف بن ذي يزنحضرموت الواديذكرمحمد خالد جعفر مرعي لرضي110

92.516111622198437.0033.6070.60111الصبانحضرموت الواديذكراحمد عمر عبدهللا عمر باصويطين111

91.87517171518178436.7533.6070.35112النموذجيةحضرموتانثىمروة جمعان برك محفوظ باصويطين112

93.87318191617128237.5532.8070.35112بور البالدحضرموت الواديذكرعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن أحمد بازغيفان113

99.6519111616147639.8630.4070.26114السادس والعشرونجدةانثىمريم عمر كرامة الهجري114

96.6319151419127938.6531.6070.25115سبتمبروادي العين وحوره26حضرموت الواديذكرسالم صالح سالم عمر بامحمود115

93.520121817158237.4032.8070.20116شبام للبنينحضرموت الواديذكرشريف برك كرامة سالم باجمال116
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 م2018 نوفمبر  3 نتائج امتحانات المفاضلة لمنح مؤسسة حضرموت للمتقدمين في   

( 185 )االجمالي   ( 54 )إناث   ( 131 )القسم العلمي  الحضور  ذكور 

امتحان المفاضلة للمنح الدراسية د

95.131791821158038.0532.0070.05117شبام للبنينحضرموت الواديذكريوسف خيران ناصر سعيد مرعي117

9515151814177938.0031.6069.60118سيف بن ذي يزنحضرموت الواديذكرمبارك حسن مبارك صالح لقوح118

97.62520101517147639.0530.4069.45119عمر بن الخطابحضرموت الواديذكرابراهيم عبدهللا سعيد محمد باغوث119

9520151214177838.0031.2069.20120نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرمحمد فهمي مهدي صالح باكثير120

92.87518111317218037.1532.0069.15121النموذجيةحضرموتانثىاسماء عبدالمولى ربيع كرامة بازهير121

94.7515101324167837.9031.2069.10122بور البالدحضرموت الواديذكرعبود سالم عبود سعيد باضاوي122

95.12517131719117738.0530.8068.85123الصبانحضرموت الواديذكرسالم صالح عوض يسلم بن سميدع123

94.251571818197737.7030.8068.50124نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعلي فوزي علي شيخ باحميد124

96.8818161413127338.7529.2067.95125نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرسامح محمد سعيد بلقصير التميمي125

93.6317111317187637.4530.4067.85126الحوطةحضرموت الواديذكرعبدهللا محمد محفوظ عبدالقادر التوي126

92.37514101820157736.9530.8067.75127الصبانحضرموت الواديذكرمحمد نبيل علي سالم حميد عاشور127

9021141815117936.0031.6067.60128السويري بنينحضرموت الواديذكرعمر طالب عمر جعفر بن شمالن128

902714815147836.0031.2067.20129نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعبدهللا فيصل كرامة محمد العامري129

90.7514101619187736.3030.8067.10130النهضة العلميةحضرموت الواديذكرمحمد امين احمد باكثير130

92.52116151497537.0030.0067.00131دار المصطفى بتريمحضرموت الواديذكرمحمد خالد احمد سعيد باسالم131

92.8820111515137437.1529.6066.75132النهضة العلميةحضرموت الواديذكرامجد محمد احمد السياغي132

95.8759131515197138.3528.4066.75132شبام للبنينحضرموت الواديذكرصالح فريد برك سعيد مشعبي133

92.7517131316157437.1029.6066.70134سيف بن ذي يزنحضرموت الواديذكريسلم محمد يسلم مبارك المنصوري134

92.1314141315187436.8529.6066.45135النهضة العلميةحضرموت الواديذكرمحمد خالد عمر دومان135

95.8816121814107038.3528.0066.35136قضاعة بعمدحضرموت الواديذكراحمد سالم سليمان خميس بن شمالن136

94.6315121616127137.8528.4066.25137بن حمحضرموت الواديذكراحمد صالح كرامة خميس بكير137

92.517151414137337.0029.2066.20138األحقافحضرموت الواديذكرهشام سالم عوض سعيد عليان138

941912151787137.6028.4066.00139نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرابوبكر علوي ابوبكر علوي الخرد139

94.8812131713157037.9528.0065.95140قعوضةحضرموت الواديذكرمحفوظ عبدهللا سالم عبدهللا القفيل140

91.12518131318117336.4529.2065.65141السومحضرموت الواديذكرراشد عمر عاشور سلوم باحميش141

90.6318121614137336.2529.2065.45142سيف بن ذي يزنحضرموت الواديذكرعلي صالح خميس يسلم بيزار142

93.2510141518126937.3027.6064.90143إمرؤ القيسحضرموت الواديذكرسهل عبدهللا سهل باسهل143

92.751081618176937.1027.6064.70144النهضة العلميةحضرموت الواديذكرالحسين رشيد عوض العامري144

96.51712121686538.6026.0064.60145مجمع إمرؤ القيس التعليميحضرموت الواديذكرغالب علي مبارك بن سليمان بن علي145
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امتحان المفاضلة للمنح الدراسية د

98.1315111114126339.2525.2064.45146المدينة المنورة بالدمامالسعوديةذكراحمد سالم محمد بلفقيه146

9113101813167036.4028.0064.40147النهضة العلميةحضرموت الواديذكرجاسم صبري سلمان العيجم147

92.514101512176837.0027.2064.20148نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرريس عبدالحكيم احمد سعيد بن عقيل148

94.12510111614156637.6526.4064.05149النموذجيةحضرموتانثىابرار عبدهللا عوض عبيد باحشوان149

95171291896538.0026.0064.00150تريم للبنينحضرموت الواديذكرحسين جمال سالم بريكان التميمي150

92.13219131686736.8526.8063.65151بور البالدحضرموت الواديذكرعبدهللا هادي سعيد سالم قمصي151

91.752310151276736.7026.8063.50152حوره للبنينحضرموت الواديذكرسعيد عبدهللا سعيد بن قبيله باوزير152

91.3818111213136736.5526.8063.35153الردودحضرموت الواديذكراسماعيل وهيب سالم عبيد الزبيدي153

918131418146736.4026.8063.20154السويري بنينحضرموت الواديذكرعبدالرحمن خالد احمد سعيد التميمي154

93971620136537.2026.0063.20154الفقيد عوض باوزيرحضرموت الواديذكرسامح انور عبدالاله محمد بلحويصل155

90.62518121413106736.2526.8063.05156المعارف األهليةالساحلذكرعبدهللا صالح جمعان عبدهللا هويدي156

96.51591113136138.6024.4063.00157المعارف األهليةالساحلذكرمحمد لطفي عبيد احمد باجبير157

9213131311156536.8026.0062.80158قعوضةحضرموت الواديذكراحمد شفيق سعيد عمر بن عجاج158

911671517106536.4026.0062.40159عمر بن الخطابحضرموت الواديذكرفاروق علي كرامة سالم باني159

95.2511121115116038.1024.0062.10160عمر بن الخطابحضرموت الواديذكرجالل مبارك علي مبارك مسلَّم160

98.151812111155739.2622.8062.06161عرفاتالسعوديةذكرعمر علي عمر بارجاء161

902011111676536.0026.0062.00162ثانوية الحوطةحضرموتانثىدعاء عمر عيدروس عبدالقادر الحبشي 162

912091110136336.4025.2061.60163نموذجية سيئونحضرموت الواديذكرعبدالرحمن عبدهللا سعيد مبارك بن عبيدهللا163

92.751481215116037.1024.0061.10164الخريبة األهليةحضرموت الواديذكربدر عمر صالح عمر باشمالن164

92.51461515106037.0024.0061.00165النهضة العلميةحضرموت الواديذكرعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن عمر باعباد165

92.381591212126036.9524.0060.95166حوره للبنينحضرموت الواديذكرعلي صالح يسلم سعد مرزوق166

92.751016131285937.1023.6060.70167حوره للبنينحضرموت الواديذكرراشد صالح احمد مبروك بن عسيل167

93.63137121495537.4522.0059.45168عمر بن الخطابحضرموت الواديذكررفيد عبدهللا رجب حيمد بارفيد168

99.2381014984939.6919.6059.29169الشيخ عبدالعزيز بن بازالسعوديةذكرسالم فايز سالم منيفان169

90.886111017135736.3522.8059.15170الصبانحضرموت الواديذكرنواف خالد محسن سالم بن مهري170

91.63139141375636.6522.4059.05171بن حمحضرموت الواديذكرحسن سعيد برك صالح العامري171

931071016115437.2021.6058.80172األحقافحضرموت الواديذكرابراهيم عبداللطيف سالم كرامه بن بريك172

90.88513131695636.3522.4058.75173بن حمحضرموت الواديذكرصالح سليمان ناصر محمد التميمي173

91.675139101385336.6721.2057.87174النهضة العلميةحضرموت الواديذكرهشام احمد سعيد بارمادة174
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امتحان المفاضلة للمنح الدراسية د

90.512914995336.2021.2057.40175تريمحضرموتانثىشمس سالم بخيت نصيب كمبيري175

92.568151665137.0020.4057.40175الصبانحضرموت الواديذكرعمر هادي عمر عوض الجريدي176

90.75117131285136.3020.4056.70177السويري بنينحضرموت الواديذكرعبدالرحمن عبدهللا عوض احمد مسلم177

95.156128974238.0616.8054.86178الخندقالسعوديةذكرعمر عبدالقادر عمر بن قاضي178

94511101234137.6016.4054.00179قضاعة بعمدحضرموت الواديذكرحامد علي عبدهللا علوي الحامد179

96.585118953838.6315.2053.83180القدسالسعوديةذكرمحفوظ محمد محفوظ بلعجم180

93.7521191174037.5016.0053.50181المعال/مأرب معدنذكرعمر محمد عمر احمد بافضل181

91.015771083736.4014.8051.20182التاسعةالرياضانثىحفصة هشام عبدالقادر بارجاء182

92.55751063337.0013.2050.20183السادسة والثالثونالطائفانثىغدير يسلم سالم الزبيدي183

91.8751610683136.7512.4049.15184حنيشان النموذجيةشبوةذكرعبدالسالم عبدهللا محسن توفيق184

غائب92.25036.900.00سيف بن ذي يزنحضرموت الواديذكرعبدالرحمن محمد صالح بن شريشر النهدي185

غائب00.000.00ـ186


