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صدام علي محمد سالم1رئاسهذآور مدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
ناصر عمير حيدرة سعيد1عضویهذآور مدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
نبيل محمد حسين دنه1عضویهذآور مدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
رشيد علي سالم امشعناء2رئاسهذآور مدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
حبيب محمد علي2عضویهذآور مدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
محسن محمد سعيد عبد اهللا2عضویهذآور مدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
سميرة أحمد محمد بلعيدي3رئاسهاناثمدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
هدى محمد عوض3عضویهاناثمدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
فاطمه قاسم سالم3عضویهاناثمدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
یسرى احمد حسن4رئاسهاناثمدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
صالحة محمد حسن الزبيدي4عضویهاناثمدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
نهوان ناصر عمير حيدرة4عضویهاناثمدرسة الدرواس مدینة زنجبارا117ابين        
منصور ناصر سعيد مشدف1رئاسهذآور مدرسة باجدارب117ابين        
ناصر عبداهللا علي سمقه1عضویهذآور مدرسة باجدارب117ابين        
علي حيدره علي محمد1عضویهذآور مدرسة باجدارب117ابين        
نبيل عبوده حسين2رئاسهذآور مدرسة باجدارب117ابين        
امين قاسم سعيد2عضویهذآور مدرسة باجدارب117ابين        
مروان محمد عبداهللا نمي2عضویهذآور مدرسة باجدارب117ابين        
عادل عوض احمد الهيثمي3رئاسهذآور مدرسة باجدارب117ابين        
رامي صالح علي ناصر3عضویهذآور مدرسة باجدارب117ابين        
صالح ناصر مشدف3عضویهذآور مدرسة باجدارب117ابين        
ذآرى ناصر أحمد المرفدي4رئاسهاناثمدرسة باجدارب117ابين        
حنان عبيد مقباس4عضویهاناثمدرسة باجدارب117ابين        
اقبال قاسم حيدره4عضویهاناثمدرسة باجدارب117ابين        
حنان سالم برآات5رئاسهاناثمدرسة باجدارب117ابين        
اشجان احمد علي صالح5عضویهاناثمدرسة باجدارب117ابين        
منى عبد الرحيم محمد فارع5عضویهاناثمدرسة باجدارب117ابين        
فاطمة أحمد عبد اهللا عوض6رئاسهاناثمدرسة باجدارب117ابين        
سالمه احمد الریش6عضویهاناثمدرسة باجدارب117ابين        
عيناء محمد عبداهللا محمد6عضویهاناثمدرسة باجدارب117ابين        
صالح اآرم محسن الحاج1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عزب عليج117ابين        
أحمد محمد أحمد آربج1عضویهذآور مدرسة الشهيد عزب عليج117ابين        
مازن محمد صالح احمد1عضویهذآور مدرسة الشهيد عزب عليج117ابين        
امبارك احمد عبد اهللا بابصيلي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عزب عليج117ابين        
وسيم احمد عوض مصحري2عضویهذآور مدرسة الشهيد عزب عليج117ابين        
صالح سالم سعيد2عضویهذآور مدرسة الشهيد عزب عليج117ابين        
ریم سالم محمد3رئاسهاناثمدرسة الشهيد عزب عليج117ابين        
جميلة على مبارك3عضویهاناثمدرسة الشهيد عزب عليج117ابين        
سعيدة احمد سعيد غيرة3عضویهاناثمدرسة الشهيد عزب عليج117ابين        
سعيدة علي سالم أمشعنا1رئاسهذآور مدرسة الشيخ عبداهللاد117ابين        
سالم حسين بولهب1عضویهذآور مدرسة الشيخ عبداهللاد117ابين        
عباد ناصر الشجع1عضویهذآور مدرسة الشيخ عبداهللاد117ابين        
حياة محمد صالح2رئاسهاناثمدرسة الشيخ عبداهللاد117ابين        
امل ناصر علي محمد2عضویهاناثمدرسة الشيخ عبداهللاد117ابين        
عيشه سالم حسين2عضویهاناثمدرسة الشيخ عبداهللاد117ابين        
ابوبكر محمد ماطر البادحه1رئاسهذآور مدرسة الشيخ سالمه117ابين        
محسن أحمد محمد الحوتري1عضویهذآور مدرسة الشيخ سالمه117ابين        
على سالم عزي حایك1عضویهذآور مدرسة الشيخ سالمه117ابين        
مراسيل سالم محمد2رئاسهاناثمدرسة الشيخ سالمه117ابين        
وفاء حيدرة أحمد الحمزة2عضویهاناثمدرسة الشيخ سالمه117ابين        
علم صالح عبدالرحمن2عضویهاناثمدرسة الشيخ سالمه117ابين        
عادل قاسم الحميقاني1رئاسهذآور مدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
علي محمد عبادي1عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
محمد احمد علي1عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
ایهاب العبد جابر2رئاسهذآور مدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
صالح مجمد سالم ا لشدادي2عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
سالم عبد اهللا الحمزة حيدرة2عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
ناصر سالم محمد سالم3رئاسهذآور مدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
مروان علي رشاد3عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
محمد عبداهللا ظبري3عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
وفاء محسن أحمد مسعود4رئاسهاناثمدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
جميله عبداهللا صالح4عضویهاناثمدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
سميه محمد بخيت4عضویهاناثمدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
رناء احمد علي احمد5رئاسهاناثمدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
ذآرى محمد سعيد عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
مياده حسنناصر5عضویهاناثمدرسة ١٤اآتوبرو117ابين        
عبداهللا مكيش احمد علي1رئاسهذآور معهد االوراسز117ابين        
محمد ناصر عبد اهللا البجيري1عضویهذآور معهد االوراسز117ابين        
محمد احمد امشاق1عضویهذآور معهد االوراسز117ابين        
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السيد احمد حسين الرواعي2رئاسهذآور معهد االوراسز117ابين        
احمد علي احمدالمحوري2عضویهذآور معهد االوراسز117ابين        
محمد طه عبده أحمد2عضویهذآور معهد االوراسز117ابين        
مصطفى سالم عمر الحليي3رئاسهذآور معهد االوراسز117ابين        
ماهر احمد علي باصم3عضویهذآور معهد االوراسز117ابين        
عوض حسن محمد3عضویهذآور معهد االوراسز117ابين        
أنيسة عبداهللا محمد العاقل4رئاسهاناثمعهد االوراسز117ابين        
جميله علي احمد صالح4عضویهاناثمعهد االوراسز117ابين        
سلوى صالح شریان4عضویهاناثمعهد االوراسز117ابين        
فاطمه قائد احمد5رئاسهاناثمعهد االوراسز117ابين        
عبير علي دهمس علي5عضویهاناثمعهد االوراسز117ابين        
تقى عوض عبد اهللا العاقل5عضویهاناثمعهد االوراسز117ابين        
دعاء عماد علي محمد6رئاسهاناثمعهد االوراسز117ابين        
ليبياء العبد سرور6عضویهاناثمعهد االوراسز117ابين        
عسقلة محمد صالح6عضویهاناثمعهد االوراسز117ابين        
مراد سالم بن قفلة1رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
عبداهللا عوض فرج 1عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
علي شيخ فرج1عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
طالل عبداهللا حسين شمباء2رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
ایهاب عبداللله سعيد الزري2عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
فوزي عوض صالح الدابية2عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
ناصر منصور أحمد سعيد3رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
معمر ابراهيم عمر شيخ3عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
عالء علي احمد عبداهللا3عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
ایهاب علي شيخ4رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
مزید یحيى الحسام4عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
عهد صالح سعيد یحيى4عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوح117ابين        
ماریاء علي سكران5رئاسهاناثمدرسة ٢٢مایوح117ابين        
ریم صالح علي ناصر5عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوح117ابين        
سميرة أحمد صالح اللحجي5عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوح117ابين        
صابرین ابو بكر احمد عبد اهللا6رئاسهاناثمدرسة ٢٢مایوح117ابين        
نسرین علي یحيى6عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوح117ابين        
فوزیة علي أحمد6عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوح117ابين        
منى عبداهللا محمد حسين7رئاسهاناثمدرسة ٢٢مایوح117ابين        
سالينا صالح احمد7عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوح117ابين        
سالمة أحمد محمد بلعيدي7عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوح117ابين        
محمد صومال عطاء1رئاسهذآور مدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
أسامة صالح عبداهللا1عضویهذآور مدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
على محمد عمر القعيطي1عضویهذآور مدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
عامر حسن حسين الكيله2رئاسهذآور مدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
صالح قاسم عمر یرامسي2عضویهذآور مدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
محسن علي عوض2عضویهذآور مدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
سمير احمد صالح اللحجي3رئاسهذآور مدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
هشام احمد عبداهللا3عضویهذآور مدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
محمد عمر سعيد سریب3عضویهذآور مدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
برآة حيدرة صالح الدابية4رئاسهاناثمدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
ذآرى صالح عبدالرحمن4عضویهاناثمدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
فطومه صالح قاسم4عضویهاناثمدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
امان عوض یسلم5رئاسهاناثمدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
نور عبد اهللا محمد جبور5عضویهاناثمدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
اقبال سالم حسين المعلم5عضویهاناثمدرسة الوحدة سوحلط117ابين        
رقعت عبد الرحمن عباد1رئاسهذآور مدرسة بالل بن رباحى117ابين        
علي عبداهللا علي السليماني1عضویهذآور مدرسة بالل بن رباحى117ابين        
محمد صالح محمد احمد1عضویهذآور مدرسة بالل بن رباحى117ابين        
أحمد ناصر عبد اهللا البجيري2رئاسهذآور مدرسة بالل بن رباحى117ابين        
عبداهللا محمد احمد الحاآم2عضویهذآور مدرسة بالل بن رباحى117ابين        
ناصر عبداهللا ناصر2عضویهذآور مدرسة بالل بن رباحى117ابين        
إیمان منصور أحمد سعيد3رئاسهاناثمدرسة بالل بن رباحى117ابين        
روسياء ضبعان حيدر3عضویهاناثمدرسة بالل بن رباحى117ابين        
صفيه سالم احمد العمري3عضویهاناثمدرسة بالل بن رباحى117ابين        
سالم منصور شده1رئاسهذآور مدرسة داهل احمدك117ابين        
جميل سالم عوض عطبوش1عضویهذآور مدرسة داهل احمدك117ابين        
صادق علي ناصر بن حمامه1عضویهذآور مدرسة داهل احمدك117ابين        
عبداهللا محمد التوم2رئاسهذآور مدرسة داهل احمدك117ابين        
وعد سعيد أحمد الحمزة2عضویهذآور مدرسة داهل احمدك117ابين        
وليد سالم احمد علي2عضویهذآور مدرسة داهل احمدك117ابين        
اسرار عبدالرحيم الوادي3رئاسهاناثمدرسة داهل احمدك117ابين        
سناء سالم محمد3عضویهاناثمدرسة داهل احمدك117ابين        
سيناء محمد عوض بالجام3عضویهاناثمدرسة داهل احمدك117ابين        
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عبداهللا صالح عوض نصيب1رئاسهذآور آلية زنجيارل117ابين        
علي ناصر محمد عمير1عضویهذآور آلية زنجيارل117ابين        
فتاح عبيد علي1عضویهذآور آلية زنجيارل117ابين        
أوسان السعودي عبيد2رئاسهذآور آلية زنجيارل117ابين        
وفي محمد احمد السعدي2عضویهذآور آلية زنجيارل117ابين        
امين الخضر عبداهللا البرهمي2عضویهذآور آلية زنجيارل117ابين        
احمد محمد احمد مقصم3رئاسهذآور آلية زنجيارل117ابين        
عثمان أحمد صالح3عضویهذآور آلية زنجيارل117ابين        
منذوق سالم آابس محمد3عضویهذآور آلية زنجيارل117ابين        
بهية صالح احمد الصالحي4رئاسهاناثآلية زنجيارل117ابين        
عاده سالم احمد قراميز4عضویهاناثآلية زنجيارل117ابين        
حقيقه حيدره العویني4عضویهاناثآلية زنجيارل117ابين        
بهييه عبيد علي5رئاسهاناثآلية زنجيارل117ابين        
برآه حسن احمد النداف5عضویهاناثآلية زنجيارل117ابين        
نسرین أحمد صالح اللحجي5عضویهاناثآلية زنجيارل117ابين        
علي دنبع صالح یحيى1رئاسهذآور المرقد زنجيارم117ابين        
على محمد حسين الزرنوقي1عضویهذآور المرقد زنجيارم117ابين        
مؤنس عمر علوي بليغ1عضویهذآور المرقد زنجيارم117ابين        
عمار على محمد الرحيتي2رئاسهذآور المرقد زنجيارم117ابين        
حيدره حسين بن یحيى2عضویهذآور المرقد زنجيارم117ابين        
مرشد بدر مسعود2عضویهذآور المرقد زنجيارم117ابين        
سوسن سالم سرور مبارك3رئاسهاناثالمرقد زنجيارم117ابين        
نضره احمد علي محضار3عضویهاناثالمرقد زنجيارم117ابين        
صفيه ناصر حسين بن یحيى3عضویهاناثالمرقد زنجيارم117ابين        
رامي محمد علي عریم1رئاسهذآور مكتب اراضي وعقارات الدولةن117ابين        
محمد حسين محمد ناصر نخعي1عضویهذآور مكتب اراضي وعقارات الدولةن117ابين        
ناصر احمد الدماني1عضویهذآور مكتب اراضي وعقارات الدولةن117ابين        
محمد احمد محسن محمد مشرم2رئاسهذآور مكتب اراضي وعقارات الدولةن117ابين        
حلمي حيدره محمد2عضویهذآور مكتب اراضي وعقارات الدولةن117ابين        
لطفي وعرة عوض ماطر2عضویهذآور مكتب اراضي وعقارات الدولةن117ابين        
نور خميس دباء عطاء3رئاسهاناثمكتب اراضي وعقارات الدولةن117ابين        
سليمه احمد عبداهللا3عضویهاناثمكتب اراضي وعقارات الدولةن117ابين        
منى سالم حسن الخليفي3عضویهاناثمكتب اراضي وعقارات الدولةن117ابين        
علي محسن شدادي1رئاسهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
یاسر علي دهمس1عضویهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
عبد اهللا عبد القادر آریف1عضویهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
محمد مسعد أحمد صالح2رئاسهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
نجوان احمد آریف2عضویهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
خالد احمد هادي الدميح2عضویهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
صالح احمد عوض المعصلي3رئاسهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
عبداهللا محمد احمد جبور3عضویهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
زین أحمد صالح اللحجي3عضویهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
أسامة فرج الشيبة4رئاسهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
سالم احمد سالم4عضویهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
ذیاب عبد اهللا أحمد الميسري4عضویهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
وجيه صالح علي الجبلي5رئاسهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
أحمد ناصر عوض صالح5عضویهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
حسين صالح حسين شمباء5عضویهذآور مدرسة الميثاق الكودس117ابين        
سمية عبدالباقي  العقيدة6رئاسهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
فاطمه حسين ناصر المدیره6عضویهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
جنه صالح حسين6عضویهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
لبنه محمد عوض العولقي7رئاسهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
أنيسة عوض صالح الدابية7عضویهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
سوریا عبد اهللا صالح الجفري7عضویهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
دعاء عوض عبد اهللا العاقل8رئاسهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
شيخه جعبل علي8عضویهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
ليلى رضوان  سالم احمد علي8عضویهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
بشيره علي سعيد9رئاسهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
قبلة احمد مقط علي9عضویهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
أمينة على محمد الدابية9عضویهاناثمدرسة الميثاق الكودس117ابين        
عبده هيثم یسلم احمد1رئاسهذآور الكدمع117ابين        
علي ناصر آردي1عضویهذآور الكدمع117ابين        
محمد هادي حماده1عضویهذآور الكدمع117ابين        
محسن صالح المنصب2رئاسهذآور الكدمع117ابين        
انيس صالح ناصر جعسوس2عضویهذآور الكدمع117ابين        
محمد احمد حسين2عضویهذآور الكدمع117ابين        
علي عبداهللا المعلم3رئاسهذآور الكدمع117ابين        
على سعيد مهدي الحوتري3عضویهذآور الكدمع117ابين        
صالح محمد شابص3عضویهذآور الكدمع117ابين        
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عادل ناصر مشدف بلعيدي4رئاسهذآور الكدمع117ابين        
محمد علي حميد4عضویهذآور الكدمع117ابين        
عبداهللا علي ابوبكر4عضویهذآور الكدمع117ابين        
منال وحيد صالح5رئاسهاناثالكدمع117ابين        
عيشه محمد بهلول5عضویهاناثالكدمع117ابين        
نبيله سالم عبد 5عضویهاناثالكدمع117ابين        
امنه عبداهللا بامهيد6رئاسهاناثالكدمع117ابين        
جميلة محمد النوبي6عضویهاناثالكدمع117ابين        
رفعت محمد أحمد صالح6عضویهاناثالكدمع117ابين        
نبيلة قادري احمد علي7رئاسهاناثالكدمع117ابين        
فاطمه علي حسين نصيب7عضویهاناثالكدمع117ابين        
نعمه محمد سليمان حضر7عضویهاناثالكدمع117ابين        
ليلى عبداهللا الشجري8رئاسهاناثالكدمع117ابين        
مریم محمد بن محمد ناشر8عضویهاناثالكدمع117ابين        
زهرة محمد سيف8عضویهاناثالكدمع117ابين        
فضل علي حسين محمد1رئاسهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
محمود محمد راجح عوض1عضویهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
عمر حسن إبراهيم1عضویهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
عبداهللا العبد محسن القاضي2رئاسهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
خالد حسن سالم حيدرة2عضویهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
صالح أحمد على الحویدري2عضویهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
محسن خالد أحمد غالب3رئاسهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
محمد یسلم احمد3عضویهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
امين علي محمد صالح3عضویهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
عبداهللا احمد مهدي عبداهللا4رئاسهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
علي صالح احمد عبداهللا4عضویهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
محمد حسن إبراهيم4عضویهذآور مدرسة المسيميرف117ابين        
عزیزه طارش احمد5رئاسهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
انجي محسن علي5عضویهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
امل فضل محمد 5عضویهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
الهام محمد حسين القعيطي6رئاسهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
نوال طاهر على أحمد6عضویهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
هدى محمد عبداهللا  تيسير6عضویهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
رجاء أحمد حيدرة الریش7رئاسهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
عيناء عمر شيخ7عضویهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
ماریا محمد احمد الحسيني7عضویهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
امل امذیب ناصر8رئاسهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
سماح عوض سالم االحمدي8عضویهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
صفية حسن إبراهيم8عضویهاناثمدرسة المسيميرف117ابين        
محمد عبده یحيى عبد الرحمن1رئاسهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
نبيل محمد ناصر بلعيد1عضویهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
علي حيدره حدوره1عضویهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
حسين ناصر حسن2رئاسهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
حسين محمد قرميم2عضویهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
حسين علي سالم الشجاع2عضویهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
هاني علي یسلم لمبع3رئاسهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
عزیزة عبده یحيى عبد الرحمن3عضویهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
محمد احمد سعيد صالح3عضویهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
أوسان سعودي عبيد على4رئاسهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
نبيل جعبل احمد4عضویهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
علي عقيل بلعيد4عضویهذآور مدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
یسرى صالح على سرور5رئاسهاناثمدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
شمعه صالح باشریحه5عضویهاناثمدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
نجوى عوض یعقوب العویني5عضویهاناثمدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
نعمه محمد عبده حسين6رئاسهاناثمدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
ميمونة محمد سعيد6عضویهاناثمدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
اروى علي محمد البيتي6عضویهاناثمدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
أماني عمر سریب7رئاسهاناثمدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
زینب محمد احمد یسلم7عضویهاناثمدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
جواهر علي حيدره عبود7عضویهاناثمدرسة الجول الشعيبةص117ابين        
علي صالح عبداهللا امنكز1رئاسهذآور عبرعثمانق117ابين        
أحمد ناصر أحمد زید1عضویهذآور عبرعثمانق117ابين        
عارف احمد عبداهللا الظاهري1عضویهذآور عبرعثمانق117ابين        
عبداهللا سالم عوض حيدره2رئاسهذآور عبرعثمانق117ابين        
على محمد هادي العبد2عضویهذآور عبرعثمانق117ابين        
خالد محمد أحمد حبور2عضویهذآور عبرعثمانق117ابين        
دابي صالح دابي قاسم3رئاسهذآور عبرعثمانق117ابين        
احمد علي عوض المسعودي3عضویهذآور عبرعثمانق117ابين        
محمد محسن عبد اهللا البيتي3عضویهذآور عبرعثمانق117ابين        
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زیاده محمد صالح المرقشي4رئاسهاناثعبرعثمانق117ابين        
عيشة محمد أحمد باجرس4عضویهاناثعبرعثمانق117ابين        
نامسي آامل سعيد صالح4عضویهاناثعبرعثمانق117ابين        
سليمة صالح علي سرور5رئاسهاناثعبرعثمانق117ابين        
ناهد عوض محمد سبيت5عضویهاناثعبرعثمانق117ابين        
جميله بلم خضر عطروش5عضویهاناثعبرعثمانق117ابين        
ناصر فضل محسن1رئاسهذآور مدرسة الدرجاجر117ابين        
عارف مكيش مصعبين1عضویهذآور مدرسة الدرجاجر117ابين        
احمد علي محضار ناجي1عضویهذآور مدرسة الدرجاجر117ابين        
مترس عبداهللا محضار2رئاسهذآور مدرسة الدرجاجر117ابين        
صالح حسين صالح2عضویهذآور مدرسة الدرجاجر117ابين        
على محمد محسن الشيبة2عضویهذآور مدرسة الدرجاجر117ابين        
وجيه محسن صالح الشيبه3رئاسهذآور مدرسة الدرجاجر117ابين        
مهدي عبداهللا حيدر المنصب3عضویهذآور مدرسة الدرجاجر117ابين        
سالم احمد رویس عمر3عضویهذآور مدرسة الدرجاجر117ابين        
اروى سالم شيخ الرماح4رئاسهاناثمدرسة الدرجاجر117ابين        
جميلة أحمد آليب على4عضویهاناثمدرسة الدرجاجر117ابين        
نضال منذوق سبيت4عضویهاناثمدرسة الدرجاجر117ابين        
أفراح حسين فضل بن نعم5رئاسهاناثمدرسة الدرجاجر117ابين        
فتوى سالم عبداهللا هادي5عضویهاناثمدرسة الدرجاجر117ابين        
فاطمه فرج محمد عبداهللا5عضویهاناثمدرسة الدرجاجر117ابين        
مارلين عبداهللا علي مفتاح6رئاسهاناثمدرسة الدرجاجر117ابين        
حنان أحمد هادي6عضویهاناثمدرسة الدرجاجر117ابين        
عيشه احمد عوض6عضویهاناثمدرسة الدرجاجر117ابين        
عبدالمنعم زید ماطر البادحه1رئاسهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
فهد یحيى قاسم على1عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
احمد ابو بكر احمد عبد اهللا1عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
انيس احمد حيدره2رئاسهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
عبد الفتاح محمد حمزة2عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
مقبل احمد ابوبكر2عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
سالم سعيد سالم قروحة3رئاسهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
نبيل سالم احمد صالح بایونس3عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
جالل حسن عوض هادي3عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
عادل علي محمد المنصب4رئاسهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
منصور محمد أحمد حيدرة4عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
لؤي عبدالقادر حسين الكيله4عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
نجيب محمد صالح الحمزة5رئاسهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
صالح عمر عوض الكازمي5عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
محسن ناجي بلعيد احمد 5عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
علي نجيب علي المغلب6رئاسهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
عبد الكریم عبد الرزاق مانع6عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
محمد احمد عبداهللا الحنشي6عضویهذآور مدرسة شقرةش117ابين        
أماني مأمون محمد باعنس7رئاسهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
عسل سعيد ناصر عميران7عضویهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
سميره سالم عوض هادي7عضویهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
نور علي عثمان سالم8رئاسهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
سميرة عبد اهللا أحمد مسود8عضویهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
فتحية محمود محمد8عضویهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
هناء محمد راجح9رئاسهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
مصر ناصر عبيد مبارك9عضویهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
رجاء محسن طالب9عضویهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
نجوى حسين یعقوب حسين10رئاسهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
مياده عبداهللا احمد10عضویهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
نسيم محمد عبد القادر10عضویهاناثمدرسة شقرةش117ابين        
حسين محمد سالم1رئاسهذآور مدرسة الخبرت117ابين        
صالح ناصر مقصف1عضویهذآور مدرسة الخبرت117ابين        
سالم عبداهللا الحمزه1عضویهذآور مدرسة الخبرت117ابين        
صالح علي صالح سعيد2رئاسهذآور مدرسة الخبرت117ابين        
سالم صالح سعيد بلعيدي2عضویهذآور مدرسة الخبرت117ابين        
أحمد عبداهللا علي2عضویهذآور مدرسة الخبرت117ابين        
سعيد علي سند3رئاسهذآور مدرسة الخبرت117ابين        
هاني محمد أحمد مسود3عضویهذآور مدرسة الخبرت117ابين        
عبده علي ثابت3عضویهذآور مدرسة الخبرت117ابين        
سالمه حسن احمد النداف4رئاسهاناثمدرسة الخبرت117ابين        
برقه علي احمد منصور4عضویهاناثمدرسة الخبرت117ابين        
ریتا ناصر احمد علي4عضویهاناثمدرسة الخبرت117ابين        
جيهان احمد صالح5رئاسهاناثمدرسة الخبرت117ابين        
رجاء صالح ناصر مهدي5عضویهاناثمدرسة الخبرت117ابين        
فاطمة حسين الجنيدي5عضویهاناثمدرسة الخبرت117ابين        
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وفاء ناصر سالم حيدرة6رئاسهاناثمدرسة الخبرت117ابين        
منى سعيد علي سند مجلد6عضویهاناثمدرسة الخبرت117ابين        
صالحه محمد ثابت الهندي6عضویهاناثمدرسة الخبرت117ابين        
محمد صالح علوي ميلغ1رئاسهذآور مرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
مهدي أحمد إبراهيم1عضویهذآور مرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
حسين سليمان هارز1عضویهذآور مرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
محمد طالب محمد إسماعيل2رئاسهذآور مرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
احمد بن احمد قاسم 2عضویهذآور مرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
ریاض منصور سعيد سالم2عضویهذآور مرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
سعاد عبداهللا غالب3رئاسهاناثمرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
منى آابس علي3عضویهاناثمرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
مروى صالح محمد سعد3عضویهاناثمرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
نادیه محمد على4رئاسهاناثمرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
لوليتا حيدره ابوبكر4عضویهاناثمرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
سعيده ناصر عوض الدمدي4عضویهاناثمرآز االشارة الزراعي مدینة جعارا118ابين        
احمد علي دهمس علي1رئاسهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
مانع سعيد العبد احمد1عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
سالم بن سالم على 1عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
عبداهللا سمير عبداهللا محمد 2رئاسهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
سليمان محمد سالم2عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
صبري آرامه عمر باخميس2عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
الجيالني احمد عثمان3رئاسهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
سالم عبداهللا امشبر3عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
عادل احمد خضر صالح 3عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
على محمد سالم السالمي4رئاسهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
محمد قاسم الحميقاني4عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
صالح علي احمد الحریري4عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
عدنان أبو بكر صقيل5رئاسهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
تمام غازي على بلعيد5عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
صالح على بن على سالم 5عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
احمد على سعيد القسمه 6رئاسهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
أحمد محمد محمد الوشاح6عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
علي سعيد محمد بن محمد6عضویهذآور مجمع الزهراء للبناتب118ابين        
سعاد محمد عبداهللا الشرقي7رئاسهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
فایزة قاسم عبد اهللا7عضویهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
فاطمة سالم علي7عضویهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
انيسة احمد حسين طمبح8رئاسهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
فاطمه محسن فدعق8عضویهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
مطنوش محمد صالح 8عضویهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
خلود خالد جابر 9رئاسهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
قدریة حمود صالح9عضویهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
سلماء فارع محمد جبلي9عضویهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
نسرین ثابت نصر10رئاسهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
جميله محمد عاطف 10عضویهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
نهایه علي الماس10عضویهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
ریمان عبداهللا ناصر11رئاسهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
رائد رشيد عوض صالح11عضویهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
زینب ناصر آابس علي11عضویهاناثمجمع الزهراء للبناتب118ابين        
حكيم محمد على عبداهللا 1رئاسهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
علي احمد علي سعيد1عضویهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
محمود علي أبو بكر مقبل1عضویهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
جمال فضل حسين2رئاسهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
محمد سالم ناشر ساعين 2عضویهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
محمد عبداهللا على سعيد 2عضویهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
حيدره محمد على عبداهللا 3رئاسهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
مختار صالح أحمد الحاج3عضویهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
عبد اهللا حسن علي3عضویهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
ریاض ناصر احمد هادي4رئاسهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
محمد صالح مرزوق عبدربه 4عضویهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
عوض سالم عوض باحافره4عضویهذآور مدرسة الفاروق جعارج118ابين        
حنان فضل أحمد حيدرة5رئاسهاناثمدرسة الفاروق جعارج118ابين        
جواهر على سالم 5عضویهاناثمدرسة الفاروق جعارج118ابين        
نعمه سالم عبداهللا احمد 5عضویهاناثمدرسة الفاروق جعارج118ابين        
مالينا سليم على سالم 6رئاسهاناثمدرسة الفاروق جعارج118ابين        
ليزا صالح هائل سليمان6عضویهاناثمدرسة الفاروق جعارج118ابين        
اشراق سالم حسن الخليفي6عضویهاناثمدرسة الفاروق جعارج118ابين        
صالح محمد أحمد سالم1رئاسهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
عوض حنش ناصر سالم 1عضویهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
حسين سالم سعيد 1عضویهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
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محسن رشاد سالم 2رئاسهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
علي سعيد احمد حنش2عضویهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
عبد اهللا على جوبل2عضویهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
عبد اهللا مفتاح زین مفتاح3رئاسهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
محمد ناجي محمد عبداهللا 3عضویهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
ناصر الربوعي محمد3عضویهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
سالم عبداهللا قاسم الوقري4رئاسهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
نميري سعيد ناصر عاطف4عضویهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
فيزان فضل ناصر امذیب4عضویهذآور ادارة الري التقليديد118ابين        
فریدة احمد سعد5رئاسهاناثادارة الري التقليديد118ابين        
صابرین عوض حنش5عضویهاناثادارة الري التقليديد118ابين        
فوزیه عبده امين 5عضویهاناثادارة الري التقليديد118ابين        
سعاد عبدالقادر عبدالملك6رئاسهاناثادارة الري التقليديد118ابين        
سالي فضل ناصر امذیب6عضویهاناثادارة الري التقليديد118ابين        
منال عبده أحمد صالح6عضویهاناثادارة الري التقليديد118ابين        
نور محمد امذیب سالم7رئاسهاناثادارة الري التقليديد118ابين        
حنان صالح زید 7عضویهاناثادارة الري التقليديد118ابين        
مهاء ناصر سالم سعيد 7عضویهاناثادارة الري التقليديد118ابين        
عبداهللا ابوبكر صالح عبداهللا 1رئاسهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
محمد احمد فضل هادي1عضویهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
أحمد محمد المقبولي1عضویهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
علي حسين سعيد الباهزي2رئاسهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
على سعيد عوض الحاشره 2عضویهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
سالم محمد شيخ عبداهللا 2عضویهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
نوریس عواس حيدره احمد 3رئاسهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
عالء محمد أحمد سالم3عضویهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
رشيد ناصر عوض صالح3عضویهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
فضل سالم محمد دیان4رئاسهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
نادر محسن حسن هادي 4عضویهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
قاسم احمد عزي4عضویهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
انور عبداهللا خضر على 5رئاسهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
عبد القادر صالح أحمد الحاج5عضویهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
محمد عباد سالم ابوبكر5عضویهذآور مدرسة الخنساءه118ابين        
حوفه على سالم 6رئاسهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
مادلين عماد علي محمد6عضویهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
نعيمة على صالح العمودي6عضویهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
أنوار صالح أحمد البدوي7رئاسهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
سماح محمد احمد الحمادي7عضویهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
رجاء رشاد على عبيد7عضویهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
أشجان عمر عبد اهللا8رئاسهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
وهيبة محمد صالح8عضویهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
إبتسام صالح عبداهللا8عضویهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
هيام عبده محمد باصل9رئاسهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
ارزاق مبروك سالين 9عضویهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
هدى امحجري سالم 9عضویهاناثمدرسة الخنساءه118ابين        
صالح آابس على ناصر1رئاسهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
انور محمد قاسم 1عضویهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
احمد محمد قاسم 1عضویهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
منيف عبدالرحمن  صالح الشعملي2رئاسهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
احمد على الخریبي2عضویهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
محمود صالح علي2عضویهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
احد علوي عبداهللا 3رئاسهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
محمد ناصر عبد اهللا علي3عضویهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
علي احمد عمر جعفر3عضویهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
احمد هادي حسين4رئاسهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
محمد علي فرید 4عضویهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
هيثم راجح السرحي4عضویهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
احمد مهدي سالم 5رئاسهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
محمد أحمد آليب علي5عضویهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
عالء ادهم محمد عبداهللا5عضویهذآور مدرسة الحمزةو118ابين        
مارینا فضل نصر ناجي6رئاسهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
سحر محمد حسن إبراهيم6عضویهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
رجاء محمد جازم سعيد6عضویهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
عواطف محمد إسماعيل7رئاسهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
ابتسام احمد ماطر العطوي7عضویهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
دعاء عبدالباسط احمد حسن 7عضویهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
سعاد حسن باعباد8رئاسهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
غالية منصور احمد8عضویهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
عذابة أحمد موقد سعيد8عضویهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
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ماریا حسين سعيد الباهزي9رئاسهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
سبأ حسين الحامد9عضویهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
عيشه عمر سعيد شوله 9عضویهاناثمدرسة الحمزةو118ابين        
ماهر عبداهللا حسين جامع 1رئاسهذآور مدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
حسن على ثابت الكنزلي1عضویهذآور مدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
محمد سالم عبدالسالم عولقي1عضویهذآور مدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
على طالب محمد الدهبلي2رئاسهذآور مدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
حطاب عبدالرب مبارك 2عضویهذآور مدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
ایهاب محمد عوض الوجر2عضویهذآور مدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
سينا سالم محمد جامع 3رئاسهاناثمدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
أماني على آليب على3عضویهاناثمدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
عایدة علي احمد باعوض3عضویهاناثمدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
فایزة حسين صالح4رئاسهاناثمدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
سمر سالم عمر العيدى 4عضویهاناثمدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
ریما محمد حسين جامع4عضویهاناثمدرسة الرمله الغربيةز118ابين        
عبد اهللا علي عمر الحمر1رئاسهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
الخضر على محضار عوض 1عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
حسين محمد بوسيلم 1عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
رافت احمد عبداهللا عوض2رئاسهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
آارم ناصر حسين باجراد2عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
منيب علي سعيد بكير2عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
عباس حيدره احمد3رئاسهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
محسن عمر صالح الملع3عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
ریاض شعيب ناصر 3عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
امين محمد سعيد 4رئاسهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
خالد احمد سالم الكادح4عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
صالح محمد صالح الملح4عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
منير سالم أحمد العاقل5رئاسهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
على سالم محمد الصالحي5عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
زیان حسن احمد فرج 5عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
معين جميل سالم احمد فرج6رئاسهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
غسان حمود صالح الدولة6عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
ایهاب علي سعيد باشافعي6عضویهذآور مدرسة سمية ام عمارح118ابين        
هویدا محمد حسين 7رئاسهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
وفاء عواس أحمد حسين7عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
أمينة حسين عبداهللا منصور7عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
مكة عبداهللا أحمد سالم8رئاسهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
بشرى محمد احمد ناصر 8عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
هدى محمد زید 8عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
نجوى سالم محمد الصالحي9رئاسهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
خلود على سعيد سيل9عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
انيسة سعيد سالم الحامد9عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
أمون سالم عوض10رئاسهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
سعيده احمد جعيل10عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
انتصار السياني10عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
مكارم ناصر باجراد 11رئاسهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
مهدیة صالح محسن11عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
سلوى فضل ناصر امذیب11عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
شيرین عبيد علي مبارك12رئاسهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
ذآرى الحاج احمد سالم 12عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
هيفاء محمد سعيد احمد 12عضویهاناثمدرسة سمية ام عمارح118ابين        
ایمن محمد صالح محسن 1رئاسهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
حكيم عبداهللا احمد سالم1عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
محسن مفتاح زین حاصل1عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
حسين محمد عبد اهللا المعروفي2رئاسهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
خالد حسين صالح البدیلي2عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
محمد رشاد على عبيد2عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
صالح هادي سعيد عبداهللا 3رئاسهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
رسلي محبوب سنان3عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
اصيل محمد محسن العطوي3عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
عماد علي محمد الرحيني4رئاسهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
حسين عبداهللا عبيد 4عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
انيس محمد صالح 4عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
عبداهللا سعيد سالم 5رئاسهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
أحمد محمد سالم5عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
صالح مكيش مصعبين5عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
عبد اهللا احمد سعيد صالح6رئاسهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
على محمد على الجمل6عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
محمد صلح الشميري6عضویهذآور مدرسة الحصنط118ابين        
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هناء محمد سالم بكان 7رئاسهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
إخالص حسن یحيى حسن7عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
صباح صالح ناصر7عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
دالل علي احمد علي8رئاسهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
نيفين محمد صالح محسن 8عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
ریما حسين حيدره عوض8عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
جميله عوض صالح الطویلي9رئاسهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
رانيا محمد عبداهللا9عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
أسماء عبد القادر صالح الحاج9عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
سعيده صالح محمد سعيد10رئاسهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
زهراء منصور عقيل10عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
بلقيس عبدالنعم الحاج10عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
تمني صالح عبداهللا عبيد11رئاسهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
انيسة حسين سعيد11عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
فاطمة محمد عمر سعيد11عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
هدى الخضر أحمد عمر12رئاسهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
فطوم احمد سيل آبيد12عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
سيناء سالم عبداهللا12عضویهاناثمدرسة الحصنط118ابين        
محمد علي صالح أحمد1رئاسهذآور مدرسة المبوحى118ابين        
زیاد عبداهللا حيدره عقيل1عضویهذآور مدرسة المبوحى118ابين        
عبداهللا هادي سعيد1عضویهذآور مدرسة المبوحى118ابين        
رافت حميد احمد2رئاسهذآور مدرسة المبوحى118ابين        
حسين احمد علي2عضویهذآور مدرسة المبوحى118ابين        
سالم مبروك سالم2عضویهذآور مدرسة المبوحى118ابين        
فوزیه محمد صالح عمر3رئاسهاناثمدرسة المبوحى118ابين        
نضرة إسماعيل على3عضویهاناثمدرسة المبوحى118ابين        
سارة احمد عاشور سالم3عضویهاناثمدرسة المبوحى118ابين        
فاطمة سالم بن سالم علي4رئاسهاناثمدرسة المبوحى118ابين        
عبير ناصر مصيلح با حليب4عضویهاناثمدرسة المبوحى118ابين        
عائده خالد محمد محمود4عضویهاناثمدرسة المبوحى118ابين        
محمد سالم صالح طویل1رئاسهذآور مدرسة الرواءك118ابين        
عارف محمد عاطف صالح1عضویهذآور مدرسة الرواءك118ابين        
صالح سعيد سالم محروس1عضویهذآور مدرسة الرواءك118ابين        
مطيع حيدرة عقيل2رئاسهذآور مدرسة الرواءك118ابين        
مصطفى مسود على 2عضویهذآور مدرسة الرواءك118ابين        
تيسير ناصر تيسير أحمد2عضویهذآور مدرسة الرواءك118ابين        
ناصر عيدروس حسن عبيد3رئاسهذآور مدرسة الرواءك118ابين        
منصور حسن علي3عضویهذآور مدرسة الرواءك118ابين        
عواد علي احمد باعوم3عضویهذآور مدرسة الرواءك118ابين        
ذهب احمد جحزر عوض4رئاسهاناثمدرسة الرواءك118ابين        
سالينا سالم محمد4عضویهاناثمدرسة الرواءك118ابين        
منيریة أحمد القاضي4عضویهاناثمدرسة الرواءك118ابين        
سيناء ماسك صالح حسين5رئاسهاناثمدرسة الرواءك118ابين        
آریمه احمد الحعوف5عضویهاناثمدرسة الرواءك118ابين        
فرح مساخر حجرر عوض5عضویهاناثمدرسة الرواءك118ابين        
خالد فضل محمد صالح1رئاسهذآور مدرسة الحرورل118ابين        
اشرف محمد صالح هادي 1عضویهذآور مدرسة الحرورل118ابين        
عبدالقادر محمد سالم 1عضویهذآور مدرسة الحرورل118ابين        
منتصر عبداهللا محمد بدي2رئاسهذآور مدرسة الحرورل118ابين        
انور محمد ناصر عمير2عضویهذآور مدرسة الحرورل118ابين        
هالل ناصر علي2عضویهذآور مدرسة الحرورل118ابين        
منال سالم سعيد حمود 3رئاسهاناثمدرسة الحرورل118ابين        
انتصار على سالم3عضویهاناثمدرسة الحرورل118ابين        
نجوى یعقوب حسين3عضویهاناثمدرسة الحرورل118ابين        
عبدالفتاح عبده محسن1رئاسهذآور مدرسة الحكميا119ابين        
عادل الخضر عمر1عضویهذآور مدرسة الحكميا119ابين        
زید علي ناصر احمد1عضویهذآور مدرسة الحكميا119ابين        
خضر احمد علي 2رئاسهذآور مدرسة الحكميا119ابين        
أحمد عبد محمد الوعالني2عضویهذآور مدرسة الحكميا119ابين        
صالح عبدالرحمن صالح المشعلي2عضویهذآور مدرسة الحكميا119ابين        
عبد المنعم زید محمد السالمي3رئاسهذآور مدرسة الحكميا119ابين        
عمودي عمر عبداهللا3عضویهذآور مدرسة الحكميا119ابين        
حسين یعقوب حسين3عضویهذآور مدرسة الحكميا119ابين        
جنة عبد اهللا محمد الصامتي4رئاسهاناثمدرسة الحكميا119ابين        
منيره احمد محمد اليزیدي4عضویهاناثمدرسة الحكميا119ابين        
سعود فضل علي4عضویهاناثمدرسة الحكميا119ابين        
هناء جمال علي5رئاسهاناثمدرسة الحكميا119ابين        
هناء جمال علي حسين5عضویهاناثمدرسة الحكميا119ابين        
عدیله احمد خضر صالح5عضویهاناثمدرسة الحكميا119ابين        
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محمد جابر على سالم1رئاسهذآور مدرسة ثانویة رصدب119ابين        
عادل محمد شيخ1عضویهذآور مدرسة ثانویة رصدب119ابين        
عبدالعزیز محمد هيثم1عضویهذآور مدرسة ثانویة رصدب119ابين        
زآري عبدالقوي محسن2رئاسهذآور مدرسة ثانویة رصدب119ابين        
عبد اهللا صالح فرج2عضویهذآور مدرسة ثانویة رصدب119ابين        
نائف عبدالرحمن صالح المشعلي2عضویهذآور مدرسة ثانویة رصدب119ابين        
ناصر توفيق مفتاح3رئاسهذآور مدرسة ثانویة رصدب119ابين        
منصور هيثم حسين3عضویهذآور مدرسة ثانویة رصدب119ابين        
الخضر ناصر یسلم عبداهللا3عضویهذآور مدرسة ثانویة رصدب119ابين        
هدى حسن صالح المقيبلي4رئاسهاناثمدرسة ثانویة رصدب119ابين        
نعمه محمد شيخ4عضویهاناثمدرسة ثانویة رصدب119ابين        
هدى ثابت احمد4عضویهاناثمدرسة ثانویة رصدب119ابين        
اسياء عبداهللا احمد المفضعي5رئاسهاناثمدرسة ثانویة رصدب119ابين        
محاسن محسن حسن صالح5عضویهاناثمدرسة ثانویة رصدب119ابين        
هناء عبد القادر محمد5عضویهاناثمدرسة ثانویة رصدب119ابين        
مطيع الخضر ثابت1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عانقج119ابين        
حسن قاسم محمد سالم1عضویهذآور مدرسة الشهيد عانقج119ابين        
صبحي عبداهللا راجح حسن1عضویهذآور مدرسة الشهيد عانقج119ابين        
فتحي حسن محمد حسن2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عانقج119ابين        
على محمد أحمد ثابت2عضویهذآور مدرسة الشهيد عانقج119ابين        
مازن عبداهللا صالح2عضویهذآور مدرسة الشهيد عانقج119ابين        
وفاء احمد خضر صالح3رئاسهاناثمدرسة الشهيد عانقج119ابين        
شمعه شراف محسن3عضویهاناثمدرسة الشهيد عانقج119ابين        
هناء خضر ثابت3عضویهاناثمدرسة الشهيد عانقج119ابين        
نور خميس دباء4رئاسهاناثمدرسة الشهيد عانقج119ابين        
مرفت احمد خضر4عضویهاناثمدرسة الشهيد عانقج119ابين        
اميرة علي اسماعيل محمد4عضویهاناثمدرسة الشهيد عانقج119ابين        
ایوب مصطفى ایوب1رئاسهذآور مدرسة التشيحيد119ابين        
علي محمد راجح1عضویهذآور مدرسة التشيحيد119ابين        
فواز طاهر عبدربه 1عضویهذآور مدرسة التشيحيد119ابين        
سالمه سيف عبد اهللا2رئاسهاناثمدرسة التشيحيد119ابين        
مراسيل عبدربه مفتاح2عضویهاناثمدرسة التشيحيد119ابين        
افراح حسن المنصري2عضویهاناثمدرسة التشيحيد119ابين        
عادل حسين عبدالرب1رئاسهذآور مدرسة قسم لشعبه119ابين        
عبدالقادر علي عبداهللا1عضویهذآور مدرسة قسم لشعبه119ابين        
خالد ثابت محمد1عضویهذآور مدرسة قسم لشعبه119ابين        
محمد علوي سيف2رئاسهذآور مدرسة قسم لشعبه119ابين        
مطيع ثابت عبدالهادي2عضویهذآور مدرسة قسم لشعبه119ابين        
علوي محمد هادي2عضویهذآور مدرسة قسم لشعبه119ابين        
اسماء عبداهللا احمد3رئاسهاناثمدرسة قسم لشعبه119ابين        
سهى محمد صالح الساحمي3عضویهاناثمدرسة قسم لشعبه119ابين        
آفایه احمد محمد عبيد3عضویهاناثمدرسة قسم لشعبه119ابين        
نادیة سعيد صالح4رئاسهاناثمدرسة قسم لشعبه119ابين        
منال حسين ثابت4عضویهاناثمدرسة قسم لشعبه119ابين        
ليلى علوي محمد صالح4عضویهاناثمدرسة قسم لشعبه119ابين        
علوي صالح الحيدري1رئاسهذآور مدرسة فلسان للتعليم االساسيو119ابين        
مشهور صالح عاطف1عضویهذآور مدرسة فلسان للتعليم االساسيو119ابين        
محمود صالح مثنى1عضویهذآور مدرسة فلسان للتعليم االساسيو119ابين        
رنيفه حسين ثابت2رئاسهاناثمدرسة فلسان للتعليم االساسيو119ابين        
بشرى محمد احمد ناصر2عضویهاناثمدرسة فلسان للتعليم االساسيو119ابين        
سالي امين عوض2عضویهاناثمدرسة فلسان للتعليم االساسيو119ابين        
رجاء احمد محمد ابوبكر3رئاسهاناثمدرسة فلسان للتعليم االساسيو119ابين        
فاطمه خضر محمد عوض3عضویهاناثمدرسة فلسان للتعليم االساسيو119ابين        
أنهار عبد اهللا سعيد3عضویهاناثمدرسة فلسان للتعليم االساسيو119ابين        
عبدالمنعم صالح عبده1رئاسهذآور مدرسة ظلمان الموحدةز119ابين        
عبد اللطيف محمد عوض1عضویهذآور مدرسة ظلمان الموحدةز119ابين        
محمد محسن صالح1عضویهذآور مدرسة ظلمان الموحدةز119ابين        
منال جبران عاطف2رئاسهاناثمدرسة ظلمان الموحدةز119ابين        
عزیزه محمد احمد ناصر2عضویهاناثمدرسة ظلمان الموحدةز119ابين        
طليعة عبداهللا عباد بالش2عضویهاناثمدرسة ظلمان الموحدةز119ابين        
رشيد حسن عبداهللا هرهره1رئاسهذآور مدرسة الموصف للتعليم االساسيح119ابين        
فرحان محمد عوض احمد1عضویهذآور مدرسة الموصف للتعليم االساسيح119ابين        
حسين محمد عبدالناصر1عضویهذآور مدرسة الموصف للتعليم االساسيح119ابين        
خيرات مصطفى احمد هادي2رئاسهاناثمدرسة الموصف للتعليم االساسيح119ابين        
جنه عبدالقوي دیان2عضویهاناثمدرسة الموصف للتعليم االساسيح119ابين        
بلقيس محمد عاطف2عضویهاناثمدرسة الموصف للتعليم االساسيح119ابين        
علي سالم محمد ناصر1رئاسهذآور مدرسة النجد السحيلط119ابين        
منصور صالح منصر1عضویهذآور مدرسة النجد السحيلط119ابين        
فرحان عوض عبداهللا عبيد1عضویهذآور مدرسة النجد السحيلط119ابين        
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أحمد محسن أحمد الجعري2رئاسهذآور مدرسة النجد السحيلط119ابين        
حسن سعيد عبد الحبيب2عضویهذآور مدرسة النجد السحيلط119ابين        
عباس یحيى طاهر عمر2عضویهذآور مدرسة النجد السحيلط119ابين        
زینه قحطان محمد3رئاسهاناثمدرسة النجد السحيلط119ابين        
عایده یحيى الزعيم3عضویهاناثمدرسة النجد السحيلط119ابين        
ماجده حسن علي3عضویهاناثمدرسة النجد السحيلط119ابين        
ایناس عفيف حسن صالح4رئاسهاناثمدرسة النجد السحيلط119ابين        
مرفت شفيق عبدالعزیز4عضویهاناثمدرسة النجد السحيلط119ابين        
حليمه شقيف عبدالعزیز4عضویهاناثمدرسة النجد السحيلط119ابين        
محمد عبداهللا احمد سالم1رئاسهذآور مدرسة شعب البارعى119ابين        
احمد محسن صالح عزام1عضویهذآور مدرسة شعب البارعى119ابين        
محمد صالح حسين الصالحي1عضویهذآور مدرسة شعب البارعى119ابين        
أبوبكر محمد أحمد2رئاسهذآور مدرسة شعب البارعى119ابين        
یاسر عبادي علي2عضویهذآور مدرسة شعب البارعى119ابين        
محمد سعيد صالح یحيى2عضویهذآور مدرسة شعب البارعى119ابين        
ایمان عبداهللا عوض3رئاسهاناثمدرسة شعب البارعى119ابين        
نورا علوي الصالحي3عضویهاناثمدرسة شعب البارعى119ابين        
فوزیة محمد علوي3عضویهاناثمدرسة شعب البارعى119ابين        
حسين عبداهللا المریسي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد لبوزةك119ابين        
عبداهللا بن عبداهللا ابو رضيع1عضویهذآور مدرسة الشهيد لبوزةك119ابين        
محمد ناصر محمد الجردمي1عضویهذآور مدرسة الشهيد لبوزةك119ابين        
فاطمه حسين علي2رئاسهاناثمدرسة الشهيد لبوزةك119ابين        
اماني زید محسن2عضویهاناثمدرسة الشهيد لبوزةك119ابين        
افتكار محمد عبداهللا2عضویهاناثمدرسة الشهيد لبوزةك119ابين        
سامح علي صالح سنان1رئاسهذآور مدرسة حمومةل119ابين        
خالد احمد عبدالقوي1عضویهذآور مدرسة حمومةل119ابين        
انور محمد ناصر احمد 1عضویهذآور مدرسة حمومةل119ابين        
منصور عثمان عبدالقوي2رئاسهذآور مدرسة حمومةل119ابين        
حسين صالح محمد2عضویهذآور مدرسة حمومةل119ابين        
وجدي رشاد بن هادي2عضویهذآور مدرسة حمومةل119ابين        
غاليه علوي قاسم3رئاسهاناثمدرسة حمومةل119ابين        
نبيله علي قاسم3عضویهاناثمدرسة حمومةل119ابين        
سعيده محمد الموزعي3عضویهاناثمدرسة حمومةل119ابين        
سيناء مساوى سعيد عمر4رئاسهاناثمدرسة حمومةل119ابين        
نبيله علي قاسم عوض4عضویهاناثمدرسة حمومةل119ابين        
عزیزه علي قاسم4عضویهاناثمدرسة حمومةل119ابين        
قاسم عبدالحكيم محسن1رئاسهذآور مدرسة الرباطم119ابين        
احمد علي القسمه البرآاني1عضویهذآور مدرسة الرباطم119ابين        
صالح عقيل صالح السنيدي1عضویهذآور مدرسة الرباطم119ابين        
علي محمد أحمد سالم2رئاسهذآور مدرسة الرباطم119ابين        
ناصر علي ناصر قراد2عضویهذآور مدرسة الرباطم119ابين        
فيصل احمد حسين2عضویهذآور مدرسة الرباطم119ابين        
یمن قاسم عبدالكریم 3رئاسهاناثمدرسة الرباطم119ابين        
سعيدة احمد سعيد غيره3عضویهاناثمدرسة الرباطم119ابين        
سيناء محمود سعيد سالم3عضویهاناثمدرسة الرباطم119ابين        
محمد عبد اهللا علي العبدلي1رئاسهذآور مدرسة الوسطين119ابين        
حسين حنش بن عزم1عضویهذآور مدرسة الوسطين119ابين        
علي عوض ثابت1عضویهذآور مدرسة الوسطين119ابين        
علي محسن عبدالرب2رئاسهذآور مدرسة الوسطين119ابين        
محمد طاهر حنش أحمد2عضویهذآور مدرسة الوسطين119ابين        
سالم احمد عبداهللا بابصلي2عضویهذآور مدرسة الوسطين119ابين        
سيف عبداهللا علي وعبان3رئاسهذآور مدرسة الوسطين119ابين        
عبدالاله عوض محسن3عضویهذآور مدرسة الوسطين119ابين        
عبداهللا صالح مسعود الشدادي3عضویهذآور مدرسة الوسطين119ابين        
جمعه سالم صالح4رئاسهاناثمدرسة الوسطين119ابين        
فائزه محسن عبدالقوي4عضویهاناثمدرسة الوسطين119ابين        
منيره علي محمد صالح4عضویهاناثمدرسة الوسطين119ابين        
نور منصر عوض5رئاسهاناثمدرسة الوسطين119ابين        
غنده عبد اهللا علي دعبان5عضویهاناثمدرسة الوسطين119ابين        
لونه حسين سعيد مفتاح5عضویهاناثمدرسة الوسطين119ابين        
عمر علي حسن ناصر1رئاسهذآور مدرسة سوق سباحس119ابين        
امين غالب صالح عبادي1عضویهذآور مدرسة سوق سباحس119ابين        
ماهر نبيل صالح أحمد1عضویهذآور مدرسة سوق سباحس119ابين        
عبدالفتاح احمد عمر2رئاسهذآور مدرسة سوق سباحس119ابين        
علي بن علي غالب صالح2عضویهذآور مدرسة سوق سباحس119ابين        
محمد عبد الرحمن محمد2عضویهذآور مدرسة سوق سباحس119ابين        
حسونه مهدي ابو سليم3رئاسهاناثمدرسة سوق سباحس119ابين        
جنه محمد محسن ناصر3عضویهاناثمدرسة سوق سباحس119ابين        
فاطمه عبداهللا الحميري3عضویهاناثمدرسة سوق سباحس119ابين        
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عبده صالح امباعش1رئاسهذآور مدرسة اسفل سبيحع119ابين        
سالم علي احمد مشدل1عضویهذآور مدرسة اسفل سبيحع119ابين        
ناصر احمد محسن صالح مشقر1عضویهذآور مدرسة اسفل سبيحع119ابين        
آفایه عبداهللا صالح احمد2رئاسهاناثمدرسة اسفل سبيحع119ابين        
نظرةعبد اهللا علي2عضویهاناثمدرسة اسفل سبيحع119ابين        
لينا محمد مانع نصيب2عضویهاناثمدرسة اسفل سبيحع119ابين        
صالح عبداهللا محمد عثمان البطاطي1رئاسهذآور مدرسة اسفل حدقف119ابين        
قاسم صالح السلطان1عضویهذآور مدرسة اسفل حدقف119ابين        
عيد صالح ثابت1عضویهذآور مدرسة اسفل حدقف119ابين        
عائشة سعيد احمد محمد2رئاسهاناثمدرسة اسفل حدقف119ابين        
صباح سالم احمد عثمان2عضویهاناثمدرسة اسفل حدقف119ابين        
انصاف صالح جمعان با موف2عضویهاناثمدرسة اسفل حدقف119ابين        
سالم حيدرة صالح بلعيدي1رئاسهذآور مدرسة قرضص119ابين        
سالم علي سالم الخضر النسري1عضویهذآور مدرسة قرضص119ابين        
عوض طارق عوض سالم 1عضویهذآور مدرسة قرضص119ابين        
بداویه سالم احمد البطاضي2رئاسهاناثمدرسة قرضص119ابين        
سيناء ماسك صالح تيسير2عضویهاناثمدرسة قرضص119ابين        
اندیر صالح محمد سند2عضویهاناثمدرسة قرضص119ابين        
علي محمد حسن العصري1رئاسهذآور الوحدة الصحية الثلثق119ابين        
محمد أحمد محمد الحوتري1عضویهذآور الوحدة الصحية الثلثق119ابين        
سالم علوي سالم1عضویهذآور الوحدة الصحية الثلثق119ابين        
حنان احمد ابوبكر المرقشي2رئاسهاناثالوحدة الصحية الثلثق119ابين        
امجاد ناصر عبداهللا الشيخ2عضویهاناثالوحدة الصحية الثلثق119ابين        
منى محمد عوض السعيدي2عضویهاناثالوحدة الصحية الثلثق119ابين        
وزیر علي صالح1رئاسهذآور مدرسة الوليدير119ابين        
صالح بن صالح عبداهللا قرواش1عضویهذآور مدرسة الوليدير119ابين        
محمد علي محمد الراي1عضویهذآور مدرسة الوليدير119ابين        
عادل محد سالم2رئاسهذآور مدرسة الوليدير119ابين        
سالم صالح عبداهللا صالح2عضویهذآور مدرسة الوليدير119ابين        
عادل عبداهللا سالم2عضویهذآور مدرسة الوليدير119ابين        
فاطمه عبداهللا محمد3رئاسهاناثمدرسة الوليدير119ابين        
اروى احمد سعيد3عضویهاناثمدرسة الوليدير119ابين        
نيفين عبيد مبارك3عضویهاناثمدرسة الوليدير119ابين        
رفيفه صالح محمد سند4رئاسهاناثمدرسة الوليدير119ابين        
انتصار هاشم شيخان السيد4عضویهاناثمدرسة الوليدير119ابين        
زآية بكري سالم4عضویهاناثمدرسة الوليدير119ابين        
عبدالحافظ حسين سالم العماري1رئاسهذآور البيحانيش119ابين        
محمد صالح المرفدي1عضویهذآور البيحانيش119ابين        
عبدالخالق صالح1عضویهذآور البيحانيش119ابين        
آریمه انيس یحيى2رئاسهاناثالبيحانيش119ابين        
سالمه عبداهللا صالح2عضویهاناثالبيحانيش119ابين        
جنة محمد محسن2عضویهاناثالبيحانيش119ابين        
عبداهللا احمد مبارك1رئاسهذآور مدرسة قریة حدقت119ابين        
محسن سالم علي محمد1عضویهذآور مدرسة قریة حدقت119ابين        
احمد محمد صالح البارعي1عضویهذآور مدرسة قریة حدقت119ابين        
منى سالم عوض بامحاره2رئاسهاناثمدرسة قریة حدقت119ابين        
ندى العبد ناصر محمد عقيل2عضویهاناثمدرسة قریة حدقت119ابين        
حياه سالم العبد2عضویهاناثمدرسة قریة حدقت119ابين        
عادل صالح عبداهللا محمد الكسادي1رئاسهذآور مدرسة شبوحةث119ابين        
شاآر ناصر صالح1عضویهذآور مدرسة شبوحةث119ابين        
حيدره عبد الوهاب  سالم1عضویهذآور مدرسة شبوحةث119ابين        
محمد صالح حسين التابعي2رئاسهذآور مدرسة شبوحةث119ابين        
انيس محمد احمد جرهوم2عضویهذآور مدرسة شبوحةث119ابين        
عادل محمد الخضر2عضویهذآور مدرسة شبوحةث119ابين        
جاآليت صالح امبارك3رئاسهاناثمدرسة شبوحةث119ابين        
سعيدة محمد احمد الموزعي3عضویهاناثمدرسة شبوحةث119ابين        
اسيا صالح باحي3عضویهاناثمدرسة شبوحةث119ابين        
خضر محسن محمد1رئاسهذآور مدرسة بلقيس طهخ119ابين        
حسين شيخ عمر العصري1عضویهذآور مدرسة بلقيس طهخ119ابين        
ناصر حسين عبدالرب صالح1عضویهذآور مدرسة بلقيس طهخ119ابين        
امل علي صالح مبروك2رئاسهاناثمدرسة بلقيس طهخ119ابين        
منى علي احمد علي با شراحيل2عضویهاناثمدرسة بلقيس طهخ119ابين        
عایده سالم ابراهيم احمد2عضویهاناثمدرسة بلقيس طهخ119ابين        
صالح حسن صالح القحيم1رئاسهذآور المرآز التعاوني الورقذ119ابين        
محمد حسين محمد1عضویهذآور المرآز التعاوني الورقذ119ابين        
احمد محمد علوي ابو قرنين1عضویهذآور المرآز التعاوني الورقذ119ابين        
رحاب محمد احمد عبود2رئاسهاناثالمرآز التعاوني الورقذ119ابين        
نبيله سالم جویل2عضویهاناثالمرآز التعاوني الورقذ119ابين        
مریم عبد اهللا عوض حسن2عضویهاناثالمرآز التعاوني الورقذ119ابين        
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حسين محمد سالم1رئاسهذآور مدرسة السورق للبناتض119ابين        
علي عبداهللا محمد حسين العشله1عضویهذآور مدرسة السورق للبناتض119ابين        
محمد حسن محمد القحيم1عضویهذآور مدرسة السورق للبناتض119ابين        
نور خميس دبا2رئاسهاناثمدرسة السورق للبناتض119ابين        
عيشه الزیعلي علي ابراهيم2عضویهاناثمدرسة السورق للبناتض119ابين        
لول فضل علي حيدره2عضویهاناثمدرسة السورق للبناتض119ابين        
عبداهللا عمر احمد العصري1رئاسهذآور ال محيرظ119ابين        
عبداهللا محمد سعيد1عضویهذآور ال محيرظ119ابين        
علوي راجح قاسم1عضویهذآور ال محيرظ119ابين        
فطومه عبداهللا صالح احمد2رئاسهاناثال محيرظ119ابين        
أروى سالم حيدرة2عضویهاناثال محيرظ119ابين        
اخالص ماطر علي2عضویهاناثال محيرظ119ابين        
حسين احمد صالح1رئاسهذآور مدرسة الزفقغ119ابين        
الخضر علي بن علي حيدره1عضویهذآور مدرسة الزفقغ119ابين        
عمر صالح عبداهللا المنصوري1عضویهذآور مدرسة الزفقغ119ابين        
محسنة سالم علي حيدرة2رئاسهاناثمدرسة الزفقغ119ابين        
زیزي فضل علي حيدره2عضویهاناثمدرسة الزفقغ119ابين        
اروى العبد ناصر عقيل2عضویهاناثمدرسة الزفقغ119ابين        
علي عبدالرب صالح عالیه1رئاسهذآور مدرسة الذراعا119٢ابين        
علي عبد اهللا سالم1عضویهذآور مدرسة الذراعا119٢ابين        
حسن سعيد حمود1عضویهذآور مدرسة الذراعا119٢ابين        
مادلين ابراهيم حسن هليدي2رئاسهاناثمدرسة الذراعا119٢ابين        
رشه أحمد سالم2عضویهاناثمدرسة الذراعا119٢ابين        
لينا سالم جویل2عضویهاناثمدرسة الذراعا119٢ابين        
سالم احمد حسن1رئاسهذآور حظةب119٢ابين        
شایف عمر شایف عمر الشقي1عضویهذآور حظةب119٢ابين        
یسلم محمد سعيد ابوبكر1عضویهذآور حظةب119٢ابين        
جنه سعيد عبداهللا زین2رئاسهاناثحظةب119٢ابين        
منى عبداهللا صالح فتيني2عضویهاناثحظةب119٢ابين        
اروى محمد عمر2عضویهاناثحظةب119٢ابين        
محمد عبدالرحمن عوض الكهالي1رئاسهذآور مدرسة مرصعج119٢ابين        
على حسين محسن1عضویهذآور مدرسة مرصعج119٢ابين        
محسن عيدروس عبداهللا1عضویهذآور مدرسة مرصعج119٢ابين        
سيناء على عبدالرزاق2رئاسهاناثمدرسة مرصعج119٢ابين        
انجوال زین علي عاطف2عضویهاناثمدرسة مرصعج119٢ابين        
صباح سالم عون2عضویهاناثمدرسة مرصعج119٢ابين        
رشاد طالب حسن ثابت1رئاسهذآور مدرسة سرارا120ابين        
عبداهللا محمد عبد عبداهللا 1عضویهذآور مدرسة سرارا120ابين        
على محسن ناصر  المحاثي1عضویهذآور مدرسة سرارا120ابين        
سعيده علي احمد2رئاسهاناثمدرسة سرارا120ابين        
انتصار على عاطف2عضویهاناثمدرسة سرارا120ابين        
جانيه احمد محسن2عضویهاناثمدرسة سرارا120ابين        
بالليل صالح محمد داوود1رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیادب120ابين        
علوي علي حسين عبد القوي1عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادب120ابين        
عالء خالد جنيد1عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادب120ابين        
امل فضل عبد شيخ 2رئاسهاناثمدرسة طارق بن زیادب120ابين        
أميرة حسين عوض حسين2عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادب120ابين        
بزوف عبداهللا عاطف حلبوب2عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادب120ابين        
ضمان ثابت صالح القوح1رئاسهذآور مدرسة اسفل ذي مثبةج120ابين        
على محمد زین اميدر1عضویهذآور مدرسة اسفل ذي مثبةج120ابين        
خالد صالح سعيد 1عضویهذآور مدرسة اسفل ذي مثبةج120ابين        
منيرة عوض عبد اهللا2رئاسهاناثمدرسة اسفل ذي مثبةج120ابين        
انيقه محمد عبد شيخ 2عضویهاناثمدرسة اسفل ذي مثبةج120ابين        
امينة حيدره سالم2عضویهاناثمدرسة اسفل ذي مثبةج120ابين        
عارف صالح محسن 1رئاسهذآور مدرسة المقيصرهد120ابين        
نبيل محسن عبد اهللا محسن1عضویهذآور مدرسة المقيصرهد120ابين        
عارف صالح محسن علي1عضویهذآور مدرسة المقيصرهد120ابين        
ضانيه احمد على الحاج2رئاسهاناثمدرسة المقيصرهد120ابين        
جانية أحمد علي2عضویهاناثمدرسة المقيصرهد120ابين        
سمر عبيد صالح2عضویهاناثمدرسة المقيصرهد120ابين        
وضاح فضل  محمد حسين1رئاسهذآور الخشناءه120ابين        
یسلم قاسم راجح جراش1عضویهذآور الخشناءه120ابين        
جمال عبدالناصر سعيد 1عضویهذآور الخشناءه120ابين        
نعمة یسلم أحمد محسن2رئاسهاناثالخشناءه120ابين        
جال عبدالسالم حسين ضفر2عضویهاناثالخشناءه120ابين        
سميرة محمد حيدرة2عضویهاناثالخشناءه120ابين        
عوض غالب عوض1رئاسهذآور مدرسة قرقرو120ابين        
عبد اهللا علي محسن صالح1عضویهذآور مدرسة قرقرو120ابين        
نبيل عبس ناصر احمد1عضویهذآور مدرسة قرقرو120ابين        
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احالم عبده ثابت على 2رئاسهاناثمدرسة قرقرو120ابين        
نبيلة محمد علي عوض2عضویهاناثمدرسة قرقرو120ابين        
وفاء غالب صالح عبادي2عضویهاناثمدرسة قرقرو120ابين        
إبراهيم حسين ثابت قاسم1رئاسهذآور مدرسة المجزعز120ابين        
على عبدالكيم صالح ثابت 1عضویهذآور مدرسة المجزعز120ابين        
حسام عبداهللا محمد 1عضویهذآور مدرسة المجزعز120ابين        
عائشة منصور علوي ناصر2رئاسهاناثمدرسة المجزعز120ابين        
فجال زین على ناصر 2عضویهاناثمدرسة المجزعز120ابين        
نجالء زین على ناصر2عضویهاناثمدرسة المجزعز120ابين        
محمد زید محسن الفيرى1رئاسهذآور مدرسة عمرانح120ابين        
عارف محمد حسن1عضویهذآور مدرسة عمرانح120ابين        
صالح قحطان صالح سعيد1عضویهذآور مدرسة عمرانح120ابين        
جانيه احمد حسين 2رئاسهاناثمدرسة عمرانح120ابين        
هدى احمد جرهوم2عضویهاناثمدرسة عمرانح120ابين        
فهيمة محمد ناصر محمد2عضویهاناثمدرسة عمرانح120ابين        
ثابت أحمد علي النمري1رئاسهذآور مدرسة الشعبةط120ابين        
ثابت احمد على النمري1عضویهذآور مدرسة الشعبةط120ابين        
عبيد سالم شيخ 1عضویهذآور مدرسة الشعبةط120ابين        
لينا حكيم حسين محسن2رئاسهاناثمدرسة الشعبةط120ابين        
سوریا على ناجي النهاري2عضویهاناثمدرسة الشعبةط120ابين        
ارزاق سالم محمد شریم2عضویهاناثمدرسة الشعبةط120ابين        
عبدالحكيم عبدالقادر الحریرى 1رئاسهذآور مدرسة اعصمى120ابين        
ملهم صالح حيدرة1عضویهذآور مدرسة اعصمى120ابين        
علي سالم احمد الجفري1عضویهذآور مدرسة اعصمى120ابين        
سعاد حسن سالم 2رئاسهاناثمدرسة اعصمى120ابين        
سالية صالح الخضر احمد2عضویهاناثمدرسة اعصمى120ابين        
إآرام أحمد محمد عبد اهللا2عضویهاناثمدرسة اعصمى120ابين        
مجاهد علي حسين عبدالقوي1رئاسهذآور مدرسة امعظيبةك120ابين        
محمد حيدره طاهر 1عضویهذآور مدرسة امعظيبةك120ابين        
رضوان محمود عبداهللا 1عضویهذآور مدرسة امعظيبةك120ابين        
نادیة سرور عوض فرج2رئاسهاناثمدرسة امعظيبةك120ابين        
امل حسين طاهر ناجي 2عضویهاناثمدرسة امعظيبةك120ابين        
ایمان هادي عبداهللا2عضویهاناثمدرسة امعظيبةك120ابين        
غبود حسين ثابت لغرر1رئاسهذآور مدرسة امسدارهل120ابين        
مطيع أحمد سعيد بهلول1عضویهذآور مدرسة امسدارهل120ابين        
محمد ناصر سعيد جبران1عضویهذآور مدرسة امسدارهل120ابين        
نور حنش جبران 2رئاسهاناثمدرسة امسدارهل120ابين        
ماجدة ناصر صالح2عضویهاناثمدرسة امسدارهل120ابين        
مالك سعيد ناصر2عضویهاناثمدرسة امسدارهل120ابين        
محسن علي منصور1رئاسهذآور مدرسة الرآب حطاطم120ابين        
هاشم عبداهللا احمد 1عضویهذآور مدرسة الرآب حطاطم120ابين        
مطري عبداهللا عبد 1عضویهذآور مدرسة الرآب حطاطم120ابين        
سوسن علي حسين محسن2رئاسهاناثمدرسة الرآب حطاطم120ابين        
شفيقه على منصور 2عضویهاناثمدرسة الرآب حطاطم120ابين        
هدى محمد عمر الحمومي2عضویهاناثمدرسة الرآب حطاطم120ابين        
محمد منصور مقراط1رئاسهذآور آلسامن120ابين        
صامد حسين سعيد1عضویهذآور آلسامن120ابين        
أنيس نصر شداد اليوسفي1عضویهذآور آلسامن120ابين        
فطومه ناصر حسين 2رئاسهاناثآلسامن120ابين        
فائزة محمد عبداهللا اليزیدي2عضویهاناثآلسامن120ابين        
أفراح نصر منصور2عضویهاناثآلسامن120ابين        
أحمد صالح المرفدي1رئاسهذآور مدرسة قرضس120ابين        
محسن حسن ناصر 1عضویهذآور مدرسة قرضس120ابين        
احمد ناجي محمد 1عضویهذآور مدرسة قرضس120ابين        
اسياء قاسم عبداهللا ناصر2رئاسهاناثمدرسة قرضس120ابين        
سعدیه ناجي محمد النخيل2عضویهاناثمدرسة قرضس120ابين        
نجالء حسين سالم2عضویهاناثمدرسة قرضس120ابين        
على احمد سعيد الحاج1رئاسهذآور مدرسة الدعيسع120ابين        
یسلم محمد ناصر محمد1عضویهذآور مدرسة الدعيسع120ابين        
نبيل محمد عاطف المنصري1عضویهذآور مدرسة الدعيسع120ابين        
شذروان محمد بن محمد 2رئاسهاناثمدرسة الدعيسع120ابين        
آریمه سمير حسن2عضویهاناثمدرسة الدعيسع120ابين        
فایدة محسن عوض جحزر2عضویهاناثمدرسة الدعيسع120ابين        
وضاح زید محسن قاسم1رئاسهذآور مدرسة شوطهف120ابين        
محمد عبداهللا محسن 1عضویهذآور مدرسة شوطهف120ابين        
فهمي شيخ قدار1عضویهذآور مدرسة شوطهف120ابين        
صفية قائد علي2رئاسهاناثمدرسة شوطهف120ابين        
اآرام احمد محمد الكبسي2عضویهاناثمدرسة شوطهف120ابين        
اسماء علي سالم2عضویهاناثمدرسة شوطهف120ابين        
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محمد محسن حسن الرهوي1رئاسهذآور مدرسة صبرص120ابين        
ماجد حيدرة منصور عاطف1عضویهذآور مدرسة صبرص120ابين        
علي أحمد محمد بویكر1عضویهذآور مدرسة صبرص120ابين        
عيشه محمد قاسم 2رئاسهاناثمدرسة صبرص120ابين        
أمينة حيدرة سالم محمد2عضویهاناثمدرسة صبرص120ابين        
اماني ناصر سعيد عبداهللا2عضویهاناثمدرسة صبرص120ابين        
عمر صالح الصالحي1رئاسهذآور سلحةق120ابين        
حسين زید عبداهللا 1عضویهذآور سلحةق120ابين        
محضار حسين جبران 1عضویهذآور سلحةق120ابين        
محمد سالم علي عبدالجبار2رئاسهذآور سلحةق120ابين        
عادل سليمان سعيد 2عضویهذآور سلحةق120ابين        
علي زید علي الكثيري2عضویهذآور سلحةق120ابين        
فتحية جبران بكر3رئاسهاناثسلحةق120ابين        
اروى محسن علوي3عضویهاناثسلحةق120ابين        
عزیزه عارف محمد الحضر3عضویهاناثسلحةق120ابين        
یسلم محمد علوي1رئاسهذآور مدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
عبد الرقيب منصر صالح1عضویهذآور مدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
زید علي راجح ناصر1عضویهذآور مدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
زید قاسم محمد 2رئاسهذآور مدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
یسلم محمد علوي یوسف2عضویهذآور مدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
مرشد یسلم سعيد2عضویهذآور مدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
عمار عبداهللا عوض الجالل3رئاسهذآور مدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
عبداهللا احمد ثابت 3عضویهذآور مدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
علوي زید ناصر المحرمي3عضویهذآور مدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
عائده حسين ثابت 4رئاسهاناثمدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
خضراء زین باعلي4عضویهاناثمدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
نضرة عبد اهللا علي4عضویهاناثمدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
نبيلة عبد ناصر5رئاسهاناثمدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
رجاء قيس احمد 5عضویهاناثمدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
اشجان فؤاد عبداهللا ناجي5عضویهاناثمدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
ملوك احمد مرزوق6رئاسهاناثمدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
فوزیة محمد علوي یوسف6عضویهاناثمدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
افراح احمد محمد عبداهللا6عضویهاناثمدرسة الصفاء للتعليم االساسير120ابين        
حسين نصر محمد راجح1رئاسهذآور مدرسة رخمةش120ابين        
عبدالباري محمود محمد على 1عضویهذآور مدرسة رخمةش120ابين        
فضل حسين على الجلوني1عضویهذآور مدرسة رخمةش120ابين        
على عبدالرب شيخ 2رئاسهذآور مدرسة رخمةش120ابين        
فائزة حمود فاضل حسين2عضویهذآور مدرسة رخمةش120ابين        
سعيد أحمد الوآود2عضویهذآور مدرسة رخمةش120ابين        
نویرة خضر عبداهللا محمد3رئاسهاناثمدرسة رخمةش120ابين        
نور احمد السعدي3عضویهاناثمدرسة رخمةش120ابين        
فاطمه صالح محمد3عضویهاناثمدرسة رخمةش120ابين        
صالح بن صالح قاسم 1رئاسهذآور مدرسة دارالذاراعت120ابين        
عبد الرقيب مسعود الجردمي1عضویهذآور مدرسة دارالذاراعت120ابين        
عبدالجبار أحمد حمود المحاقري1عضویهذآور مدرسة دارالذاراعت120ابين        
نایف صالح ثابت2رئاسهذآور مدرسة دارالذاراعت120ابين        
محمد ناصر ناجي الجردي2عضویهذآور مدرسة دارالذاراعت120ابين        
هيثم عبدربه سعد ناصر 2عضویهذآور مدرسة دارالذاراعت120ابين        
بدر ناصر شایف3رئاسهذآور مدرسة دارالذاراعت120ابين        
علي حسين سعيد حسين3عضویهذآور مدرسة دارالذاراعت120ابين        
صدیق محمد علي3عضویهذآور مدرسة دارالذاراعت120ابين        
هنده صالح علي4رئاسهاناثمدرسة دارالذاراعت120ابين        
هناء عبد القادر عمر4عضویهاناثمدرسة دارالذاراعت120ابين        
ابتهال عمر صالح4عضویهاناثمدرسة دارالذاراعت120ابين        
مرام عادل أحمد شيخ5رئاسهاناثمدرسة دارالذاراعت120ابين        
وفار عبداهللا السياجي5عضویهاناثمدرسة دارالذاراعت120ابين        
عليه على سعيد 5عضویهاناثمدرسة دارالذاراعت120ابين        
محمد عبيد صالح العمري1رئاسهذآور ثانویة العمريث120ابين        
محمد صالح حسين 1عضویهذآور ثانویة العمريث120ابين        
سمير حنش عبدربه ناجي1عضویهذآور ثانویة العمريث120ابين        
صالح احمد محسن علي2رئاسهذآور ثانویة العمريث120ابين        
امين احمد فضل الخضر2عضویهذآور ثانویة العمريث120ابين        
جياب عبداهللا احمد الميسري2عضویهذآور ثانویة العمريث120ابين        
باسمين ناصر مطري 3رئاسهاناثثانویة العمريث120ابين        
احسان ناصر صالح3عضویهاناثثانویة العمريث120ابين        
أندیرا أحمد محسن العفيفي3عضویهاناثثانویة العمريث120ابين        
وفاء سالم علي سالم4رئاسهاناثثانویة العمريث120ابين        
منال حنش عبدربه ناجي4عضویهاناثثانویة العمريث120ابين        
افراح محمود زید حالم 4عضویهاناثثانویة العمريث120ابين        
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حيدره قاسم عل ىالمشوني1رئاسهذآور مدرسة المعفاب المشوشيخ120ابين        
علي عاطف علي1عضویهذآور مدرسة المعفاب المشوشيخ120ابين        
نایف أحمد سالم حلبوب1عضویهذآور مدرسة المعفاب المشوشيخ120ابين        
اوسان عبدالقوي سعد 2رئاسهاناثمدرسة المعفاب المشوشيخ120ابين        
اروى محمد منصر2عضویهاناثمدرسة المعفاب المشوشيخ120ابين        
هدى سالم علي2عضویهاناثمدرسة المعفاب المشوشيخ120ابين        
هدى زید عقيل حسن3رئاسهاناثمدرسة المعفاب المشوشيخ120ابين        
زینب على حسن 3عضویهاناثمدرسة المعفاب المشوشيخ120ابين        
سعيده ناصر الحيف3عضویهاناثمدرسة المعفاب المشوشيخ120ابين        
رافع محمد عاطف صالح1رئاسهذآور باتيسذ120ابين        
باسم منصور محمد 1عضویهذآور باتيسذ120ابين        
على محمد عقيل 1عضویهذآور باتيسذ120ابين        
عماد حسين صالح احمد 2رئاسهذآور باتيسذ120ابين        
منعم أحمد بن أحمد2عضویهذآور باتيسذ120ابين        
سالم ذیاب احمد العابد2عضویهذآور باتيسذ120ابين        
قائد محمد صالح عبد القوي3رئاسهذآور باتيسذ120ابين        
نائف منصور محمد ناصر 3عضویهذآور باتيسذ120ابين        
فضل احمد العقيلي3عضویهذآور باتيسذ120ابين        
حلمي على منصور قعراط4رئاسهذآور باتيسذ120ابين        
امين محمد عبداهللا الساحمي4عضویهذآور باتيسذ120ابين        
ناظم أحمد حيدرة عوض4عضویهذآور باتيسذ120ابين        
اقبال سعيد محسن الساحلي5رئاسهاناثباتيسذ120ابين        
نوال أحمد محمد5عضویهاناثباتيسذ120ابين        
هدى محمد حيدرة القاعي5عضویهاناثباتيسذ120ابين        
انوار الجالني احمد عثمان6رئاسهاناثباتيسذ120ابين        
ذآرى احمد سالم 6عضویهاناثباتيسذ120ابين        
رنياء سعيد محسن السعيدى 6عضویهاناثباتيسذ120ابين        
جهاد سالم عقيل 7رئاسهاناثباتيسذ120ابين        
فتحية صائل سيف صائل7عضویهاناثباتيسذ120ابين        
صابرین الجيالني احمد عثمان7عضویهاناثباتيسذ120ابين        
لویزا محمد مكرد احمد8رئاسهاناثباتيسذ120ابين        
ذآرى الحاج احمد 8عضویهاناثباتيسذ120ابين        
نجمه محمد هزاع8عضویهاناثباتيسذ120ابين        
على خضر الحقيسى 1رئاسهذآور مدرسة السد الموحدهض120ابين        
محمد محمود صالح حسين1عضویهذآور مدرسة السد الموحدهض120ابين        
فيصل یسلم باعرفة1عضویهذآور مدرسة السد الموحدهض120ابين        
مهتم فضل أحمد حيدرة2رئاسهذآور مدرسة السد الموحدهض120ابين        
صالح محمد صالح حسن 2عضویهذآور مدرسة السد الموحدهض120ابين        
احمد عبداهللا علي2عضویهذآور مدرسة السد الموحدهض120ابين        
صالح ربيع القادري3رئاسهذآور مدرسة السد الموحدهض120ابين        
رشدي علي ناصر حمامه3عضویهذآور مدرسة السد الموحدهض120ابين        
محمد جبران سعيد على3عضویهذآور مدرسة السد الموحدهض120ابين        
هناء محمد ثابت 4رئاسهاناثمدرسة السد الموحدهض120ابين        
سعيد ه محمد الموزعي4عضویهاناثمدرسة السد الموحدهض120ابين        
أميرة سليمان عمر علي4عضویهاناثمدرسة السد الموحدهض120ابين        
زهرة مسكين علي5رئاسهاناثمدرسة السد الموحدهض120ابين        
سعاد محمد راجح 5عضویهاناثمدرسة السد الموحدهض120ابين        
هدى محمد صالح حسن 5عضویهاناثمدرسة السد الموحدهض120ابين        
عوض راجح عوض1رئاسهذآور مدرسة امواد برنسظ120ابين        
محمد عمر عبده حسن 1عضویهذآور مدرسة امواد برنسظ120ابين        
سعيد احمد هيب1عضویهذآور مدرسة امواد برنسظ120ابين        
محمد حسن علي عثمان2رئاسهذآور مدرسة امواد برنسظ120ابين        
سعيد على جابر 2عضویهذآور مدرسة امواد برنسظ120ابين        
محمد حسن مشقف2عضویهذآور مدرسة امواد برنسظ120ابين        
صباح سالم محمد باجل 3رئاسهاناثمدرسة امواد برنسظ120ابين        
أمة الرحمن مرتضى محمد مفضل3عضویهاناثمدرسة امواد برنسظ120ابين        
أمل صالح عثمان حسين3عضویهاناثمدرسة امواد برنسظ120ابين        
عثمان محسن عثمان 1رئاسهذآور مدرسة الحول برنسغ120ابين        
عبداهللا محمد علي حنش1عضویهذآور مدرسة الحول برنسغ120ابين        
علي صالح عثمان حسين1عضویهذآور مدرسة الحول برنسغ120ابين        
رانيا جالل عبد اهللا الشيبة2رئاسهاناثمدرسة الحول برنسغ120ابين        
فكریه ناصر حسن 2عضویهاناثمدرسة الحول برنسغ120ابين        
هيثانه حسين محمد ناصر2عضویهاناثمدرسة الحول برنسغ120ابين        
عادل على قاسم الجنيد1رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
خالد عبداهللا حسين علعله1عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
الخضر احمد الصغير1عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
هدار حفيظ محمد حفيظ2رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
عادل محمد علي دبوه2عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
محمد قاسم عوض2عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
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حيدرة صالح محمد عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
حسين سالم مزهل3عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
حلمي احمد الصالحي3عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
انور حسين صالح اشني4رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
حسين طاهر سالم القدرا4عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
خالد قاسم مفتاح4عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
محمد ناصر فضل5رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
عيدروس عبداهللا بن عبداهللا عتيق5عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
فتحي ناصر حصرور5عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
حسين صالح السعيدي6رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
جمال احمد حسن6عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
وليد علي قاسم6عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
محمد رشيد عوض صالح7رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
عصام محمد حریاج7عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
عارف ناصر الحيفي7عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
سيناء القادري سالم8رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
قبلة محمد حسين العبد8عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
نور محمد علي العامري8عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
ثریاء محمد عمر العامري9رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
نسيم الخضر الصغير9عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
ریهام احمد دعسه9عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
رجاء صالح عبداهللا10رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
عينا ناصر هميا محمد10عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
مریم سالم على أحمد10عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
حنان محمد عبد اهللا أحمد11رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
سماح صالح حسين11عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
فاطمه الخضر احمد11عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
فاطمه احمد القبلي12رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
سماح جعبل محمد علي الجيشاني12عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
منيرة علي باصم علي12عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیقا121ابين        
احمد جعيل عبداهللا العباد1رئاسهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
عبداهللا محمد عمر العامري1عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
صالح محمد صالح الحوقلي1عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
محمد احمد سناس2رئاسهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
محمد سالم حيدرة2عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
سالم عبد اهللا أحمد مسود2عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
جالل أحمد ناصر الشيري3رئاسهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
علي احمد صالح القطيش3عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
عمر صالح عكسر3عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
حسين احمد عمر الهوت4رئاسهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
انور محمد قاسم محمد الجنيدي4عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
علي محمد علي الشبيبي4عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
محمد أحمد علوي باخلف5رئاسهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
احمد علي عبدالرب الهدني5عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
علي ناصر احمد العولقي5عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
علي محمد قاسم الجنيدي6رئاسهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
محمد سعيد امظليف6عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
محمود عمر النوبي السعيدي6عضویهذآور مدرسة المعلمب121ابين        
ودیعه قاسم حسن الجنيدي7رئاسهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
جميله بكر العبد7عضویهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
نهاء صالح حسين7عضویهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
هدى صالح غرامه8رئاسهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
نظرة محمد هارون عبداهللا8عضویهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
نسيم أحمد موسى أحمد8عضویهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
رندة عامر محمد حبور9رئاسهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
سميه علي سنان9عضویهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
غالية صالح عبده حسين9عضویهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
وئام ناصر عوض موسى10رئاسهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
خدیجة طاهر سالم القدرا10عضویهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
نور عبد اهللا أحمد مسود10عضویهاناثمدرسة المعلمب121ابين        
احمد عباد احمد صالح1رئاسهذآور مدرسة الكيالج121ابين        
سند صالح عبداهللا یحلسه1عضویهذآور مدرسة الكيالج121ابين        
احمد علي منصور الوليدي1عضویهذآور مدرسة الكيالج121ابين        
جالل أحمد عمر مصور2رئاسهذآور مدرسة الكيالج121ابين        
ناصر صالح شائع اليافشي2عضویهذآور مدرسة الكيالج121ابين        
یاسين جميع عمر بلعطيره2عضویهذآور مدرسة الكيالج121ابين        
فيصل صالح احمد الصيم3رئاسهذآور مدرسة الكيالج121ابين        
عمر احمد محمد الصبة3عضویهذآور مدرسة الكيالج121ابين        
عبد الرحمن ناصر مسود3عضویهذآور مدرسة الكيالج121ابين        
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ذآرى سعيد حسن4رئاسهاناثمدرسة الكيالج121ابين        
هياثم محمد حسين عبداهللا 4عضویهاناثمدرسة الكيالج121ابين        
فاطمه عمر احمد العمه4عضویهاناثمدرسة الكيالج121ابين        
ضبعاء علي صالح الدماني5رئاسهاناثمدرسة الكيالج121ابين        
صفاء عبد اهللا العمودي5عضویهاناثمدرسة الكيالج121ابين        
ریحانه ناصر محمد لصور5عضویهاناثمدرسة الكيالج121ابين        
عبدربه احمد الخصيري1رئاسهذآور مدرسة العيند121ابين        
حافظ صالح محمد1عضویهذآور مدرسة العيند121ابين        
احمد عبداهللا حسين الهار1عضویهذآور مدرسة العيند121ابين        
عوض فضل جعبل أحمد2رئاسهذآور مدرسة العيند121ابين        
عزالدین الكوني2عضویهذآور مدرسة العيند121ابين        
انور احمد سمط2عضویهذآور مدرسة العيند121ابين        
صالح محمد صيهم3رئاسهذآور مدرسة العيند121ابين        
مصطفى قائد علي صالح3عضویهذآور مدرسة العيند121ابين        
مكسيم عبد الرحيم صالح3عضویهذآور مدرسة العيند121ابين        
حسين محمد عبداهللا مدرم4رئاسهذآور مدرسة العيند121ابين        
علي محمد عبداهللا4عضویهذآور مدرسة العيند121ابين        
خالد احمد محمد4عضویهذآور مدرسة العيند121ابين        
إلهام أحمد محمد عبد ربه5رئاسهاناثمدرسة العيند121ابين        
یسرا احمد علوي5عضویهاناثمدرسة العيند121ابين        
عيشه حسين العر5عضویهاناثمدرسة العيند121ابين        
یسراء احمد ناصر6رئاسهاناثمدرسة العيند121ابين        
امينة قاسم حسين ناصر6عضویهاناثمدرسة العيند121ابين        
أفراح محمد عبد اهللا أبو فرج6عضویهاناثمدرسة العيند121ابين        
سامية قاسم حسين ناصر7رئاسهاناثمدرسة العيند121ابين        
ندا سالم صالح7عضویهاناثمدرسة العيند121ابين        
منى صالح حسين7عضویهاناثمدرسة العيند121ابين        
منير صالح باقيس1رئاسهذآور مدرسة لجدله121ابين        
صالح احمد عبداهللا الصاحي1عضویهذآور مدرسة لجدله121ابين        
امعيد الخضر آرده1عضویهذآور مدرسة لجدله121ابين        
صالح محمد مبروك2رئاسهذآور مدرسة لجدله121ابين        
حسين محمد ناصر لهطل2عضویهذآور مدرسة لجدله121ابين        
خالد عبداهللا الجفري2عضویهذآور مدرسة لجدله121ابين        
عبد الكریم صالح حيدرة3رئاسهذآور مدرسة لجدله121ابين        
عبداهللا احمد عبداهللا مسكني3عضویهذآور مدرسة لجدله121ابين        
نضمي جميل عاطف أحمد3عضویهذآور مدرسة لجدله121ابين        
سميره ناصر احمد عمير4رئاسهاناثمدرسة لجدله121ابين        
أفراح أحمد صالح4عضویهاناثمدرسة لجدله121ابين        
صالحه محمد صالح احمد4عضویهاناثمدرسة لجدله121ابين        
نجوى حرسي عزیز5رئاسهاناثمدرسة لجدله121ابين        
عيشه حسين سهيم 5عضویهاناثمدرسة لجدله121ابين        
شيخه جعبل علي5عضویهاناثمدرسة لجدله121ابين        
انسجام احمد مرزوق6رئاسهاناثمدرسة لجدله121ابين        
شفاء ناصر سهيم6عضویهاناثمدرسة لجدله121ابين        
عایدة أحمد صالح مشدل6عضویهاناثمدرسة لجدله121ابين        
عبداهللا صالح علي الجيالني1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
حسين أحمد محمد حردي1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
عبداهللا عبدربة احمد علوه1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
فضل عبداهللا فضل حسين2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
جمال أحمد صالح المنصوري2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
احمد حسين محسن هيالن2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
عادل جعبل الجيالني3رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
جمال عبداهللا محمد الثغم3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
ناصر منصور سعيد3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
عائدة سالم محمد أحمد4رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
فطوم صالح محمد القعيطي4عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
سعيده عبداهللا صالح4عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
نجاه صالح محمد5رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
فاطمة عبد اهللا عمر مصور5عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
لوین علي مانع5عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدو121ابين        
محمد احمد سالم النجار1رئاسهذآور مدرسة الرصاصز121ابين        
علي قاسم عمير1عضویهذآور مدرسة الرصاصز121ابين        
خالد عمر علوي ناصر1عضویهذآور مدرسة الرصاصز121ابين        
صالح عبداهللا احمد الطيب2رئاسهذآور مدرسة الرصاصز121ابين        
عبد الخالق صالح الجعدي2عضویهذآور مدرسة الرصاصز121ابين        
سمية علي محمد خزیز2عضویهذآور مدرسة الرصاصز121ابين        
بدر خليل سالم عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة الرصاصز121ابين        
بدر علي عبدربه سود3عضویهذآور مدرسة الرصاصز121ابين        
سالم صالح الطاهري3عضویهذآور مدرسة الرصاصز121ابين        
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منى شيخ أحمد مصور4رئاسهاناثمدرسة الرصاصز121ابين        
انتصار سالم عبداهللا4عضویهاناثمدرسة الرصاصز121ابين        
اسراء علوي محمد مسعود4عضویهاناثمدرسة الرصاصز121ابين        
ليلى علي صالح باثور5رئاسهاناثمدرسة الرصاصز121ابين        
اسرار علوي محمد مسود5عضویهاناثمدرسة الرصاصز121ابين        
فاطمة عبد اهللا عمر5عضویهاناثمدرسة الرصاصز121ابين        
سارة ناصر محمد عبدربة6رئاسهاناثمدرسة الرصاصز121ابين        
سالي سالم عهم6عضویهاناثمدرسة الرصاصز121ابين        
اماني هادي حسين6عضویهاناثمدرسة الرصاصز121ابين        
الخضر صالح محمد ذیبان1رئاسهذآور مدرسة شوحطح121ابين        
عبداهللا محمد عبداهللا مفضل1عضویهذآور مدرسة شوحطح121ابين        
خالد شيخ أحمد منصور1عضویهذآور مدرسة شوحطح121ابين        
عبداهللا سالم عبداهللا  الفداء2رئاسهذآور مدرسة شوحطح121ابين        
عارف على ناصر الهشاش2عضویهذآور مدرسة شوحطح121ابين        
احمد الخضر محمد جهوم2عضویهذآور مدرسة شوحطح121ابين        
ریاض عبدالمنعم عبدالغني مفضل3رئاسهذآور مدرسة شوحطح121ابين        
احمد صالح احمد الحمراء3عضویهذآور مدرسة شوحطح121ابين        
اوسان محمد بن محمد لكود3عضویهذآور مدرسة شوحطح121ابين        
هنوى الخضر الخضر محمد جهموم4رئاسهاناثمدرسة شوحطح121ابين        
ریما صالح محمد عبد اهللا4عضویهاناثمدرسة شوحطح121ابين        
أمل عمر علوي مبلغ4عضویهاناثمدرسة شوحطح121ابين        
إیمان ناصر أحمد الوادي5رئاسهاناثمدرسة شوحطح121ابين        
قمر الخضر محمد جهموم5عضویهاناثمدرسة شوحطح121ابين        
سمراء عمر محمد عباد5عضویهاناثمدرسة شوحطح121ابين        
مختار جعبل الخضر دعوس1رئاسهذآور امنجدةط121ابين        
احمد علي عبدربه الزیدي1عضویهذآور امنجدةط121ابين        
احمد بن احمد بطيم1عضویهذآور امنجدةط121ابين        
محمد عمر احمد شيخ2رئاسهذآور امنجدةط121ابين        
محمد ناصر أحمد الشهدي2عضویهذآور امنجدةط121ابين        
خالد نصيب عوض2عضویهذآور امنجدةط121ابين        
محمد قاسم ناصر محمد3رئاسهذآور امنجدةط121ابين        
عبداهللا احمد هيثم3عضویهذآور امنجدةط121ابين        
الخضر محمد السيد3عضویهذآور امنجدةط121ابين        
فيصل عبدربه محمد مدرم4رئاسهذآور امنجدةط121ابين        
عمارعبداهللا محمد العامري4عضویهذآور امنجدةط121ابين        
منير محمد الذیبي4عضویهذآور امنجدةط121ابين        
خالد محمد احمد ملفية5رئاسهذآور امنجدةط121ابين        
حزام علي عبدربه5عضویهذآور امنجدةط121ابين        
احمد عبداهللا محمد صالح5عضویهذآور امنجدةط121ابين        
احالم عبداهللا احمد هيثم6رئاسهاناثامنجدةط121ابين        
مافية ناصر عبده6عضویهاناثامنجدةط121ابين        
ارزاق محمد احمد قاسم6عضویهاناثامنجدةط121ابين        
أرزاق صالح الذلقي7رئاسهاناثامنجدةط121ابين        
عيشه عبداهللا الكربي7عضویهاناثامنجدةط121ابين        
علياء محمد احمد برماء7عضویهاناثامنجدةط121ابين        
عائده یحيى الزعيم 8رئاسهاناثامنجدةط121ابين        
آسيا جعبل حسن الوادي8عضویهاناثامنجدةط121ابين        
مروى سالم محد هدیل8عضویهاناثامنجدةط121ابين        
ماریا علي محمد الجيشاني9رئاسهاناثامنجدةط121ابين        
رویزا قيس احمد9عضویهاناثامنجدةط121ابين        
سيناء ابوبكر احمد9عضویهاناثامنجدةط121ابين        
ناصر علوي احمد الربيزي1رئاسهذآور ام صلعاءى121ابين        
محسن سليمان علي عوض1عضویهذآور ام صلعاءى121ابين        
عارف عمر ونيس محمد1عضویهذآور ام صلعاءى121ابين        
علي عبداهللا جحنه سعيدي2رئاسهذآور ام صلعاءى121ابين        
صدام حسين عبد اهللا جرهوم2عضویهذآور ام صلعاءى121ابين        
عمر احمد الشيابي2عضویهذآور ام صلعاءى121ابين        
جنه صالح حسين3رئاسهاناثام صلعاءى121ابين        
نور صالح حيدرة3عضویهاناثام صلعاءى121ابين        
امل عمر احمد الشيابي3عضویهاناثام صلعاءى121ابين        
سهاله احمد عشوه4رئاسهاناثام صلعاءى121ابين        
رجاء صالح سالم4عضویهاناثام صلعاءى121ابين        
اندیرا سالم عقيل ابوبكر4عضویهاناثام صلعاءى121ابين        
محمد صالح عبد اهللا احمد1رئاسهذآور ام ماجلك121ابين        
صالح حسين محمدي1عضویهذآور ام ماجلك121ابين        
جالل صالح جعموم1عضویهذآور ام ماجلك121ابين        
عباد أحمد ثابت2رئاسهذآور ام ماجلك121ابين        
عمر محمد عبداهللا الزیحلي2عضویهذآور ام ماجلك121ابين        
عبداهللا محمد سالم القنس2عضویهذآور ام ماجلك121ابين        
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محمد عوض شيخ بحار3رئاسهذآور ام ماجلك121ابين        
حسين محمد عبد اهللا أحمد3عضویهذآور ام ماجلك121ابين        
وجيه سعيد صالح3عضویهذآور ام ماجلك121ابين        
جهاد عمر علوي4رئاسهذآور ام ماجلك121ابين        
محمد صالح احمد شيخ4عضویهذآور ام ماجلك121ابين        
صالح احمد سالم القنش4عضویهذآور ام ماجلك121ابين        
نداء احمد موسى5رئاسهاناثام ماجلك121ابين        
مطر حسن احمد النداف5عضویهاناثام ماجلك121ابين        
أميرة علي أحمد5عضویهاناثام ماجلك121ابين        
نجوى سعيد عبيد6رئاسهاناثام ماجلك121ابين        
هاله عبداهللا صالح6عضویهاناثام ماجلك121ابين        
حنان سالم عقيل6عضویهاناثام ماجلك121ابين        
فاطمه ناصر احمد محمد7رئاسهاناثام ماجلك121ابين        
آاتبة جعبل صالح محمد7عضویهاناثام ماجلك121ابين        
سعاد ناصر صالح7عضویهاناثام ماجلك121ابين        
سالم صالح عبداهللا مقرعي1رئاسهذآور القوزل121ابين        
ناصر حسن ناصر مزاحم1عضویهذآور القوزل121ابين        
علي احمد عمر صدة1عضویهذآور القوزل121ابين        
علي محمد فضل حلم2رئاسهذآور القوزل121ابين        
سالم عبد اهللا الحمزة2عضویهذآور القوزل121ابين        
صالح محمد أحمد الدوح2عضویهذآور القوزل121ابين        
حسين حسن عوض عبد اهللا3رئاسهذآور القوزل121ابين        
ناصر السيد ناصر مجدوب3عضویهذآور القوزل121ابين        
ناصر سالم محمد عوض3عضویهذآور القوزل121ابين        
خدیجة على أحمد4رئاسهاناثالقوزل121ابين        
مریم محمد فضل احمد4عضویهاناثالقوزل121ابين        
راتيا علي سالم الحاشي4عضویهاناثالقوزل121ابين        
یسراء عوض حسين القرعه5رئاسهاناثالقوزل121ابين        
فاطمة عبد النبي حيدرة5عضویهاناثالقوزل121ابين        
أرینا یحيى محمد ذیبان5عضویهاناثالقوزل121ابين        
محمد عبداهللا ناصر قاسم اليافعي1رئاسهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
محمد ناصر محمد احمد1عضویهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
هادي علي مطاهف1عضویهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
محمد ناصر حسين عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
خالدحسين سعيد الباهزي2عضویهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
ناصر علي صالح فاطم2عضویهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
محمد عبد اهللا العيسي3رئاسهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
علي صالح احمد العسيلي3عضویهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
الهيثمي صالح صالح علي3عضویهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
ناصر علي ناصر محمد4رئاسهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
خالد أحمد صالح عوض4عضویهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
جمال احمد سعيد صالح4عضویهذآور مدرسة ام مصرهم121ابين        
أسماء أحمد صالح معجم5رئاسهاناثمدرسة ام مصرهم121ابين        
لول علي احمد حسن5عضویهاناثمدرسة ام مصرهم121ابين        
ناهيه محمد سعيد5عضویهاناثمدرسة ام مصرهم121ابين        
هدى حسين عمر احمد6رئاسهاناثمدرسة ام مصرهم121ابين        
حليمة صالح عبدالرحمن6عضویهاناثمدرسة ام مصرهم121ابين        
زینب سالم صالح6عضویهاناثمدرسة ام مصرهم121ابين        
سمائر علي ناصر بانبوه7رئاسهاناثمدرسة ام مصرهم121ابين        
زیموته ناصر محمد صالح7عضویهاناثمدرسة ام مصرهم121ابين        
زینب عبد الرحمن سلطان7عضویهاناثمدرسة ام مصرهم121ابين        
سليم علي حسن1رئاسهذآور مدرسة ام حميشةن121ابين        
مختار احمد عبداهللا جرباح1عضویهذآور مدرسة ام حميشةن121ابين        
عبد اهللا سالم علي مهدي1عضویهذآور مدرسة ام حميشةن121ابين        
راجاء احمد عبداهللا املقي2رئاسهذآور مدرسة ام حميشةن121ابين        
علي حمال الوعيل2عضویهذآور مدرسة ام حميشةن121ابين        
ابراهيم سعيد عبيد2عضویهذآور مدرسة ام حميشةن121ابين        
هاني شيخ عوض بطاني3رئاسهذآور مدرسة ام حميشةن121ابين        
عبد اهللا أحمد سالم حطروم3عضویهذآور مدرسة ام حميشةن121ابين        
علي عبداهللا صالح الجفري3عضویهذآور مدرسة ام حميشةن121ابين        
اسماء علي حسن4رئاسهاناثمدرسة ام حميشةن121ابين        
آسيا محمد عوض4عضویهاناثمدرسة ام حميشةن121ابين        
خضراء ناصر باقرین4عضویهاناثمدرسة ام حميشةن121ابين        
أمل صالح بن صالح5رئاسهاناثمدرسة ام حميشةن121ابين        
زینب علي حسن5عضویهاناثمدرسة ام حميشةن121ابين        
رفيقة صالح سند5عضویهاناثمدرسة ام حميشةن121ابين        
اسماء احمد باصم6رئاسهاناثمدرسة ام حميشةن121ابين        
لينااحمد جرهوم6عضویهاناثمدرسة ام حميشةن121ابين        
سعيدة حسين دهمس6عضویهاناثمدرسة ام حميشةن121ابين        
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عبداهللا دهمس ناصر فضل1رئاسهذآور مدرسة ام خزجينس121ابين        
الخضر محمد عبيد1عضویهذآور مدرسة ام خزجينس121ابين        
ناصر محمد جعيل1عضویهذآور مدرسة ام خزجينس121ابين        
عبود محمد سعيد2رئاسهذآور مدرسة ام خزجينس121ابين        
محمد جعيل صالح2عضویهذآور مدرسة ام خزجينس121ابين        
محمد صالح اليافعي2عضویهذآور مدرسة ام خزجينس121ابين        
لينا أحمد الصامي3رئاسهاناثمدرسة ام خزجينس121ابين        
اماني محمد فضل جعيل3عضویهاناثمدرسة ام خزجينس121ابين        
رجاء محمد صالح3عضویهاناثمدرسة ام خزجينس121ابين        
عائده صالح محمد4رئاسهاناثمدرسة ام خزجينس121ابين        
ليناء صالح حيدرة4عضویهاناثمدرسة ام خزجينس121ابين        
صفية عمر أحمد مسود4عضویهاناثمدرسة ام خزجينس121ابين        
عبداهللا منصورعمر البشع1رئاسهذآور المرآز الثقافيا122ابين        
عبداللحكيم صالح الجفري1عضویهذآور المرآز الثقافيا122ابين        
حيدرة محمد منصور1عضویهذآور المرآز الثقافيا122ابين        
عبداهللا محمد فضل سعيد2رئاسهذآور المرآز الثقافيا122ابين        
سامي احمد عمر2عضویهذآور المرآز الثقافيا122ابين        
عبد الكریم علي محمد النوبة2عضویهذآور المرآز الثقافيا122ابين        
أحمد عيدروس محمد الحرد3رئاسهذآور المرآز الثقافيا122ابين        
احمد محمد احمد الصالحي3عضویهذآور المرآز الثقافيا122ابين        
محمد عبده احمد3عضویهذآور المرآز الثقافيا122ابين        
مریم احمد ناصر الجفري4رئاسهاناثالمرآز الثقافيا122ابين        
ریما الخضر احمد الجمل4عضویهاناثالمرآز الثقافيا122ابين        
عيشه علي صالح مفتاح4عضویهاناثالمرآز الثقافيا122ابين        
عدول حسين محمد لسود5رئاسهاناثالمرآز الثقافيا122ابين        
یسرى حسن النوبي سالم5عضویهاناثالمرآز الثقافيا122ابين        
ایناس احمد ناصر الجفري5عضویهاناثالمرآز الثقافيا122ابين        
خالد صالح أحمد عبد ربه1رئاسهذآور مدرسة ام سلمهب122ابين        
عارف جاز علي عمر1عضویهذآور مدرسة ام سلمهب122ابين        
ناصر علي منصور دیمح1عضویهذآور مدرسة ام سلمهب122ابين        
علي عبداهللا محمد عنبر2رئاسهذآور مدرسة ام سلمهب122ابين        
فهد محمد سالم2عضویهذآور مدرسة ام سلمهب122ابين        
عبد اهللا مصطفى محمد الحرد2عضویهذآور مدرسة ام سلمهب122ابين        
فتحي احمد القاعي3رئاسهاناثمدرسة ام سلمهب122ابين        
فادیه علي سالم الصنرعي3عضویهاناثمدرسة ام سلمهب122ابين        
دینا علي سالم الشيبه3عضویهاناثمدرسة ام سلمهب122ابين        
مياده علي محمد مقيلب4رئاسهاناثمدرسة ام سلمهب122ابين        
فائزة محمد عيدروس4عضویهاناثمدرسة ام سلمهب122ابين        
احالم احمد الخضر عوض4عضویهاناثمدرسة ام سلمهب122ابين        
هبة صالح أحمد عبد ربه5رئاسهاناثمدرسة ام سلمهب122ابين        
سينا صالح هادي5عضویهاناثمدرسة ام سلمهب122ابين        
امنه صالح فضل ناصر5عضویهاناثمدرسة ام سلمهب122ابين        
عبدالاله احمد عبداهللا الشيبه1رئاسهذآور المعهد العاليج122ابين        
أآرم عبد اهللا عبد الاله الشيبة1عضویهذآور المعهد العاليج122ابين        
علوي أحمد حسين جحيلة1عضویهذآور المعهد العاليج122ابين        
الخضر احمد محمد الحداد2رئاسهذآور المعهد العاليج122ابين        
محمد صالح الشيبه2عضویهذآور المعهد العاليج122ابين        
یاسر سالم عوض دباء2عضویهذآور المعهد العاليج122ابين        
منى احمد عبداهللا الشيبه3رئاسهاناثالمعهد العاليج122ابين        
انيسة شيخ منذوق3عضویهاناثالمعهد العاليج122ابين        
بثينة ناصر صالح الجبل3عضویهاناثالمعهد العاليج122ابين        
ریما سالم محمد قشور4رئاسهاناثالمعهد العاليج122ابين        
امنه عبدالحكيم صالح حباج4عضویهاناثالمعهد العاليج122ابين        
فطوم مختار منصور4عضویهاناثالمعهد العاليج122ابين        
الخضر أحمد محمد جدیب1رئاسهذآور مدرسة مراند122ابين        
احمد صالح الدئشه1عضویهذآور مدرسة مراند122ابين        
سعيد محمد عبداهللا علي1عضویهذآور مدرسة مراند122ابين        
جمال محمد سالم البهام2رئاسهذآور مدرسة مراند122ابين        
حسن فضل علي الصالحي2عضویهذآور مدرسة مراند122ابين        
محمد سالم علي الكازمي2عضویهذآور مدرسة مراند122ابين        
نسرین حسين محمد دليو3رئاسهاناثمدرسة مراند122ابين        
فتحيه صالح مفتاح3عضویهاناثمدرسة مراند122ابين        
مودیة الخضر محمد علي3عضویهاناثمدرسة مراند122ابين        
نزیه حسين احمد الصالحي1رئاسهذآور مدرسة المقبابةه122ابين        
رامي حسن احمد1عضویهذآور مدرسة المقبابةه122ابين        
علي هادي محمد حسين1عضویهذآور مدرسة المقبابةه122ابين        
محسن مهدي أحمد ناصر2رئاسهذآور مدرسة المقبابةه122ابين        
احمد شيخ عيدروس الصالحي2عضویهذآور مدرسة المقبابةه122ابين        
اآرم محمد سعيد الحييد2عضویهذآور مدرسة المقبابةه122ابين        
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رویدا صالح حسن محمد3رئاسهاناثمدرسة المقبابةه122ابين        
احالم احمد محمد الصالحي3عضویهاناثمدرسة المقبابةه122ابين        
شيماء محمد صالح سعيد3عضویهاناثمدرسة المقبابةه122ابين        
احالم حسين علي حسين4رئاسهاناثمدرسة المقبابةه122ابين        
نظرة ناصر منصر الحمزة4عضویهاناثمدرسة المقبابةه122ابين        
زینب سالم علوي شيخ4عضویهاناثمدرسة المقبابةه122ابين        
حسين عبداهللا حسين سالم1رئاسهذآور جيله ال حسنهو122ابين        
احمد محمد ناصر المارم1عضویهذآور جيله ال حسنهو122ابين        
علي سعيد علي المليحي1عضویهذآور جيله ال حسنهو122ابين        
محمد فضل خليل2رئاسهذآور جيله ال حسنهو122ابين        
الخضر فضل علي خليل2عضویهذآور جيله ال حسنهو122ابين        
صالح عبداهللا هادي خليل2عضویهذآور جيله ال حسنهو122ابين        
وداد عبد اهللا محمد بن نوح3رئاسهاناثجيله ال حسنهو122ابين        
سلوى علي محمد3عضویهاناثجيله ال حسنهو122ابين        
احسان صالح عوض الشجع3عضویهاناثجيله ال حسنهو122ابين        
انيسه شيخ منذوق4رئاسهاناثجيله ال حسنهو122ابين        
رجاء شالم صالح4عضویهاناثجيله ال حسنهو122ابين        
إخالص صالح حسن بكري4عضویهاناثجيله ال حسنهو122ابين        
الخضر علي حسين معرج1رئاسهذآور مدرسة اورمهز122ابين        
محمد عبد اهللا ناصر موفجة1عضویهذآور مدرسة اورمهز122ابين        
عبدالقادر عبداهللا احمد الحداد1عضویهذآور مدرسة اورمهز122ابين        
آفى عبد اهللا ناصر موفجة2رئاسهاناثمدرسة اورمهز122ابين        
ماجده ناصر علي السعدي2عضویهاناثمدرسة اورمهز122ابين        
امينه عبداهللا محمد مرزوقي2عضویهاناثمدرسة اورمهز122ابين        
عزام احمد عوض1رئاسهذآور جمعانح122ابين        
عباس علي سليمان زامكي1عضویهذآور جمعانح122ابين        
عبدالواحد ناصر مسعود1عضویهذآور جمعانح122ابين        
عيشه محمد عبداهللا القطبي2رئاسهاناثجمعانح122ابين        
احالم سالم احمد رویس2عضویهاناثجمعانح122ابين        
خدیجة سالم ناصر القاضي2عضویهاناثجمعانح122ابين        
عبداهللا احمد الخضر سالم1رئاسهذآور القليتهط122ابين        
فهمي سالم ناصر القاضي1عضویهذآور القليتهط122ابين        
اوسان ناصر احمد الخليفي1عضویهذآور القليتهط122ابين        
عوض حسين یعقوب حسين2رئاسهذآور القليتهط122ابين        
هادي علي رشاد علي2عضویهذآور القليتهط122ابين        
عوض ناصر با علي2عضویهذآور القليتهط122ابين        
ایمان عبداهللا احمد سالم3رئاسهاناثالقليتهط122ابين        
جميله عبداهللا خيران3عضویهاناثالقليتهط122ابين        
فاطمه صالح احمد الوادي3عضویهاناثالقليتهط122ابين        
نظره ناصر منصر الحمزه4رئاسهاناثالقليتهط122ابين        
عایدة صالح ناصر4عضویهاناثالقليتهط122ابين        
عيشة علي حسين حجيري4عضویهاناثالقليتهط122ابين        
جمال الخضر ناص عوض1رئاسهذآور آوآبى122ابين        
علي احمد عبداهللا مشرف1عضویهذآور آوآبى122ابين        
علي محمد علي عبادي1عضویهذآور آوآبى122ابين        
إقبال حسن محمد2رئاسهاناثآوآبى122ابين        
انتصار علي مقفل2عضویهاناثآوآبى122ابين        
مریم علي حجيري2عضویهاناثآوآبى122ابين        
خالد صالح ناصر العسل1رئاسهذآور القوزك122ابين        
ادهم محمد عثمان1عضویهذآور القوزك122ابين        
علي صالح عبد اهللا1عضویهذآور القوزك122ابين        
جالل حسين احمد حسين2رئاسهذآور القوزك122ابين        
مبارس علي سعيد علي2عضویهذآور القوزك122ابين        
علي حيدره سعيد القاضي2عضویهذآور القوزك122ابين        
اشجان عبدالرحمن المهندس3رئاسهاناثالقوزك122ابين        
اسرار عدنان عبداهللا حيدره3عضویهاناثالقوزك122ابين        
بهجة صالح أحمد الدلك3عضویهاناثالقوزك122ابين        
ماجده ناصر علي السعدي4رئاسهاناثالقوزك122ابين        
مریم احمد سالم مرقشيه4عضویهاناثالقوزك122ابين        
نهایه حسين ناصر4عضویهاناثالقوزك122ابين        
عارف محمد أحمد العرماني1رئاسهذآور امصرةل122ابين        
محمد عبداهللا علي المحروق1عضویهذآور امصرةل122ابين        
الحنيش صالح محمد الحنيش1عضویهذآور امصرةل122ابين        
محمد احمد عبداهللا عمر السعيدي2رئاسهذآور امصرةل122ابين        
مبارك ناصر علي مبارك2عضویهذآور امصرةل122ابين        
حسين مسعود سليماني2عضویهذآور امصرةل122ابين        
حنان عبده عبدالحاج سعيد3رئاسهاناثامصرةل122ابين        
معجبة علي أحمد حسين3عضویهاناثامصرةل122ابين        
عيشه سعيد محمد بن محمد3عضویهاناثامصرةل122ابين        
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فتحيه عبد اهللا سالم4رئاسهاناثامصرةل122ابين        
ایمان عبداهللا الخضر مطهش4عضویهاناثامصرةل122ابين        
عيشه عبداهللا مودش4عضویهاناثامصرةل122ابين        
علي احمد ناصر صالح1رئاسهذآور البقيرهم122ابين        
صالح حسين أحمد علي1عضویهذآور البقيرهم122ابين        
صالح ناصر مشدق1عضویهذآور البقيرهم122ابين        
محمد علي طهيش2رئاسهذآور البقيرهم122ابين        
صالح أمجعلي مسعود مشقر2عضویهذآور البقيرهم122ابين        
علي سالم مفيد2عضویهذآور البقيرهم122ابين        
عيشه صالح محمد مكشم3رئاسهاناثالبقيرهم122ابين        
هند الحاج أحمد سالم3عضویهاناثالبقيرهم122ابين        
صفاء احمد الباللي3عضویهاناثالبقيرهم122ابين        
منى یسلم صالح4رئاسهاناثالبقيرهم122ابين        
نادیه یسلم صندعي4عضویهاناثالبقيرهم122ابين        
رانده عوض سالم عوض4عضویهاناثالبقيرهم122ابين        
احمد حسن علي دبوه1رئاسهذآور قریة الجسرن122ابين        
عادل محمد عباد علوي1عضویهذآور قریة الجسرن122ابين        
صالح محمد حسين الحمصي1عضویهذآور قریة الجسرن122ابين        
سميره حسين صالح عمر2رئاسهاناثقریة الجسرن122ابين        
إسمهان یحيى حسن2عضویهاناثقریة الجسرن122ابين        
بونه أحمد عمر الشيبة2عضویهاناثقریة الجسرن122ابين        
حسين عمر حسين 1رئاسهذآور الحبيلس122ابين        
هالل علي عوض الخضر1عضویهذآور الحبيلس122ابين        
سالم احمد عبد اهللا1عضویهذآور الحبيلس122ابين        
فواز عبداهللا صالح أحمد2رئاسهذآور الحبيلس122ابين        
عبداهللا احمد المشرقي2عضویهذآور الحبيلس122ابين        
سالم احمد رویس2عضویهذآور الحبيلس122ابين        
أسرار الخضر سالم رویبس3رئاسهاناثالحبيلس122ابين        
اسرار الخضر سالم دویس3عضویهاناثالحبيلس122ابين        
فاطمه حسين عمر حسين3عضویهاناثالحبيلس122ابين        
انسام سالم احمد دویس4رئاسهاناثالحبيلس122ابين        
نسرین صالح سعيد سالم4عضویهاناثالحبيلس122ابين        
فوزیة حسين علي أحمد4عضویهاناثالحبيلس122ابين        
سليم محمد علي حسين1رئاسهذآور المدارهع122ابين        
محمد ناصر حسن شائع1عضویهذآور المدارهع122ابين        
عبداهللا أحمد أحمد عبدالرحمن1عضویهذآور المدارهع122ابين        
الخضر المجعلي2رئاسهذآور المدارهع122ابين        
جعبل علي ناصر2عضویهذآور المدارهع122ابين        
جالل عبد اهللا ناصر شائع2عضویهذآور المدارهع122ابين        
خدیجة أحمد محمد عمر3رئاسهاناثالمدارهع122ابين        
انسام فضل علي المغربي3عضویهاناثالمدارهع122ابين        
وحده صالح احمد حيدره3عضویهاناثالمدارهع122ابين        
فاطمه عباد عبداهللا 4رئاسهاناثالمدارهع122ابين        
مریم علي عمر4عضویهاناثالمدارهع122ابين        
فائزة محمد عبد اهللا مبارك4عضویهاناثالمدارهع122ابين        
الخضر عبدربه حسين1رئاسهذآور ال حمزه آبرانف122ابين        
أسامة خالد جنيد1عضویهذآور ال حمزه آبرانف122ابين        
عبد اهللا أحمد عبد اهللا المعرجي1عضویهذآور ال حمزه آبرانف122ابين        
وفاء محمد البالدي2رئاسهاناثال حمزه آبرانف122ابين        
امل عمر صالح ملطع2عضویهاناثال حمزه آبرانف122ابين        
نداء ناصر صالح عمر2عضویهاناثال حمزه آبرانف122ابين        
محمد سالم أحمد المجلبع1رئاسهذآور لحمرص122ابين        
محمد ناصر ناصر مقبل حيدره1عضویهذآور لحمرص122ابين        
محمد عوض ناصر صالح1عضویهذآور لحمرص122ابين        
عبداهللا محمد علي العجمي2رئاسهذآور لحمرص122ابين        
علي حيدره سعيد2عضویهذآور لحمرص122ابين        
صالح سعيد الزوعري2عضویهذآور لحمرص122ابين        
انيسه علي حسين3رئاسهاناثلحمرص122ابين        
نجوى ناصر عبد اهللا علي3عضویهاناثلحمرص122ابين        
نجوى هادي ناصر صالح3عضویهاناثلحمرص122ابين        
وفاء سالم محمد علي4رئاسهاناثلحمرص122ابين        
فاطمه محمد عبداهللا4عضویهاناثلحمرص122ابين        
علویه علي ابراهيم4عضویهاناثلحمرص122ابين        
ادیب محمد عبداهللا الذلقي1رئاسهذآور مدرسة الوضيعق122ابين        
احمد عمر رجب1عضویهذآور مدرسة الوضيعق122ابين        
عوض علي ناصر حجيري1عضویهذآور مدرسة الوضيعق122ابين        
علي قاسم محمد عوض2رئاسهذآور مدرسة الوضيعق122ابين        
سعيد الخضر منصور سالم2عضویهذآور مدرسة الوضيعق122ابين        
سعيد بن سعيد محمد2عضویهذآور مدرسة الوضيعق122ابين        
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صالح احمد الخضر عوض3رئاسهذآور مدرسة الوضيعق122ابين        
محمد صالح خليل3عضویهذآور مدرسة الوضيعق122ابين        
فيصل مدهش عبداهللا3عضویهذآور مدرسة الوضيعق122ابين        
فاطمه عبدربه عبداهللا الذلقي4رئاسهاناثمدرسة الوضيعق122ابين        
عيشة محمد الصوفي منصور4عضویهاناثمدرسة الوضيعق122ابين        
سعيدة مهيوب الضبي4عضویهاناثمدرسة الوضيعق122ابين        
سيناء علي عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة الوضيعق122ابين        
مریم محمد الصوفي 5عضویهاناثمدرسة الوضيعق122ابين        
خدیجة عبدربه الذلقي5عضویهاناثمدرسة الوضيعق122ابين        
صالح الخضر عباد السعيدي1رئاسهذآور مدرسة املزانر122ابين        
منصور احمد صالح السعدي1عضویهذآور مدرسة املزانر122ابين        
صدام مقبل عبداهللا1عضویهذآور مدرسة املزانر122ابين        
عبير الخضر منصور2رئاسهاناثمدرسة املزانر122ابين        
سميرة محمد حيدرة عمر2عضویهاناثمدرسة املزانر122ابين        
بوحه علي ناصر2عضویهاناثمدرسة املزانر122ابين        
الخضر احمد ناصر منصور1رئاسهذآور مدرسة حبيل المسجدش122ابين        
حيدرة صالح سعيد بلعيدي1عضویهذآور مدرسة حبيل المسجدش122ابين        
احمد صالح مصلح عبيد1عضویهذآور مدرسة حبيل المسجدش122ابين        
ناصر الخضر محمد علي2رئاسهذآور مدرسة حبيل المسجدش122ابين        
ناصر علي محمد عوض2عضویهذآور مدرسة حبيل المسجدش122ابين        
یاسر عبداهللا دهيس2عضویهذآور مدرسة حبيل المسجدش122ابين        
نجاة عبده زید3رئاسهاناثمدرسة حبيل المسجدش122ابين        
اروى محمد عبداهللا3عضویهاناثمدرسة حبيل المسجدش122ابين        
عایشه عوض مبارك3عضویهاناثمدرسة حبيل المسجدش122ابين        
رغده علي محمد صالح4رئاسهاناثمدرسة حبيل المسجدش122ابين        
رشا احمد البرامسية4عضویهاناثمدرسة حبيل المسجدش122ابين        
أمریرة أحمد صالح مبلغ4عضویهاناثمدرسة حبيل المسجدش122ابين        
مختار حسين الصدیق1رئاسهذآور مدرسة البطانت122ابين        
علي احمد علي1عضویهذآور مدرسة البطانت122ابين        
یاسر الخضر محمد1عضویهذآور مدرسة البطانت122ابين        
عبداهللا مسعود راجح2رئاسهذآور مدرسة البطانت122ابين        
محمد عبداهللا الحوزه2عضویهذآور مدرسة البطانت122ابين        
رزق سالم رزق2عضویهذآور مدرسة البطانت122ابين        
افراح احمد امذیب3رئاسهاناثمدرسة البطانت122ابين        
خدیجه محمد دیان3عضویهاناثمدرسة البطانت122ابين        
ایمان هادي مقریح3عضویهاناثمدرسة البطانت122ابين        
امل احمد محمد مسعود4رئاسهاناثمدرسة البطانت122ابين        
فطومه خميس احمد4عضویهاناثمدرسة البطانت122ابين        
هالة جمال أحمد العاطفي4عضویهاناثمدرسة البطانت122ابين        
الخضر حسن علي عبداهللا1رئاسهذآور الحبيلث122ابين        
ناصر منصر الحمزه1عضویهذآور الحبيلث122ابين        
یاسر حيدرة أحمد القدیمي1عضویهذآور الحبيلث122ابين        
قاسم احمد علي2رئاسهذآور الحبيلث122ابين        
نائف سالم عوض دوعان2عضویهذآور الحبيلث122ابين        
انيس محمد احمد2عضویهذآور الحبيلث122ابين        
إیمان سالم النمي علي3رئاسهاناثالحبيلث122ابين        
انتصار محمد عبداهللا شيخ3عضویهاناثالحبيلث122ابين        
اسرار صالح مهدي3عضویهاناثالحبيلث122ابين        
حكمت فضل محمد نمي4رئاسهاناثالحبيلث122ابين        
نجوى أحمد علي العسكري4عضویهاناثالحبيلث122ابين        
مندوبة علي صالح4عضویهاناثالحبيلث122ابين        
صالح حيدرة منصور سالم1رئاسهذآور مدرسة الحفرة٢٢مایوخ122ابين        
عبداهللا محمد علي منصور1عضویهذآور مدرسة الحفرة٢٢مایوخ122ابين        
محمد علي ناصر عنبول1عضویهذآور مدرسة الحفرة٢٢مایوخ122ابين        
هناء محمد بن محمد المظلومي2رئاسهاناثمدرسة الحفرة٢٢مایوخ122ابين        
ليبيا الخضر محمد شمعه2عضویهاناثمدرسة الحفرة٢٢مایوخ122ابين        
عيشه عبداهللا احمد العاطفي2عضویهاناثمدرسة الحفرة٢٢مایوخ122ابين        
حسين علي هيثم1رئاسهذآور مدرسة حبيل مزقم ال حجلذ122ابين        
سعيد مقبل ناصر ملوق1عضویهذآور مدرسة حبيل مزقم ال حجلذ122ابين        
محمد صالح أحمد الزج1عضویهذآور مدرسة حبيل مزقم ال حجلذ122ابين        
سيناء مقبل سعيد2رئاسهاناثمدرسة حبيل مزقم ال حجلذ122ابين        
هدى الخضر سالم مشرم2عضویهاناثمدرسة حبيل مزقم ال حجلذ122ابين        
ملكي سعيد ناصر ملوق2عضویهاناثمدرسة حبيل مزقم ال حجلذ122ابين        
عوض أحمد صالح دحة1رئاسهذآور مدرسة ام قرارةض122ابين        
عبداهللا عوض الحمزه محوري1عضویهذآور مدرسة ام قرارةض122ابين        
عبدالسالم عبداهللا صالح1عضویهذآور مدرسة ام قرارةض122ابين        
عوض احمد علي محمد 2رئاسهذآور مدرسة ام قرارةض122ابين        
عوض سالم احمد البدوي2عضویهذآور مدرسة ام قرارةض122ابين        
سالم مقبل صالح2عضویهذآور مدرسة ام قرارةض122ابين        
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سهام عبده زید3رئاسهاناثمدرسة ام قرارةض122ابين        
جمعه منصور نعوش 3عضویهاناثمدرسة ام قرارةض122ابين        
انتصار علي مقبل3عضویهاناثمدرسة ام قرارةض122ابين        
جوليا سالم صالح عوض4رئاسهاناثمدرسة ام قرارةض122ابين        
عيشة سالم مقبل صالح4عضویهاناثمدرسة ام قرارةض122ابين        
انتصار عبد اهللا خيري القوة4عضویهاناثمدرسة ام قرارةض122ابين        
امعبد محمد محمد احمد1رئاسهذآور آورة العسوسظ122ابين        
حسن صالح أحمد القریشي1عضویهذآور آورة العسوسظ122ابين        
علي احمد عبداهللا ابوبكر1عضویهذآور آورة العسوسظ122ابين        
أمينة محمد ناصر صالح2رئاسهاناثآورة العسوسظ122ابين        
علياء محمد الذلقي2عضویهاناثآورة العسوسظ122ابين        
نجوین صالح مهدي2عضویهاناثآورة العسوسظ122ابين        
مهدي عوض عبد اهللا1رئاسهذآور مدرسة الكمعغ122ابين        
علي قاسم عبداهللا1عضویهذآور مدرسة الكمعغ122ابين        
محمد علي احمد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة الكمعغ122ابين        
هناء محمد علي هادي2رئاسهاناثمدرسة الكمعغ122ابين        
مصرة أحمد حسين عسكري2عضویهاناثمدرسة الكمعغ122ابين        
اخالص  الخضر محمد حسين2عضویهاناثمدرسة الكمعغ122ابين        
احمد حيدره منصور هادي1رئاسهذآور مدرسة الحردوبا122٢ابين        
عدنان صالح عمر الجفري 1عضویهذآور مدرسة الحردوبا122٢ابين        
محمد علي محمد مقبل1عضویهذآور مدرسة الحردوبا122٢ابين        
محمود محمد فضل مقبل2رئاسهذآور مدرسة الحردوبا122٢ابين        
محمد مكرد احمد علي2عضویهذآور مدرسة الحردوبا122٢ابين        
محمد حيدرة علي مصطفى2عضویهذآور مدرسة الحردوبا122٢ابين        
إیمان محمد سالم مبارك3رئاسهاناثمدرسة الحردوبا122٢ابين        
منال احمد ناصر3عضویهاناثمدرسة الحردوبا122٢ابين        
فاطمه عبداهللا شيخ3عضویهاناثمدرسة الحردوبا122٢ابين        
فاطمه عبداهللا عيضه4رئاسهاناثمدرسة الحردوبا122٢ابين        
یسى منذوف سبيت4عضویهاناثمدرسة الحردوبا122٢ابين        
قبلة حيدرة ناصر نصيب4عضویهاناثمدرسة الحردوبا122٢ابين        
محسن عبد اهللا سعيد1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزب122٢ابين        
محمد عوض سالم مزنه1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزب122٢ابين        
عبداهللا محمد منصور عشال1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزب122٢ابين        
عيشه الخضر محمد حسين2رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزب122٢ابين        
هدى محمد ابوبكر2عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزب122٢ابين        
فاطمه صالح عبدان ناصر2عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزب122٢ابين        
محمد سالم الحيدري حيدره1رئاسهذآور مدرسة الرتاعيج122٢ابين        
عبد النبي محمد أحمد1عضویهذآور مدرسة الرتاعيج122٢ابين        
صالح عبداهللا حيدره1عضویهذآور مدرسة الرتاعيج122٢ابين        
عيشه عبداهللا خليل2رئاسهاناثمدرسة الرتاعيج122٢ابين        
صابرین حسين سعيد محمد2عضویهاناثمدرسة الرتاعيج122٢ابين        
نجاة الخضر محمد حسين2عضویهاناثمدرسة الرتاعيج122٢ابين        
ناصر علي سالم مشيبة1رئاسهذآور امرآدد122٢ابين        
محمد حيدره عيدروس1عضویهذآور امرآدد122٢ابين        
زمالن عوض مغشم1عضویهذآور امرآدد122٢ابين        
سامي سالم علي سالم2رئاسهذآور امرآدد122٢ابين        
علي عبداهللا لهطل2عضویهذآور امرآدد122٢ابين        
شفيع محمد علي هادي2عضویهذآور امرآدد122٢ابين        
منى شبر حسين3رئاسهاناثامرآدد122٢ابين        
امينه محمد حيدره3عضویهاناثامرآدد122٢ابين        
اسمهان عبداهللا الداحنه3عضویهاناثامرآدد122٢ابين        
نور سالم لهطل4رئاسهاناثامرآدد122٢ابين        
أمينة محمد حيدرة صالح4عضویهاناثامرآدد122٢ابين        
منى صالح عبد اهللا4عضویهاناثامرآدد122٢ابين        
صالح صائل علي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد عليه122٢ابين        
عوض أحمد سعيد محروس1عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد عليه122٢ابين        
محمد ناصر حسن محمد1عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد عليه122٢ابين        
شریفة عبد اهللا علي2رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد عليه122٢ابين        
نجوین صالح مهدي2عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد عليه122٢ابين        
هناء احمد حسن الداحنه2عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد عليه122٢ابين        
الخضر محمد حسين1رئاسهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
جالل صالح احمد السعيدي1عضویهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
یاسر محمد احمد محمد السعيدي1عضویهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
بدر عمر عوض احمد السعيدي2رئاسهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
نزار ناصر محمد عوض عزان2عضویهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
عبد اهللا محمد أحمد الطيب2عضویهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
أحمد صالح أحمد درعان3رئاسهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
صالح شيخ صالح بعداهللا السعدي3عضویهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
زآي هاني عمر احمد السعيدي3عضویهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
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علوي حسن احمد السقاف4رئاسهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
الخضر علي محمد الصقر4عضویهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
هشام حيدره شران4عضویهذآور مدرسة الخدیرهو122٢ابين        
فوزیه محمد عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة الخدیرهو122٢ابين        
زینب سعيد عوض الحافة5عضویهاناثمدرسة الخدیرهو122٢ابين        
فائزة علي عبد اهللا مولع5عضویهاناثمدرسة الخدیرهو122٢ابين        
أفراح ناصر محمد ناصر6رئاسهاناثمدرسة الخدیرهو122٢ابين        
رضاء عبداهللا علي6عضویهاناثمدرسة الخدیرهو122٢ابين        
خدیجه محمد القني6عضویهاناثمدرسة الخدیرهو122٢ابين        
فوزیه محمد هائل7رئاسهاناثمدرسة الخدیرهو122٢ابين        
اخالص علي دبا7عضویهاناثمدرسة الخدیرهو122٢ابين        
سمية حسين أحمد حسين7عضویهاناثمدرسة الخدیرهو122٢ابين        
خالد محمد عبدالقادر ناصر1رئاسهذآور مدرسة النوبهز122٢ابين        
أنور الشيخ عبد اهللا الصوفي1عضویهذآور مدرسة النوبهز122٢ابين        
محمد احمد صائل1عضویهذآور مدرسة النوبهز122٢ابين        
علي محمد أحمد هيثم2رئاسهذآور مدرسة النوبهز122٢ابين        
امين احمد محسن سليم2عضویهذآور مدرسة النوبهز122٢ابين        
یاسر عبداهللا سالم الشمري2عضویهذآور مدرسة النوبهز122٢ابين        
إحالم سالم أحمد دویس3رئاسهاناثمدرسة النوبهز122٢ابين        
بهيه احمد ناصر عوض3عضویهاناثمدرسة النوبهز122٢ابين        
نجالء محمد عقيل3عضویهاناثمدرسة النوبهز122٢ابين        
اسماء حسن علي رویس4رئاسهاناثمدرسة النوبهز122٢ابين        
انجيفيكا عبداهللا محمد4عضویهاناثمدرسة النوبهز122٢ابين        
خضراء عبد اهللا ناصر4عضویهاناثمدرسة النوبهز122٢ابين        
علي محمد حسين العنمي1رئاسهذآور مدرسة ٢٢یونيوا123ابين        
خالد عبداهللا الموقي1عضویهذآور مدرسة ٢٢یونيوا123ابين        
صالح یسلم لعور1عضویهذآور مدرسة ٢٢یونيوا123ابين        
عبدالرزاق محمد العاطفي2رئاسهذآور مدرسة ٢٢یونيوا123ابين        
مبارك علي موسى2عضویهذآور مدرسة ٢٢یونيوا123ابين        
محمد عبد اهللا محمد الصوالة2عضویهذآور مدرسة ٢٢یونيوا123ابين        
مكه ابوبكر هندي3رئاسهاناثمدرسة ٢٢یونيوا123ابين        
رثياء سعيد عبداهللا 3عضویهاناثمدرسة ٢٢یونيوا123ابين        
هيله ناصر احمد3عضویهاناثمدرسة ٢٢یونيوا123ابين        
مهدي حسين مهدي عفله1رئاسهذآور مدرسة الجلخب123ابين        
منصر احمد ناصر علي1عضویهذآور مدرسة الجلخب123ابين        
سالم صالح لبهص1عضویهذآور مدرسة الجلخب123ابين        
سنواح مقبل الزبيدي2رئاسهاناثمدرسة الجلخب123ابين        
عائشة صالح لبهص محمد2عضویهاناثمدرسة الجلخب123ابين        
إنتصار مهيوب الضبي2عضویهاناثمدرسة الجلخب123ابين        
نبيل محمد نمي1رئاسهذآور مدرسة النهضةج123ابين        
حسين سعيد محراك1عضویهذآور مدرسة النهضةج123ابين        
مهدي سالم العوليش 1عضویهذآور مدرسة النهضةج123ابين        
سالم احمد حمندون2رئاسهذآور مدرسة النهضةج123ابين        
محمد ناصر لخشع2عضویهذآور مدرسة النهضةج123ابين        
محمد هادي عوض 2عضویهذآور مدرسة النهضةج123ابين        
فاطمة عوض حسن3رئاسهاناثمدرسة النهضةج123ابين        
اسماء نقيطه عبداهللا 3عضویهاناثمدرسة النهضةج123ابين        
سيناء صالح علي 3عضویهاناثمدرسة النهضةج123ابين        
رضاء عوض مهدي4رئاسهاناثمدرسة النهضةج123ابين        
رقية أحمد عوض مزرم4عضویهاناثمدرسة النهضةج123ابين        
امل عبدالجبار قيسان4عضویهاناثمدرسة النهضةج123ابين        
محمد سعيد مفتاح1رئاسهذآور مدرسة لباخهد123ابين        
جميل محمد صالح الساحمي1عضویهذآور مدرسة لباخهد123ابين        
منصور ناصر منصور غوشان1عضویهذآور مدرسة لباخهد123ابين        
عبدربه صالح عوض عزان2رئاسهذآور مدرسة لباخهد123ابين        
عوض ناصر علي محمد2عضویهذآور مدرسة لباخهد123ابين        
نصار ناصر علي الربيعي2عضویهذآور مدرسة لباخهد123ابين        
أمة اهللا أحمد علي سعيد3رئاسهاناثمدرسة لباخهد123ابين        
علم صالح بن صالح القفري3عضویهاناثمدرسة لباخهد123ابين        
ارتعام مهدي حسين3عضویهاناثمدرسة لباخهد123ابين        
مكه محمد عوض4رئاسهاناثمدرسة لباخهد123ابين        
سمر سعيد سالمين4عضویهاناثمدرسة لباخهد123ابين        
نور علي عوض4عضویهاناثمدرسة لباخهد123ابين        
أحمد سالم حسن الحرود1رئاسهذآور مدرسة الجبره123ابين        
مهدي عوض المهدوش1عضویهذآور مدرسة الجبره123ابين        
مهدي ناصر هادي1عضویهذآور مدرسة الجبره123ابين        
سعيدة احمد دسم2رئاسهاناثمدرسة الجبره123ابين        
قفراء احمد عبدربه2عضویهاناثمدرسة الجبره123ابين        
صالحه عوض ناصر2عضویهاناثمدرسة الجبره123ابين        

صفحة ٢٦ من ٣٢



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

عاتق صالح شيخ1رئاسهذآور مدرسة الشقيبو123ابين        
محمد صالح عوض لشرم1عضویهذآور مدرسة الشقيبو123ابين        
هزاع محمد احمد الشریف1عضویهذآور مدرسة الشقيبو123ابين        
عماد أحمد عبد ربه الخيلة2رئاسهذآور مدرسة الشقيبو123ابين        
نائف محمد عوض2عضویهذآور مدرسة الشقيبو123ابين        
سالم عوض مبارك2عضویهذآور مدرسة الشقيبو123ابين        
عيشه عاتق صالح شينح3رئاسهاناثمدرسة الشقيبو123ابين        
جميلة یسلم بامؤمن3عضویهاناثمدرسة الشقيبو123ابين        
أرزاق محمد العاطفي3عضویهاناثمدرسة الشقيبو123ابين        
علي احمد سالم1رئاسهذآور مدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
مهدي عبداهللا عقيل 1عضویهذآور مدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
هيثم مهدي عوض1عضویهذآور مدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
فارس مهدي منصور2رئاسهذآور مدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
شهاب سعيد جنباء2عضویهذآور مدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
عثمان احمد سالم2عضویهذآور مدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
فاطمة سعيد جازم3رئاسهاناثمدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
تهاني علي حنش 3عضویهاناثمدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
حميدة علي سفيان3عضویهاناثمدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
اماني علي عبداهللا 4رئاسهاناثمدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
سالمة محمد منصر الرابظ4عضویهاناثمدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
حنان علي صالح مبروك4عضویهاناثمدرسة صندوق الشرقيز123ابين        
عوض یسلم لعوش 1رئاسهذآور مدرسة لحاقح123ابين        
إیثان إسماعيل صالح1عضویهذآور مدرسة لحاقح123ابين        
صالح مهدي صالح الحوفلي1عضویهذآور مدرسة لحاقح123ابين        
عوض طالب عوض2رئاسهذآور مدرسة لحاقح123ابين        
حيدره عبداهللا عوض2عضویهذآور مدرسة لحاقح123ابين        
علي بلخير مبروك2عضویهذآور مدرسة لحاقح123ابين        
ایناس عبدالحافظ باعيسى3رئاسهاناثمدرسة لحاقح123ابين        
فتحيه علي سالم3عضویهاناثمدرسة لحاقح123ابين        
صالحه محمد سعيد سالم3عضویهاناثمدرسة لحاقح123ابين        
منى علي عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة لحاقح123ابين        
دنيا سعيد محمد الدوع4عضویهاناثمدرسة لحاقح123ابين        
خدیجة محمد عبد اهللا الشغيري4عضویهاناثمدرسة لحاقح123ابين        
عالء سعود احمد شيخ1رئاسهذآور مدرسة الصليبط123ابين        
احمد ابوبكر سعيد باعزب1عضویهذآور مدرسة الصليبط123ابين        
سالم احمد علي فهيم1عضویهذآور مدرسة الصليبط123ابين        
فاطمة علي مسلم2رئاسهاناثمدرسة الصليبط123ابين        
سهى محمد یسلم حزوره2عضویهاناثمدرسة الصليبط123ابين        
نعمه محمد ناصر القریه2عضویهاناثمدرسة الصليبط123ابين        
سعيد طالب عوض1رئاسهذآور مدرسة الكفأةى123ابين        
ناصر أحمد ناصر أحمد1عضویهذآور مدرسة الكفأةى123ابين        
حسين صالح الخوجع1عضویهذآور مدرسة الكفأةى123ابين        
احمد الخضر احمد صویف2رئاسهذآور مدرسة الكفأةى123ابين        
محمد أحمد صالح باصم2عضویهذآور مدرسة الكفأةى123ابين        
شفيق محمد عبد اهللا منيعم2عضویهذآور مدرسة الكفأةى123ابين        
عبير سعيد صالح3رئاسهاناثمدرسة الكفأةى123ابين        
سهام محمد أحمد مزرم3عضویهاناثمدرسة الكفأةى123ابين        
خضراء ناصر باجابر3عضویهاناثمدرسة الكفأةى123ابين        
منى علي عبد اهللا مقروم4رئاسهاناثمدرسة الكفأةى123ابين        
ایمان سعيد ناصر4عضویهاناثمدرسة الكفأةى123ابين        
عيده ناصر عمر4عضویهاناثمدرسة الكفأةى123ابين        
سالم سليمان یحيى1رئاسهذآور مدرسة المعجلةك123ابين        
ناصر عوض الدیك1عضویهذآور مدرسة المعجلةك123ابين        
احمد شيخ عبدالنبي1عضویهذآور مدرسة المعجلةك123ابين        
محمد یسلم لعوج سریع2رئاسهذآور مدرسة المعجلةك123ابين        
السحم احمد یسلم2عضویهذآور مدرسة المعجلةك123ابين        
علي ناصر حسن2عضویهذآور مدرسة المعجلةك123ابين        
اشواق سالم علي 3رئاسهاناثمدرسة المعجلةك123ابين        
سعيد محمد العاطفي3عضویهاناثمدرسة المعجلةك123ابين        
نورا حسين محمد الدوع3عضویهاناثمدرسة المعجلةك123ابين        
عافية سرور مبروك4رئاسهاناثمدرسة المعجلةك123ابين        
هدیه احمد مبارك4عضویهاناثمدرسة المعجلةك123ابين        
هادیه عبداهللا عمر4عضویهاناثمدرسة المعجلةك123ابين        
خالد محمد ابوبكر1رئاسهذآور مدرسة العينل123ابين        
صالح محمد عوض الشيبة1عضویهذآور مدرسة العينل123ابين        
اآرم صالح احمد الحمامي1عضویهذآور مدرسة العينل123ابين        
امنه عبداهللا بامهيد2رئاسهاناثمدرسة العينل123ابين        
شيما ء أحمد علي سعيد2عضویهاناثمدرسة العينل123ابين        
منى احمد صالح علي2عضویهاناثمدرسة العينل123ابين        
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محمد صالح احمد الحمامي1رئاسهذآور مدرسة سناجم123ابين        
محسن حسين ناصر1عضویهذآور مدرسة سناجم123ابين        
ناصر یسلم عدید1عضویهذآور مدرسة سناجم123ابين        
عوض ناصر حسين2رئاسهذآور مدرسة سناجم123ابين        
محمد صالح عوض الحوفلي2عضویهذآور مدرسة سناجم123ابين        
یزید محمد الساحمي عطروش2عضویهذآور مدرسة سناجم123ابين        
امنه احمد صالح3رئاسهاناثمدرسة سناجم123ابين        
فلحه محمد یسلم3عضویهاناثمدرسة سناجم123ابين        
سهى طاهر غالب3عضویهاناثمدرسة سناجم123ابين        
ندى احمد عوض حزام4رئاسهاناثمدرسة سناجم123ابين        
برآه احمد عوض4عضویهاناثمدرسة سناجم123ابين        
خدیجة محمد أحمد مزرم4عضویهاناثمدرسة سناجم123ابين        
سالم محمد بحوش1رئاسهذآور مدرسة الرحبةن123ابين        
خالد علي سالم محمد1عضویهذآور مدرسة الرحبةن123ابين        
عبداهللا ناصر مفيد1عضویهذآور مدرسة الرحبةن123ابين        
مریم محمد یسلم باصبرین2رئاسهاناثمدرسة الرحبةن123ابين        
فاطمه احمد مهدي2عضویهاناثمدرسة الرحبةن123ابين        
قبله احمد علي ناصر2عضویهاناثمدرسة الرحبةن123ابين        
احمد عبده علي منيعم1رئاسهذآور جول الصبرس123ابين        
مهدي سالم احمد1عضویهذآور جول الصبرس123ابين        
علي محمد الخضر1عضویهذآور جول الصبرس123ابين        
نسرین صالح ناصر2رئاسهاناثجول الصبرس123ابين        
منى محمد صالح لبهص2عضویهاناثجول الصبرس123ابين        
مينية ناصر سعيد2عضویهاناثجول الصبرس123ابين        
احمد علي قراد1رئاسهذآور الشارع القدیمع123ابين        
علي سالم عبد اهللا عباد1عضویهذآور الشارع القدیمع123ابين        
محمد حسن احمد قائد1عضویهذآور الشارع القدیمع123ابين        
أمين أحمد محمد محول2رئاسهذآور الشارع القدیمع123ابين        
صالح عوض ناصر2عضویهذآور الشارع القدیمع123ابين        
هادي سعيد بانور2عضویهذآور الشارع القدیمع123ابين        
هدیة عوض صالح3رئاسهاناثالشارع القدیمع123ابين        
آامله سعيد عبداهللا3عضویهاناثالشارع القدیمع123ابين        
امه اهللا احمد علي 3عضویهاناثالشارع القدیمع123ابين        
سالم عبد ربه إمجلد المشقاع1رئاسهذآور مدرسة االتحادف123ابين        
احمد محمد قرعود1عضویهذآور مدرسة االتحادف123ابين        
عوض عبدربه لصمع1عضویهذآور مدرسة االتحادف123ابين        
نور یسلم سالم2رئاسهاناثمدرسة االتحادف123ابين        
یاسمين أحمد األهدل2عضویهاناثمدرسة االتحادف123ابين        
نجوى عبدربه الخضر المرزوقي2عضویهاناثمدرسة االتحادف123ابين        
احمد حسين صالح الغاره1رئاسهذآور مدرسة فرع الجرةص123ابين        
صالح یسلم أحمد منصور1عضویهذآور مدرسة فرع الجرةص123ابين        
عبداهللا علوي حسين الفهيدي1عضویهذآور مدرسة فرع الجرةص123ابين        
صالح عبدربه منصور لفرع2رئاسهذآور مدرسة فرع الجرةص123ابين        
محمد عوض ناصر المحذاف2عضویهذآور مدرسة فرع الجرةص123ابين        
عبد اهللا سالم أحمد عمير2عضویهذآور مدرسة فرع الجرةص123ابين        
سعاد احمد ناصر تيس3رئاسهاناثمدرسة فرع الجرةص123ابين        
تونس حنتوش محمد منصور3عضویهاناثمدرسة فرع الجرةص123ابين        
شيخه محمد علي لبرق3عضویهاناثمدرسة فرع الجرةص123ابين        
یسلم صالح سالم سرور1رئاسهذآور المدرسة الثانویةق123ابين        
عقيل جنبا محمد قطن1عضویهذآور المدرسة الثانویةق123ابين        
عقي أحمد الشبيد لحدي1عضویهذآور المدرسة الثانویةق123ابين        
یسلم سالم لوآه2رئاسهذآور المدرسة الثانویةق123ابين        
عوض عبداهللا احمد العولقي 2عضویهذآور المدرسة الثانویةق123ابين        
مهدي عبداهللا فرج القمش2عضویهذآور المدرسة الثانویةق123ابين        
انهار محمد محسن عنيضل 3رئاسهاناثالمدرسة الثانویةق123ابين        
ایمان عمر صالح3عضویهاناثالمدرسة الثانویةق123ابين        
صالحة عوض ناصر بجير3عضویهاناثالمدرسة الثانویةق123ابين        
حليمة آليب محمد محجوب4رئاسهاناثالمدرسة الثانویةق123ابين        
شفاء سالم صالح عبيد 4عضویهاناثالمدرسة الثانویةق123ابين        
آلثوم سعيد احمد عمر4عضویهاناثالمدرسة الثانویةق123ابين        
احمد ناصر عوض سالمين1رئاسهذآور مقر النادير123ابين        
عبد الرحمن محمد سعيد عبيدان1عضویهذآور مقر النادير123ابين        
محمد الصافي باهارون1عضویهذآور مقر النادير123ابين        
حسين احمد ناصر فرید2رئاسهذآور مقر النادير123ابين        
علي عقيل بارك فيه2عضویهذآور مقر النادير123ابين        
سالم محمد احمد الشریف2عضویهذآور مقر النادير123ابين        
نادیة عوض محمد سعيد 3رئاسهاناثمقر النادير123ابين        
عائشة عبده قائد لطف3عضویهاناثمقر النادير123ابين        
فریده علي سعيد3عضویهاناثمقر النادير123ابين        
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سالمة صالح عبد اهللا4رئاسهاناثمقر النادير123ابين        
رجاء ناصر محسن النقيب 4عضویهاناثمقر النادير123ابين        
شفاء ناصر محسن النقيب4عضویهاناثمقر النادير123ابين        
صالح عبد اهللا سالم عقيل1رئاسهذآور مدرسة الوحدةش123ابين        
احمد صالح عبداهللا سهيل 1عضویهذآور مدرسة الوحدةش123ابين        
ناصر احمد ناصر راجح1عضویهذآور مدرسة الوحدةش123ابين        
جميل محمد عوض الكيلو2رئاسهذآور مدرسة الوحدةش123ابين        
شيخ محمد شيخ القرن2عضویهذآور مدرسة الوحدةش123ابين        
هادي عبداهللا محمد صالح2عضویهذآور مدرسة الوحدةش123ابين        
مكة احمد عمر الدوعني3رئاسهاناثمدرسة الوحدةش123ابين        
ناهد صالح سعيد شعيب3عضویهاناثمدرسة الوحدةش123ابين        
عبير أنيس محمد صالح3عضویهاناثمدرسة الوحدةش123ابين        
سعيده عبد اهللا ناصر لخشع4رئاسهاناثمدرسة الوحدةش123ابين        
هيلة محمد وادي تيسير4عضویهاناثمدرسة الوحدةش123ابين        
نعمة صالح علوي 4عضویهاناثمدرسة الوحدةش123ابين        
خالد عبداهللا عوض ابوبكر 1رئاسهذآور مدرسة ليبيات123ابين        
عبدالجبار بوبكر هندي1عضویهذآور مدرسة ليبيات123ابين        
عبد الخالق عبد اهللا ناصر1عضویهذآور مدرسة ليبيات123ابين        
محسن فضل منصر2رئاسهذآور مدرسة ليبيات123ابين        
خالد عادل صالح2عضویهذآور مدرسة ليبيات123ابين        
سالم علي صالح ألذن2عضویهذآور مدرسة ليبيات123ابين        
افراح احمد ناصر عبداهللا3رئاسهاناثمدرسة ليبيات123ابين        
هيفاء عبد اهللا ناصر لبغت3عضویهاناثمدرسة ليبيات123ابين        
منى سالم عوض باحراش3عضویهاناثمدرسة ليبيات123ابين        
منسية علي محمد لصور4رئاسهاناثمدرسة ليبيات123ابين        
مشخص صالح مهدي وحيدة4عضویهاناثمدرسة ليبيات123ابين        
أشجان فؤاد عبداهللا4عضویهاناثمدرسة ليبيات123ابين        
سعيد محسن لطف1رئاسهذآور مدرسة الشارقةث123ابين        
حسين محمد عمر عقبه1عضویهذآور مدرسة الشارقةث123ابين        
عوض ابوبكر امسيعدي 1عضویهذآور مدرسة الشارقةث123ابين        
انور علي احمد عثمان2رئاسهذآور مدرسة الشارقةث123ابين        
احمد محمد عوض عقبه2عضویهذآور مدرسة الشارقةث123ابين        
وجدي محمد وعري2عضویهذآور مدرسة الشارقةث123ابين        
سالمه صالح عبداهللا سكران 3رئاسهاناثمدرسة الشارقةث123ابين        
رودا محفوظ یسلم محمد3عضویهاناثمدرسة الشارقةث123ابين        
زینب علي عمر3عضویهاناثمدرسة الشارقةث123ابين        
طيبه  ابوبكر هندي4رئاسهاناثمدرسة الشارقةث123ابين        
رویدا احمد علي القمش4عضویهاناثمدرسة الشارقةث123ابين        
فائزه عوض ناصر النقيب4عضویهاناثمدرسة الشارقةث123ابين        
صالح محسن علي الحنتعي1رئاسهذآور مدرسة جول الهبلخ123ابين        
محمد عبودة العاقل1عضویهذآور مدرسة جول الهبلخ123ابين        
احمد شيخ القرني1عضویهذآور مدرسة جول الهبلخ123ابين        
جابر عوض جعيم مسعود2رئاسهذآور مدرسة جول الهبلخ123ابين        
سعيد مقبل خيران2عضویهذآور مدرسة جول الهبلخ123ابين        
عادل ابراهيم علي الشامي2عضویهذآور مدرسة جول الهبلخ123ابين        
امل یسلم الحضر یسلم3رئاسهاناثمدرسة جول الهبلخ123ابين        
أوصاف صالح عبد اهللا العاقل3عضویهاناثمدرسة جول الهبلخ123ابين        
اندیرا سالم ناصر باخلوق3عضویهاناثمدرسة جول الهبلخ123ابين        
اختيار صالح سالم سرور4رئاسهاناثمدرسة جول الهبلخ123ابين        
نادیة علي عوض4عضویهاناثمدرسة جول الهبلخ123ابين        
فطومة محمد علي دریبح4عضویهاناثمدرسة جول الهبلخ123ابين        
ناصر عوض خميس ناصر1رئاسهذآور مدرسة حنادذ123ابين        
عوض مهدي عبداهللا المسهر1عضویهذآور مدرسة حنادذ123ابين        
ناصر سعيد بلعيد اليحوي1عضویهذآور مدرسة حنادذ123ابين        
عبد اهللا رمزي ناصر2رئاسهذآور مدرسة حنادذ123ابين        
محمد سالم الطرسي2عضویهذآور مدرسة حنادذ123ابين        
عبداهللا قائد سعيد الجبلي2عضویهذآور مدرسة حنادذ123ابين        
حسونه احمد مبارك الوعر 3رئاسهاناثمدرسة حنادذ123ابين        
سميحة مهدي صالح عوض3عضویهاناثمدرسة حنادذ123ابين        
لمياس صالح عبد3عضویهاناثمدرسة حنادذ123ابين        
امين محمد سالم الهبوب1رئاسهذآور مدرسة امبسطيض123ابين        
عوض ناصر امبيضاء1عضویهذآور مدرسة امبسطيض123ابين        
ناصر هادي الرهوي1عضویهذآور مدرسة امبسطيض123ابين        
عصام احمد قائد حسن2رئاسهذآور مدرسة امبسطيض123ابين        
محمد الشيبة أحمد حمصان2عضویهذآور مدرسة امبسطيض123ابين        
ماجد خميس دبا2عضویهذآور مدرسة امبسطيض123ابين        
سماح عوض عبد النبي العاقل3رئاسهاناثمدرسة امبسطيض123ابين        
نعيمه دابي صالح قطن3عضویهاناثمدرسة امبسطيض123ابين        
اماني عوض عبدالنبي ابسطي3عضویهاناثمدرسة امبسطيض123ابين        
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عوض عقيل لطهف1رئاسهذآور مدرسة وادي البركظ123ابين        
ناصر سعيد عقيل لطهف1عضویهذآور مدرسة وادي البركظ123ابين        
عبداهللا یسلم العریق 1عضویهذآور مدرسة وادي البركظ123ابين        
فرح محمد صالح البحري2رئاسهاناثمدرسة وادي البركظ123ابين        
سميرة حسين صالح القرهم2عضویهاناثمدرسة وادي البركظ123ابين        
عيشه حيدر علي احمد2عضویهاناثمدرسة وادي البركظ123ابين        
فضل حسين قاسم العمودي1رئاسهذآور مدرسة المسانيغ123ابين        
أحمد سالم أحمد محول1عضویهذآور مدرسة المسانيغ123ابين        
عثمان احمد سالم محمود1عضویهذآور مدرسة المسانيغ123ابين        
علي عبد اهللا عوض الخميس2رئاسهذآور مدرسة المسانيغ123ابين        
شيخ محمد ناصر الروادي العمودي2عضویهذآور مدرسة المسانيغ123ابين        
عبدالفتاح علي عبيد2عضویهذآور مدرسة المسانيغ123ابين        
روسيا عمر وادي تيسير3رئاسهاناثمدرسة المسانيغ123ابين        
طيبه سعيد محمد سعيد3عضویهاناثمدرسة المسانيغ123ابين        
ثقة سعيد مهدي3عضویهاناثمدرسة المسانيغ123ابين        
قهاده احمد حسين طبيح4رئاسهاناثمدرسة المسانيغ123ابين        
المى علي عقيل عبد اهللا4عضویهاناثمدرسة المسانيغ123ابين        
ایناس سالم جابر4عضویهاناثمدرسة المسانيغ123ابين        
صالح علي الجامزي1رئاسهذآور مدرسة الحمزةا123٢ابين        
احمد صالح المسعدي1عضویهذآور مدرسة الحمزةا123٢ابين        
عبداهللا علي المسعدي1عضویهذآور مدرسة الحمزةا123٢ابين        
منى حسين طميس2رئاسهاناثمدرسة الحمزةا123٢ابين        
زهراء احمد مبارك الوعر2عضویهاناثمدرسة الحمزةا123٢ابين        
احالم حسين فرید ابوبكر2عضویهاناثمدرسة الحمزةا123٢ابين        
سعيد عبداهللا سعيد عميد1رئاسهذآور مدرسة الرصراصيب123٢ابين        
سمير حسن احمد سالم1عضویهذآور مدرسة الرصراصيب123٢ابين        
أحمد سالم أحمد محول1عضویهذآور مدرسة الرصراصيب123٢ابين        
سالم احمد صالح محول2رئاسهذآور مدرسة الرصراصيب123٢ابين        
علي سعيد آعشول2عضویهذآور مدرسة الرصراصيب123٢ابين        
حبيب الشيبة عوض عبد اهللا2عضویهذآور مدرسة الرصراصيب123٢ابين        
نور احمد عبداهللا الشاخ3رئاسهاناثمدرسة الرصراصيب123٢ابين        
إشراق محمد عوض خميس3عضویهاناثمدرسة الرصراصيب123٢ابين        
خميسه ناصر سعيد صالح3عضویهاناثمدرسة الرصراصيب123٢ابين        
سيماء أحمد ناصر لبغت4رئاسهاناثمدرسة الرصراصيب123٢ابين        
منى احمد صالح عبيد4عضویهاناثمدرسة الرصراصيب123٢ابين        
بهيه ناصر سعيد عوض4عضویهاناثمدرسة الرصراصيب123٢ابين        
عوض ناصر احمد مرهبي1رئاسهذآور مدرسة سدائرةج123٢ابين        
عبداهللا سالم علي الخضر 1عضویهذآور مدرسة سدائرةج123٢ابين        
ابوبكر محمد محسن الجامدي1عضویهذآور مدرسة سدائرةج123٢ابين        
ناصر محمد یحي الحيمي2رئاسهذآور مدرسة سدائرةج123٢ابين        
محمد عوض ناصر العاقل2عضویهذآور مدرسة سدائرةج123٢ابين        
حسين عبدة ابراهيم2عضویهذآور مدرسة سدائرةج123٢ابين        
لينا حسن عبدالفقيه3رئاسهاناثمدرسة سدائرةج123٢ابين        
هناء محمد عوض البسيمي3عضویهاناثمدرسة سدائرةج123٢ابين        
منى عبداهللا علي3عضویهاناثمدرسة سدائرةج123٢ابين        
هنية هادي لخجم4رئاسهاناثمدرسة سدائرةج123٢ابين        
امينه صالح عبداهللا سكران4عضویهاناثمدرسة سدائرةج123٢ابين        
ليلى عبداهللا الخنبشي4عضویهاناثمدرسة سدائرةج123٢ابين        
یسلم عوض سعيد1رئاسهذآور مدرسة هربد123٢ابين        
أبو بكر محمد سالم الهبوب1عضویهذآور مدرسة هربد123٢ابين        
محمد صالح مدحل1عضویهذآور مدرسة هربد123٢ابين        
ماجده محمد عبداهللا2رئاسهاناثمدرسة هربد123٢ابين        
وحيدة أمين محمد سالم2عضویهاناثمدرسة هربد123٢ابين        
سميره سعيد حسن صالح2عضویهاناثمدرسة هربد123٢ابين        
مرشد صالح عبد اهللا هادي1رئاسهذآور مدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
عبداهللا یسلم العریق 1عضویهذآور مدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
احمد صالح محمد احمد1عضویهذآور مدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
احمد حسين بن قمر2رئاسهذآور مدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
حسين علي ناصر عوض2عضویهذآور مدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
یسلم عوض هادي صالح2عضویهذآور مدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
زهرة احمد امبارك3رئاسهاناثمدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
ایناس بوبكر مهدي منصر3عضویهاناثمدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
مارینا علي السكران3عضویهاناثمدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
جماله محمد الحاج4رئاسهاناثمدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
ندى أنوار محمد عوض4عضویهاناثمدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
نرجس علي سالم4عضویهاناثمدرسة وادي بن سعده123٢ابين        
مبارك طالب عوض 1رئاسهذآور ثانویة جبشانو123٢ابين        
احمد حسن احمد النداف1عضویهذآور ثانویة جبشانو123٢ابين        
أحمد ناصر حسين شيخ1عضویهذآور ثانویة جبشانو123٢ابين        
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فاطمة علي محمد الردماني2رئاسهاناثثانویة جبشانو123٢ابين        
هيام صالح محسن2عضویهاناثثانویة جبشانو123٢ابين        
ابيسا صالح محسن سالم2عضویهاناثثانویة جبشانو123٢ابين        
أحمد حسين أحمد محمد1رئاسهذآور مدرسة اميتوامز123٢ابين        
محمد صالح محمد حسين1عضویهذآور مدرسة اميتوامز123٢ابين        
علي جبر علي عوض1عضویهذآور مدرسة اميتوامز123٢ابين        
منى سالم حسين العروس2رئاسهاناثمدرسة اميتوامز123٢ابين        
أفراح سالم علي موسى2عضویهاناثمدرسة اميتوامز123٢ابين        
عيشه سالم یسلم صالح2عضویهاناثمدرسة اميتوامز123٢ابين        
صالح محمد حسين المعهلي1رئاسهذآور مدرسة ام صيعمح123٢ابين        
محمد حسين محمد عمش1عضویهذآور مدرسة ام صيعمح123٢ابين        
علي سعيد شهاب1عضویهذآور مدرسة ام صيعمح123٢ابين        
عدن یسلم بامؤمن2رئاسهاناثمدرسة ام صيعمح123٢ابين        
زمرده عوض صالح2عضویهاناثمدرسة ام صيعمح123٢ابين        
شمس عبداهللا آومي2عضویهاناثمدرسة ام صيعمح123٢ابين        
صالح علوي أحمد المقيد1رئاسهذآور مدرسة الحشرجط123٢ابين        
محمد عبدالقادر علوي محمد 1عضویهذآور مدرسة الحشرجط123٢ابين        
عبداهللا احمد سالم العلمي1عضویهذآور مدرسة الحشرجط123٢ابين        
مادلين رشيد احمد هادي2رئاسهاناثمدرسة الحشرجط123٢ابين        
أميرة علوي عبد اهللا أحمد2عضویهاناثمدرسة الحشرجط123٢ابين        
صالحة عبد اهللا أحمد2عضویهاناثمدرسة الحشرجط123٢ابين        
سالم احمد محمد عمر1رئاسهذآور مدرسة ام حوفةى123٢ابين        
الخضر عبد ربه حسين أمصاد1عضویهذآور مدرسة ام حوفةى123٢ابين        
سعيد أحمد الصوفي1عضویهذآور مدرسة ام حوفةى123٢ابين        
جمعه سعيد یسلم اليافعي2رئاسهاناثمدرسة ام حوفةى123٢ابين        
عطوه قيس احمد2عضویهاناثمدرسة ام حوفةى123٢ابين        
سمعاء عبداهللا حسن2عضویهاناثمدرسة ام حوفةى123٢ابين        
سعيد محمد سعيد الحداد1رئاسهذآور املحةك123٢ابين        
عبدربه احمد آریف1عضویهذآور املحةك123٢ابين        
زاهر علي عبداهللا طالب1عضویهذآور املحةك123٢ابين        
منى عبداهللا سيالن2رئاسهاناثاملحةك123٢ابين        
محمد عوض2عضویهاناثاملحةك123٢ابين        
إشراق سالم علي صالح2عضویهاناثاملحةك123٢ابين        
صالح حسين احمد الجامي1رئاسهذآور مدرسة جيشانل123٢ابين        
عبدربه محمد بامهيد1عضویهذآور مدرسة جيشانل123٢ابين        
محسن صالح سالم العوسجي1عضویهذآور مدرسة جيشانل123٢ابين        
ملوك علي حسين2رئاسهاناثمدرسة جيشانل123٢ابين        
حسناء محمد یحيى المقبولي2عضویهاناثمدرسة جيشانل123٢ابين        
وبنيه مثوبه زید 2عضویهاناثمدرسة جيشانل123٢ابين        
مشعل احمد یسلم صالح1رئاسهذآور مدرسة جوهم123٢ابين        
سالم محمد الكریمي1عضویهذآور مدرسة جوهم123٢ابين        
علوي طالب احمد مسعود 1عضویهذآور مدرسة جوهم123٢ابين        
شریفه حسين احمد علي 2رئاسهاناثمدرسة جوهم123٢ابين        
أوسان محمد أحمد الكهري2عضویهاناثمدرسة جوهم123٢ابين        
ذآرى محمد ناجي2عضویهاناثمدرسة جوهم123٢ابين        
احمد مسعود الشمن1رئاسهذآور مدرسة ام حياطن123٢ابين        
صالح مسعود عوض1عضویهذآور مدرسة ام حياطن123٢ابين        
حسن عبد اهللا طالب1عضویهذآور مدرسة ام حياطن123٢ابين        
هناء یحيى حسن2رئاسهاناثمدرسة ام حياطن123٢ابين        
اقبال صالح عبدالرحمن2عضویهاناثمدرسة ام حياطن123٢ابين        
امل مشيخ دهمس2عضویهاناثمدرسة ام حياطن123٢ابين        
حسين مكر سالم1رئاسهذآور مدرسة امرادةس123٢ابين        
سالم حمد سالم الحراث1عضویهذآور مدرسة امرادةس123٢ابين        
عبده علي عبداهللا الشيبه1عضویهذآور مدرسة امرادةس123٢ابين        
نسریه صالح ناصر2رئاسهاناثمدرسة امرادةس123٢ابين        
سهام أحمد عبد اهللا الحراث2عضویهاناثمدرسة امرادةس123٢ابين        
وداد طالب حسن صالح2عضویهاناثمدرسة امرادةس123٢ابين        
علي مسعود عجيل1رئاسهذآور امصلبع123٢ابين        
سعيد محمد علي إمكرح1عضویهذآور امصلبع123٢ابين        
علي هادي رویس1عضویهذآور امصلبع123٢ابين        
آلثوم محمد علي2رئاسهاناثامصلبع123٢ابين        
اماني محسن عمر السقاف2عضویهاناثامصلبع123٢ابين        
انتصار السيد سعيد2عضویهاناثامصلبع123٢ابين        
أحمد عوض الجبيري1رئاسهذآور مدرسة امحماضةف123٢ابين        
عبداهللا احمد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة امحماضةف123٢ابين        
محمد حسين سالم1عضویهذآور مدرسة امحماضةف123٢ابين        
ملوك عبدالرحمن سعد2رئاسهاناثمدرسة امحماضةف123٢ابين        
نسرین صالح ناصر العسكري2عضویهاناثمدرسة امحماضةف123٢ابين        
فدوى مرتضى2عضویهاناثمدرسة امحماضةف123٢ابين        
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صالح احمد محمد فكرج1رئاسهذآور مدرسة طراقص123٢ابين        
الخضر مبارك محمد إمكرح1عضویهذآور مدرسة طراقص123٢ابين        
محمد احمد عوض السعدي1عضویهذآور مدرسة طراقص123٢ابين        
نور عبد اهللا محمد2رئاسهاناثمدرسة طراقص123٢ابين        
عواطف محمد القعر2عضویهاناثمدرسة طراقص123٢ابين        
هدى غيرم احمد2عضویهاناثمدرسة طراقص123٢ابين        
سالم صالح حسين طویل1رئاسهذآور مدرسة حيبق123٢ابين        
صالح علي عبداهللا حمض1عضویهذآور مدرسة حيبق123٢ابين        
حسين سالم علوي1عضویهذآور مدرسة حيبق123٢ابين        
یونه محمد السباجي2رئاسهاناثمدرسة حيبق123٢ابين        
منى سالم عبداهللا2عضویهاناثمدرسة حيبق123٢ابين        
عيشة صالح عبد اهللا علوي2عضویهاناثمدرسة حيبق123٢ابين        
صالح محمد ناصر الحجلي1رئاسهذآور مدرسة مرحومر123٢ابين        
ناصر أحمد ناصر الحداد1عضویهذآور مدرسة مرحومر123٢ابين        
علي ناصر الخاشعه1عضویهذآور مدرسة مرحومر123٢ابين        
سعاد أحمد محمد أحمد2رئاسهاناثمدرسة مرحومر123٢ابين        
منال محمود عبود2عضویهاناثمدرسة مرحومر123٢ابين        
ليزا علي احمد صالح 2عضویهاناثمدرسة مرحومر123٢ابين        
محمد امبارك خزعل1رئاسهذآور امحاطش123٢ابين        
محمد ناصر محسن االآوع1عضویهذآور امحاطش123٢ابين        
عبداهللا صالح مكي1عضویهذآور امحاطش123٢ابين        
هناء احمدسعيد2رئاسهاناثامحاطش123٢ابين        
عبير علي محمد الردماني2عضویهاناثامحاطش123٢ابين        
لونا حسن اللقيطي2عضویهاناثامحاطش123٢ابين        
صالح عبداهللا قریش1رئاسهذآور خالقةت123٢ابين        
عمر صالح مسعود الشيبة1عضویهذآور خالقةت123٢ابين        
علي حسن بكير1عضویهذآور خالقةت123٢ابين        
ذآرى محمد أحمد ناصر2رئاسهاناثخالقةت123٢ابين        
زبرینا عوض غاليس2عضویهاناثخالقةت123٢ابين        
فاطمه عبداهللا حسن2عضویهاناثخالقةت123٢ابين        
صالح محسن حسين الشن1رئاسهذآور مدرسة جابرةث123٢ابين        
ناصر محمد القمر1عضویهذآور مدرسة جابرةث123٢ابين        
احمد عوض عبداهللا1عضویهذآور مدرسة جابرةث123٢ابين        
دعاء عوض غالب2رئاسهاناثمدرسة جابرةث123٢ابين        
صالحة محمد علي2عضویهاناثمدرسة جابرةث123٢ابين        
ذآرى مهدي صالح عيزر2عضویهاناثمدرسة جابرةث123٢ابين        
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