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10.010.010.09.815.015.015.015.039.860.099.8حضرموتدوعنالشيخ بن محفوظ األهليةباجابرسالم محمد بن محمد1

9.910.010.010.014.715.015.015.039.959.799.6حضرموتالديس الشرقيةعمر بن عبدالعزيزأبو طلعةحسين صالح عبدالحافظ علي2

10.010.010.010.015.015.014.415.040.059.499.4حضرموتالمكالعبدالرحمن الغافقيبامساعدعمار محمد صالح سالم3

10.010.010.010.015.015.015.014.440.059.499.4حضرموتالمكالالمعارف الحديثة بن الشيخ أبوبكرمحمد أحمد حسين محمد4

10.010.010.010.015.015.013.815.040.058.898.8حضرموتالمكالاألمة النموذجيةبامطرفعبدهللا منير سعيد محمد5

10.010.010.010.014.415.013.815.040.058.298.2حضرموتالمكالالشهيد خالدباعقيلعبدهللا فؤاد سالم عمر 6

9.710.010.010.015.015.013.814.439.758.297.9حضرموتالمكالعثمان بن عفان الغريبإبراهيم عبدالقادر عبدهللا سعيد7

10.010.09.89.914.415.015.013.839.758.297.9حضرموتالريدة وقصيعرمحمد محمود الزبيريالنمرزيد فيصل صالح عوض8

9.89.810.010.015.015.014.413.839.658.297.8حضرموتالشحر الجالءباوزيرمحمد سعيد محمد سعيد9

10.010.010.09.915.015.013.214.739.957.997.8حضرموتدوعنالشيخ بن محفوظ األهليةقندوسعثمان صالح سالم أحمد10

9.89.99.29.914.415.014.415.038.858.897.6حضرموتالمكالالمكال الحديثة باسلطانعلي سعيد سالم عمر11

10.010.010.010.013.215.014.415.040.057.697.6حضرموتالمكالالجماهيرباحاج علي عمر علي عمر 12

9.810.09.99.815.015.013.814.139.557.997.4حضرموتالشحر الريادة األهليةباضاويمحمد علي عبدهللا عوض13

10.010.010.010.014.415.012.015.040.056.496.4حضرموتالمكالأكتوبر  14الصيعريعوض محمد عبدهللا عوض14

10.09.910.010.015.015.012.014.139.956.196.0حضرموتالمكالعلي بن أبي طالبباحشوانإبراهيم أحمد عبدهللا محمد15

9.99.99.79.814.415.012.614.739.356.796.0حضرموترخيةالمجدباعفيعبدالسالم عارف عبدهللا أحمد16

9.49.38.79.114.415.015.015.036.559.495.9حضرموتالديس الشرقيةعمر بن عبدالعزيزالمقديأحمد محمد أحمد عمر17

10.010.010.010.015.015.010.815.040.055.895.8حضرموتالشحر مجمع سعادباحبيلشاكر حسن عمر أحمد18

10.010.09.710.015.015.011.414.439.755.895.5حضرموتأرياف المكالمجمع راس محلبادحيدوحصالح حسن سالم عمر19

9.99.910.010.013.815.011.414.739.854.994.7حضرموتالمكالعثمان بن عفان بامخيرعلي عبدهللا سعيد علي20

9.810.09.89.614.414.411.414.739.254.994.1حضرموتالمكالالشيخ ناصر لوتاهالعموديحسين حسن حسين محمد21

9.89.89.89.515.015.010.814.438.955.294.1حضرموتالمكالعثمان بن عفان بن عبدالرحيممحمد أبوبكر سعيد علي22

10.010.010.010.015.015.010.213.840.054.094.0حضرموتالمكالالكناري األهليةالذيبانيعمر صالح عمر عمر23

10.010.010.010.015.013.213.212.640.054.094.0حضرموتالمكالالمعارف الحديثة بن سوادأيوب صالح ربيع عوض24

10.010.09.89.914.412.312.615.039.754.394.0حضرموتالريدة وقصيعرمجمع الواديالجمحيعوض صالح عوض سالم25
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9.59.99.99.715.013.813.812.339.054.993.9حضرموتالمكالعبدهللا الساللبن نبهانأحمد سالم عوض محمد26

9.910.09.810.015.014.412.012.639.754.093.7حضرموتالمكالالمكال الحديثة باشراحيلعبدالرؤوف عامر عبدهللا عمر27

10.010.010.010.013.215.012.013.540.053.793.7حضرموتالمكالاألحفاد النموذجيةالحداديعبدهللا خالد سالم عمر28

9.610.09.89.912.615.012.614.139.354.393.6حضرموتغيل باوزيرالفقيد المالحيباحميشعلي سامي علي عوض29

9.910.09.910.015.015.012.011.439.853.493.2حضرموتالشحر المعارف الحديثة باصمداحمد جمال محمد عبدهلل30

10.010.010.010.015.013.511.413.240.053.193.1حضرموتالمكالأكتوبر  14بلفقيةعلي هاني علي 31

9.910.09.89.614.415.010.213.839.353.492.7حضرموتالشحر الفقيد حبليلقصعورعبدالرحمن محمد خميس عبيد32

10.010.09.89.915.014.49.014.439.752.892.5حضرموتالمكالالفالح النموذجيةالمعاريمحمد سالمين صالح سعيد33

10.09.99.910.014.414.49.614.139.852.592.3حضرموتالمكالالمعارف الحديثة بكيرأحمد عادل هادي كرامة34

9.810.09.59.714.415.010.812.939.053.192.1حضرموتالمكالاالمام الشافعي بامزرب الببيتيعلوي عمر عبدهللا علوي35

9.49.68.99.113.811.415.014.737.054.991.9حضرموتالديس الشرقيةمعاذ بن جبلالنموريمصعب سعد علي محمد36

10.010.09.59.912.015.011.414.139.452.591.9حضرموتالمكالالمكال الحديثة بن مخاشنعبدهللا ربيع ريس سالم37

9.89.99.910.015.015.09.612.639.652.291.8حضرموتالمكالالنجاح األهليةبلفقيهمحمد عوض محمد أحمد38

10.010.010.09.915.015.09.612.339.951.991.8حضرموتالمكالالفرقان األهليةباكرمومجهاد علي مبارك عمر39

9.99.99.99.914.415.010.811.739.651.991.5حضرموتالمكالالمعارف الحديثة بلحولحسين علي محمد عمر40

10.09.89.99.913.812.610.214.739.651.390.9حضرموتالمكالالنهضة النموذجيةبامسعودأحمد خالد سعيد عمر41

9.510.09.59.613.215.010.813.238.652.290.8حضرموتالمكالعثمان بن عفان مسونقحسين ناجي خميس محمد42

9.910.09.89.815.015.010.211.139.551.390.8حضرموتالمكالالشيخ ناصر لوتاهالهميميزياد أحمد صالح عمر43

9.59.59.910.015.013.210.213.538.951.990.8حضرموتالمكالعبدهللا الساللباعشناحمد عاصم عمر احمد 44

9.810.09.89.913.813.29.614.739.551.390.8حضرموتالمكالالخنساءباوزيرأحمد عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالرحمن45

10.010.09.810.015.012.010.213.839.851.090.8حضرموتالمكالاألمة النموذجيةباوزيرأنس أحمد عبود أحمد46

9.59.69.49.710.813.813.214.738.252.590.7حضرموتالديس الشرقيةعمر بن عبدالعزيزعميرانسعيد البرك حسن عبدهللا47

9.89.68.99.913.815.011.412.338.252.590.7حضرموتالمكالاالمام الشافعي باموسئعبدالعزيز عمر سالم سعيد48

9.910.010.09.914.415.010.810.539.850.790.5حضرموتالريدة وقصيعرعمار بن ياسرالعجيليسعيد محيمود سعيد سعد49

9.99.59.19.913.815.011.411.738.451.990.3حضرموتالمكالالنهضة النموذجيةالدينيعبدالرحمن عمر سعيد محمد50
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10.010.09.89.912.015.08.415.039.750.490.1حضرموتالمكالالشهيد خالدباغفارطه جميل أحمد محمد51

9.19.99.39.912.015.011.413.538.251.990.1حضرموتالمكالالفالح النموذجيةالعامريمجيد محمد برك العبد52

9.79.69.69.815.09.612.014.738.751.390.0حضرموتغيل باوزيربن سلمان النموذجيةالحضرميصالح عبدالحبيب صالح عبدالحبيب53

10.09.99.89.913.813.510.212.939.650.490.0حضرموتالمكالالمكال الحديثة الهدار عبدهللا حسين عبدهللا حسين54

9.99.49.69.814.412.911.412.638.751.390.0حضرموتالمكالالنهضة النموذجيةباشنينيبشار مهدي صالح أحمد55

9.99.89.79.812.612.012.014.139.250.789.9حضرموتالمكالالكناري األهليةبفلحمحمد صالح محمد 56

9.99.99.910.012.014.710.213.239.750.189.8 حضرموت المكالعبدهللا الساللالصبان عمرو علي احمد محمد 57

9.69.99.39.713.815.010.811.738.551.389.8حضرموتالمكالالنور األهلية الجوهيإسالم سامي مبارك عوض58

9.89.99.710.012.612.313.212.039.450.189.5حضرموتالمكالالعلوم االهليةالعربي راشد وجدي محمد صالح59

9.99.59.79.913.214.412.610.239.050.489.4حضرموتالمكالالنهضة النموذجيةالرباكيمحمد أنيس يسلم محفوظ60

10.09.310.010.012.012.011.115.039.350.189.4حضرموتالمكالالمعارف الحديثة الكلديسالم سعيد صالح منصور61

9.79.79.79.913.810.212.613.839.050.489.4حضرموتالمكالالمعارف الحديثة باحكيمعلي أحمد علي أحمد62

9.910.09.810.014.414.49.611.139.749.589.2حضرموتغيل باوزيرالفقيد المالحيبن عبيدالالهمحمد إبراهيم سالم بلغيث63

9.910.09.79.814.412.610.212.639.449.889.2حضرموتدوعنالشيخ سليمانباكرموممرعي محمد عمر سالم64

9.79.49.510.011.413.812.612.638.650.489.0حضرموتالمكالاالمام الشافعي باجويبرأنس محمد عبود مبارك65

9.710.09.810.014.413.29.012.939.549.589.0حضرموتالديس الشرقيةالفاروقالكساديبدر أحمد بدر أحمد66

9.99.79.610.013.815.010.510.539.249.889.0حضرموتالمكالالنهضة النموذجيةبن الشيبةعبدالرحمن فائز عبدهللا يسلم67

9.79.610.09.412.010.213.813.838.749.888.5حضرموتدوعنالشيخ بن محفوظ األهليةالبطاطيسالم عبدهللا سالم عبدهللا68

9.710.09.89.913.211.712.611.439.448.988.3حضرموتغيل باوزيرجول شحيرالحيقيمحمد عوض أبوبكر بابهار69

9.79.49.69.814.410.512.612.338.549.888.3حضرموتحجرحمزة بن عبدالمطلبالعموديفهد أحمد عمر عفيف70

9.89.88.89.413.815.08.712.937.850.488.2حضرموتالمكالالنهضة النموذجيةبن سلمةعبدالرحمن صالح احمد سالم 71

9.99.89.49.913.213.29.013.839.049.288.2حضرموتالمكالالمعارف الحديثة باراسأحمد حسين أبوبكر سالم72

9.79.99.69.713.212.69.613.838.949.288.1حضرموتالشحر الهدى بالحامياليزيديعمر علي عمر عبدالرب73

10.09.99.79.914.410.812.011.439.548.688.1حضرموتالمكالالنهضة النموذجيةباوزيرأبوبكر محمد علي عبدهللا74

9.39.59.69.613.813.810.811.438.049.887.8حضرموتالمكالعلي بن أبي طالبالعماريحمزة فهد عوض أحمد75
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9.910.09.910.012.613.89.012.639.848.087.8حضرموتغيل باوزيرعمر بن عبدالعزيزالقصارعبدالناصر صالح عمر أحمد76

9.89.89.79.913.214.79.011.739.248.687.8حضرموتغيل باوزيراألخيار األهليةبرعيةعلي محمد سعد عوض77

9.49.39.79.512.011.411.415.037.949.887.7حضرموتالمكالعبدهللا الساللبن مخاشنعبدالعزيز ريس عبود سعيد 78

9.99.99.910.013.812.39.612.339.748.087.7شبوةالطلحضدة باوهالسليمان صالح سالم أحمد79

9.99.79.49.913.212.310.812.338.948.687.5حضرموتالديس الشرقيةعمر بن عبدالعزيزالحداد محمد صالح البرك عوض 80

9.49.89.89.912.612.69.613.838.948.687.5حضرموتدوعنمجمع بقشانباسلومسالم محسن سالم عمر81

9.810.010.010.013.814.49.69.939.847.787.5حضرموتالمكالالنجاح األهليةبو منذرمنذر علي عمر مبارك82

9.810.09.59.812.611.110.813.839.148.387.4حضرموتالمكالالخنساءالعكبري عماد احمد سالم مبارك 83

9.39.88.99.214.412.09.614.137.250.187.3حضرموتغيل بن يمين عبدالرحمن الغافقيالخنبشينواف علي سعيد أبوبكر84

9.59.99.19.815.015.07.811.138.348.987.2حضرموتالمكالالنور األهلية بن عيفانأحمد عبدهللا مبارك عمر85

9.69.99.59.912.69.313.812.638.948.387.2حضرموتالمكالالشيخ ناصر لوتاهسبعانسعيد سالم سعيد عبود86

9.89.69.79.813.29.912.013.238.948.387.2حضرموتوادي العينالنهضة بالواديباوزيرعمار صالح سهل 87

9.69.49.89.715.013.210.210.238.548.687.1حضرموتغيل باوزيراالخيار األهليةباشطحاحمد أنور صالح محمد 88

10.010.010.010.015.09.311.411.440.047.187.1حضرموتالمكالالمعارف الحديثة باجابرمحمد خالد زين سعيد89

9.910.09.910.013.214.47.811.739.847.186.9حضرموتالمكالصناع اإلبداعالحلكيزايد عمر محمد فرج90

9.89.89.910.014.410.29.613.239.547.486.9حضرموتالمكالعثمان بن عفان العكبري محمد عمر محمد سالم91
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