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قيس محمد احمد البدوي1رئاسهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
جميل مقبل علي مقبل1عضویهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
باسل محمد محسن1عضویهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
هياف حمود أحمد علي2رئاسهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
علي عوض عبدربه ميرل2عضویهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
سمير احمد محمد الصالحي2عضویهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
جحى محمد فارع االبي3رئاسهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
عدنان ناصر عبد اهللا عبدربه3عضویهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
محمود علي یاقوت3عضویهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
منذر محمد شریف علي4رئاسهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
نياز حسن مقبل المقطري4عضویهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
رمسيس محمد بن محمد على4عضویهذآور مدرسة العيدروسا20عدن        
تغرید عبدالودود عبده نعمان 5رئاسهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
رجاء عبد اهللا الخضر صالح5عضویهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
مرفت عوض محمد احمد5عضویهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
شيماء علي احمد قمر6رئاسهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
امل محمد بن محمد شارد6عضویهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
فاطمه بالل مبارك بالل6عضویهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
انيسه علي احمد باحلموس7رئاسهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
مها عبدالقادر علي عمر باصالح7عضویهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
افين عادل عبده سليمان7عضویهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
رندا رشاد غانم سيف8رئاسهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
رقيه بالل مبارك بالل8عضویهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
لبني صادق مصلح صالح8عضویهاناثمدرسة العيدروسا20عدن        
رشاد عبد اهللا سعيد عبد اهللا1رئاسهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
عيدروس عبداهللا ناصر السدح1عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
عصام علي احمد خدشي1عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
علي توفيق سعيد2رئاسهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
شعيب عثمان عبدالهادي سعيد2عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
ناصر مسعود ناصر منصر2عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
نصر خالد أحمد یحيى3رئاسهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
عبداهللا عبدالملك ناجي3عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
محمد عبدالرحيم ثابت3عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
محمد صالح بادیه 4رئاسهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
اآرم حسن اسحاق4عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
ناجي أبراهيم یحيى إباهيم4عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
أنيس یعقوب فضل5رئاسهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
احمد غالب حسن طالب5عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
حلمي سالم عبدالرحمن بامشموس5عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
عدنان عيدروس حسن6رئاسهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
محمد فيصل محمد صالح6عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
صبري سعيد هزاع مقبل6عضویهذآور مدرسة شمسانب20عدن        
ندى قاسم عقالن مقبل7رئاسهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
نائلة حسين  أسحاق7عضویهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
تغرید محمد بن محمد مجاهد7عضویهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
نجالء محمد یاسين عبد الكریم8رئاسهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
فوزیة عبدالخالق محمد المقطري8عضویهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
فریدة آرامه عمر باحميد8عضویهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
ثریا یاسين ناصر سعيد9رئاسهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
أحالم مراد علي هاشم9عضویهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
بشرى سعيد مقبل حسن9عضویهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
ایناس احمد عبدالخالق عبدالمجيد10رئاسهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
امل عبدالودود عبدة نعمان 10عضویهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
نور سعيد احمد باحميش10عضویهاناثمدرسة شمسانب20عدن        
هشام علي احمد الخبش1رئاسهذآور مكتب مدیریة صيرةج20عدن        
امجد عصام احمد سيف رماده1عضویهذآور مكتب مدیریة صيرةج20عدن        
فيصل بدر عيظة مبارك1عضویهذآور مكتب مدیریة صيرةج20عدن        
مهاب محمد زید2رئاسهذآور مكتب مدیریة صيرةج20عدن        
محمد عبدالكریم محمد سالم2عضویهذآور مكتب مدیریة صيرةج20عدن        
عماد محمد بانافع2عضویهذآور مكتب مدیریة صيرةج20عدن        
محمد عبدالمغني الشميري3رئاسهذآور مكتب مدیریة صيرةج20عدن        
ناصر  محمد أحمد علي بن راضي3عضویهذآور مكتب مدیریة صيرةج20عدن        
غسان فضل محمد احمد3عضویهذآور مكتب مدیریة صيرةج20عدن        
هلوا احمد محمد االصبحي4رئاسهاناثمكتب مدیریة صيرةج20عدن        
سالي محمود ابراهيم4عضویهاناثمكتب مدیریة صيرةج20عدن        
شریفة عبد اهللا ناصر السدح4عضویهاناثمكتب مدیریة صيرةج20عدن        
روزا سالم عوض بن بریك5رئاسهاناثمكتب مدیریة صيرةج20عدن        
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انيسة صالح عبدالنبي حسين5عضویهاناثمكتب مدیریة صيرةج20عدن        
فاطمه رئيس احمد الریاني5عضویهاناثمكتب مدیریة صيرةج20عدن        
احمد سالم احمد باحميش1رئاسهذآور جمعية عدن الخيریةد20عدن        
یوسف ابراهيم سليمان1عضویهذآور جمعية عدن الخيریةد20عدن        
شامل جميل محمود صالح1عضویهذآور جمعية عدن الخيریةد20عدن        
محمد ابو بكر محمد جعفر2رئاسهذآور جمعية عدن الخيریةد20عدن        
محمد عبدربة علي صالح 2عضویهذآور جمعية عدن الخيریةد20عدن        
ندیم عبدالرحمن قاسم محمد2عضویهذآور جمعية عدن الخيریةد20عدن        
نجالء عبده حسن الشاوش3رئاسهاناثجمعية عدن الخيریةد20عدن        
یمنى انور سعيد غانم3عضویهاناثجمعية عدن الخيریةد20عدن        
امل عبد اهللا شاذلي محمد3عضویهاناثجمعية عدن الخيریةد20عدن        
وضاح سالم عبداهللا سالم1رئاسهذآور مكتب الواجباته20عدن        
غسان صالح احمد ثابت1عضویهذآور مكتب الواجباته20عدن        
عزمي قيصر عبدالرزاق1عضویهذآور مكتب الواجباته20عدن        
علي شبير علي2رئاسهذآور مكتب الواجباته20عدن        
یاسر عبد العزیز احمد عبده2عضویهذآور مكتب الواجباته20عدن        
محمد یاسين إبراهيم محمد2عضویهذآور مكتب الواجباته20عدن        
منيف جالل محمد علوان3رئاسهذآور مكتب الواجباته20عدن        
سالم عوض احمد العولقي3عضویهذآور مكتب الواجباته20عدن        
وليد سعيد سالم 3عضویهذآور مكتب الواجباته20عدن        
نور بدر عيظة مبارك4رئاسهاناثمكتب الواجباته20عدن        
مایسة سالم علي المداحمة4عضویهاناثمكتب الواجباته20عدن        
افراح سعود سالم المسعودي4عضویهاناثمكتب الواجباته20عدن        
منى احمد محمد العميري5رئاسهاناثمكتب الواجباته20عدن        
صفيه حسن دیرم5عضویهاناثمكتب الواجباته20عدن        
تمني محمود حيدر باشا5عضویهاناثمكتب الواجباته20عدن        
علي احمد محمد قمر1رئاسهذآور مدرسة بازرعةو20عدن        
ناظم مصطفى مروح1عضویهذآور مدرسة بازرعةو20عدن        
یاسر انور عوض1عضویهذآور مدرسة بازرعةو20عدن        
علي فؤاد عمر محمد2رئاسهذآور مدرسة بازرعةو20عدن        
احمد محمد احمد ثابت2عضویهذآور مدرسة بازرعةو20عدن        
ماهر شير علي حسن2عضویهذآور مدرسة بازرعةو20عدن        
محمد فؤاد قائد القصيص3رئاسهذآور مدرسة بازرعةو20عدن        
مهيوب جمال عبداهللا 3عضویهذآور مدرسة بازرعةو20عدن        
حسام محمد احمد الهيثمي3عضویهذآور مدرسة بازرعةو20عدن        
هيفاء عبداهللا عبده نعمان4رئاسهاناثمدرسة بازرعةو20عدن        
سریا انور عوض ناجي4عضویهاناثمدرسة بازرعةو20عدن        
ابتسام عبداهللا فرح باسيف4عضویهاناثمدرسة بازرعةو20عدن        
نبيلة عبدالكریم احمد علي5رئاسهاناثمدرسة بازرعةو20عدن        
ضياء سعيد عبد اهللا علي5عضویهاناثمدرسة بازرعةو20عدن        
سعاد أحمد قاسم الجنيدي5عضویهاناثمدرسة بازرعةو20عدن        
ایناس محمد حسين حيدرة6رئاسهاناثمدرسة بازرعةو20عدن        
شهيرة حسن علي الجي6عضویهاناثمدرسة بازرعةو20عدن        
دنيا حسين محمود فرحان6عضویهاناثمدرسة بازرعةو20عدن        
برهان عبداهللا علي مانع1رئاسهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
سالمين علي احمد عبد اهللا المهلعي1عضویهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
محمد فؤاد عبد اهللا انعم1عضویهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
وحيد احمد عبدالكریم االبي2رئاسهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
سعيد عبده سعيد حيدر2عضویهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
معاذ سند محمود2عضویهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
انور عامر سالم بن عزون3رئاسهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
محمد عبده بن عبده علي 3عضویهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
ندیم على محمد الشميري3عضویهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
حسين محمد باصبرین4رئاسهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
محمد محمود احمد عبد اهللا4عضویهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
نياز محمد عبد اهللا مهدي4عضویهذآور مكتبة باذیبز20عدن        
منال محمود سعيد5رئاسهاناثمكتبة باذیبز20عدن        
فطومه احمد سالم بازید5عضویهاناثمكتبة باذیبز20عدن        
سحر محمد حسين علي5عضویهاناثمكتبة باذیبز20عدن        
امنية صالح عبد اهللا باصهيب6رئاسهاناثمكتبة باذیبز20عدن        
سماح احمد عبدالكریم االبي6عضویهاناثمكتبة باذیبز20عدن        
روى علوي عبدالحميد6عضویهاناثمكتبة باذیبز20عدن        
محمد حسن عبده قراوي1رئاسهذآور المجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
محمد عزام ناصر1عضویهذآور المجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
هيثم فاروق محمد 1عضویهذآور المجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
نصر هيثم محمد الهارش2رئاسهذآور المجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
عيسى عبدة محمد2عضویهذآور المجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
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عرفات علي حميضه2عضویهذآور المجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
عشيقه محمد سليمان3رئاسهاناثالمجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
الهام بدر مسعود مرزوق3عضویهاناثالمجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
سماح الخضر محمد عوض3عضویهاناثالمجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
ام الخير احمد محمد الرعيني4رئاسهاناثالمجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
نوال حميد یاسين عبداهللا 4عضویهاناثالمجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
الهام صالح احمد االميني4عضویهاناثالمجمع الصحي بالقطيعح20عدن        
احمد محمد عبدالرحيم البيرو1رئاسهذآور روضة صيرةط20عدن        
سمير احمد عباس حسين1عضویهذآور روضة صيرةط20عدن        
محمد صادق عبداهللا حاجي1عضویهذآور روضة صيرةط20عدن        
عصام سالم عبدربة2رئاسهذآور روضة صيرةط20عدن        
هاني قيصر حسين اسماعيل2عضویهذآور روضة صيرةط20عدن        
وصفي محمد خصر غالب2عضویهذآور روضة صيرةط20عدن        
عبد الحافظ محمد عبده محسن3رئاسهذآور روضة صيرةط20عدن        
محمد فضل حسين ميسري3عضویهذآور روضة صيرةط20عدن        
سهيم سعيد الميني3عضویهذآور روضة صيرةط20عدن        
عفان ابوبكر طرموم4رئاسهذآور روضة صيرةط20عدن        
محمد فاروق احمد الحوشي4عضویهذآور روضة صيرةط20عدن        
محمد مراد محمد عبد الشكور4عضویهذآور روضة صيرةط20عدن        
عائده عبدالولي امين 5رئاسهاناثروضة صيرةط20عدن        
وفاء نجيب جعفر امان5عضویهاناثروضة صيرةط20عدن        
عافية محمد یحيى الخضر5عضویهاناثروضة صيرةط20عدن        
منى السالم عبد اهللا آرامه6رئاسهاناثروضة صيرةط20عدن        
نوال ابراهيم سليمان6عضویهاناثروضة صيرةط20عدن        
ایناس سيف مهيوب6عضویهاناثروضة صيرةط20عدن        
رائد محمد احمد هزاع1رئاسهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
صالح احمد علي العومري1عضویهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
سمير عبدالخالق محمد مقطري1عضویهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
فضل محمد احمد الثور2رئاسهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
صادق احمد عبدالرب الشميري2عضویهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
محمد علي احمد دیمع2عضویهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
علي مرشد ناشر سيف3رئاسهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
اشرف عزام محمد خليفة3عضویهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
علي عمر عبيد جبلي3عضویهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
خالد محمد ناصر العامري4رئاسهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
علي عبدالرحمن عقيل باهارون4عضویهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
محمود محمد علي عبده4عضویهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
احمد محمد جبران5رئاسهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
قيس صالح احمد عبد اهللا5عضویهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
مصطفى عمر صالح االسد5عضویهذآور ثانویة باآثيرى20عدن        
مرفت حميد یاسين عبداهللا6رئاسهاناثثانویة باآثيرى20عدن        
زینب عبد اهللا علي مشدود6عضویهاناثثانویة باآثيرى20عدن        
بدریة محمد عبدالرحيم هزبر6عضویهاناثثانویة باآثيرى20عدن        
هند مصطفى علي سالم7رئاسهاناثثانویة باآثيرى20عدن        
بثينة محمد صالح السودي7عضویهاناثثانویة باآثيرى20عدن        
الهام احمد عبده عبدالرب7عضویهاناثثانویة باآثيرى20عدن        
وعد محمد علي حوشه1رئاسهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
محمود  عبد المجيد اسماعيل خد ابخش1عضویهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
حسين عبد اهللا ابراهيم عبد اهللا1عضویهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
احمد امين عبد الغني طه2رئاسهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
معمر احمد علي ميوني2عضویهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
ماهر احمد حسن2عضویهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
ملهم ناصر نصر3رئاسهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
فاوز علي بن علي احمد3عضویهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
محمد بن محمد ناجي العماري3عضویهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
طه عبد ربه محمد محسن4رئاسهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
صالح سعيد ناصر4عضویهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
احمد عبداهللا على 4عضویهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
ميثاق حسن جعفر5رئاسهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
محفوظ فيصل خليفة5عضویهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
فهمي محمد غالب اسماعيل5عضویهذآور ادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
أروى احمد طاهر عبد اهللا6رئاسهاناثادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
آاميليا محمد مرجان6عضویهاناثادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
نوار سعيد عبدالستار6عضویهاناثادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
ندى محمد عبد اهللا مغلس7رئاسهاناثادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
أحالم عبد الحميد أحمد المحلوي7عضویهاناثادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
سيناء عبد الرب علي محمد7عضویهاناثادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
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سماح سعيد احمد عباس8رئاسهاناثادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
فوزیة مصطفى اسماعيل خدابخش8عضویهاناثادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
سميحه الخضر محمد عون8عضویهاناثادارة الخدمات الصحيةا21عدن        
ابراهيم محمد ابراهيم آوآني1رئاسهذآور روضة الصهاریجب21عدن        
آمال عبد اهللا حمود الجوفي1عضویهذآور روضة الصهاریجب21عدن        
ایهاب فارس حسن االغبري1عضویهذآور روضة الصهاریجب21عدن        
نصر شریح علي عيد2رئاسهذآور روضة الصهاریجب21عدن        
فارس حسن بن حسن اغبري2عضویهذآور روضة الصهاریجب21عدن        
فاروق احمد علي فتح2عضویهذآور روضة الصهاریجب21عدن        
ماجدة آرامة عمر سالمين3رئاسهاناثروضة الصهاریجب21عدن        
نهله احمد محمد الحمري3عضویهاناثروضة الصهاریجب21عدن        
لبنى عبد ا لحميد حسين الشاللي3عضویهاناثروضة الصهاریجب21عدن        
نجاة سعيد ابراهيم عبدي4رئاسهاناثروضة الصهاریجب21عدن        
ایمان احمد عبداهللا احمد4عضویهاناثروضة الصهاریجب21عدن        
رفيقة قائد احمد الجعدي4عضویهاناثروضة الصهاریجب21عدن        
هشام انور حسن فراعي1رئاسهذآور مدرسة باحميشج21عدن        
عزت صامد احمد عثمان1عضویهذآور مدرسة باحميشج21عدن        
جميل احمد محمد ناجي1عضویهذآور مدرسة باحميشج21عدن        
ریاض محمد عبده الطریقي2رئاسهذآور مدرسة باحميشج21عدن        
ایمن خالد عبده حمود2عضویهذآور مدرسة باحميشج21عدن        
انور محمد شاهر انعم2عضویهذآور مدرسة باحميشج21عدن        
هدى هاشم علي نعمان3رئاسهاناثمدرسة باحميشج21عدن        
نهى علي حسن صالح3عضویهاناثمدرسة باحميشج21عدن        
انهار رشاد علي احمد3عضویهاناثمدرسة باحميشج21عدن        
ندى سعيد محمد عزعزي4رئاسهاناثمدرسة باحميشج21عدن        
ناریمان سالم محمد نعمان4عضویهاناثمدرسة باحميشج21عدن        
سميرة احمد سعيد صویلح4عضویهاناثمدرسة باحميشج21عدن        
طالل سالم عبدربه عمر1رئاسهذآور مدرسة الطویلةد21عدن        
محمد سالم عبيد1عضویهذآور مدرسة الطویلةد21عدن        
مزید خليل محمد خليل1عضویهذآور مدرسة الطویلةد21عدن        
عمر صالح ابوبكر الریحاني2رئاسهذآور مدرسة الطویلةد21عدن        
ایسر خالد عبده علي2عضویهذآور مدرسة الطویلةد21عدن        
نزیهة محمد بانافع2عضویهذآور مدرسة الطویلةد21عدن        
ناظم عبد الرحمن باشعيب3رئاسهذآور مدرسة الطویلةد21عدن        
محمد عبدالرحمن فرج3عضویهذآور مدرسة الطویلةد21عدن        
مختار عبد الاله حسن دعر3عضویهذآور مدرسة الطویلةد21عدن        
عزیزة عبده احمد العلس4رئاسهاناثمدرسة الطویلةد21عدن        
رندا علي طه صالح4عضویهاناثمدرسة الطویلةد21عدن        
نبيهه محمد حسين صالح4عضویهاناثمدرسة الطویلةد21عدن        
احالم جواد محمد شماخ 5رئاسهاناثمدرسة الطویلةد21عدن        
سباء اسماعيل عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة الطویلةد21عدن        
سعيده صالح محمد ناصر االسد5عضویهاناثمدرسة الطویلةد21عدن        
سلفيا محمد بن محمد مجاهد6رئاسهاناثمدرسة الطویلةد21عدن        
دنيا هاشم محمد فضل6عضویهاناثمدرسة الطویلةد21عدن        
قدریه مختار قاسم صالح6عضویهاناثمدرسة الطویلةد21عدن        
نصر مشعل علي صالح1رئاسهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
محمد حسن ناصر احمد1عضویهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
یاسر علي عبد المجيد مقبل1عضویهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
ميثاق السيد احمد علي2رئاسهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
قاسم ناصر آشام2عضویهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
بسام صالح سالم الزهيلي2عضویهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
شهاب عبده عثمان3رئاسهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
محمود صالح حسن احمد3عضویهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
وجدي موسى احمد موسى3عضویهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
احمد سعيد محمد بن محمد4رئاسهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
اوسان عبد اهللا عقيل4عضویهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
عمرو احمد شرف محمد4عضویهذآور معهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
فوزیه علي سعد اهللا محمد5رئاسهاناثمعهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
وفاء احمد سالم صالح5عضویهاناثمعهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
احالم السيد احمد علي5عضویهاناثمعهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
مارینا عامر سعيد مكرد6رئاسهاناثمعهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
بثينه عبد اهللا محمد عقيل 6عضویهاناثمعهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
اشجان فؤاد عبداهللا ناجي6عضویهاناثمعهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
اریج محمد آليب احمد7رئاسهاناثمعهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
لمياء مختار العمودي7عضویهاناثمعهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
لمياء عوض شيخ7عضویهاناثمعهد جميل غانم للفنون الجميلةه21عدن        
نبيل محمد هاشم نعمان1رئاسهذآور مرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
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وجدان رشاد سعيد1عضویهذآور مرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
سامي انور جعفر رمضان 1عضویهذآور مرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
امجد فؤاد عبد اهللا حسين2رئاسهذآور مرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
ایمن اسماعيل سعيد عبد العزیز2عضویهذآور مرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
محمد احمد فرج بدیة2عضویهذآور مرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
راشد علي سليمان أحمد3رئاسهذآور مرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
طارق فهد ابو بكر3عضویهذآور مرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
حسين عبداهللا السقاف3عضویهذآور مرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
لنا محمود علي محمد4رئاسهاناثمرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
نعمه عوض احمد مجير4عضویهاناثمرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
سميه یحيى احمد الخطيب4عضویهاناثمرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
فوزیه انور یوسف ابراهيم 5رئاسهاناثمرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
فائقة احمد سعيد صویلح5عضویهاناثمرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
سميحة محمد غالب5عضویهاناثمرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
زآية عوض نطاش سليمان6رئاسهاناثمرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
ابتسام عمر سالم ذیبان 6عضویهاناثمرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
زینب حسن صالح6عضویهاناثمرآز جميل غانم للفنون الجميلةو21عدن        
محمد عبد الملك مهيوب1رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
محمد علي سعيد صالح1عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
غسان احمد علي احمد1عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
محمد جعفر اسماعيل2رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
جميل احمد مصلح جرادة2عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
رأفت عبدالكریم عبده محمد ناجي2عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
محمد بن محمد صالح غالب3رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
وليد سالم عبده احمد 3عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
عمر عبد اهللا طميح3عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
فتحيه غالب عبده اسماعيل4رئاسهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
جوهره بدر علي4عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
هند محمد نعمان علي4عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
ندى طالب عاطف عبد الحي5رئاسهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
هند جعفر اسماعيل عبداهللا 5عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
امل عبداهللا ابراهيم سنان 5عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنز21عدن        
عبداهللا یحيى محمد1رئاسهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
خالد عيدروس عبد الرحمن1عضویهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
عادل عبده احمد المعمري1عضویهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
محمد عبده علي ناجي2رئاسهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
محمود احمد محمد فضل2عضویهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
ایهاب عوض سالم باحشون2عضویهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
وليد محمد ثابت النياح3رئاسهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
عبد الواحد محمد عقيل3عضویهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
مروان محمد علي الجوفي3عضویهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
احمد بن احمد القادري4رئاسهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
ابراهيم محمد ابراهيم احمد4عضویهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
عزالدین عبده علوان سعيد4عضویهذآور مكتب التاميناتح21عدن        
فوزیه محمد عقيل حيدر5رئاسهاناثمكتب التاميناتح21عدن        
سميرة محمد ناصر5عضویهاناثمكتب التاميناتح21عدن        
اشجان محمد بن محمد الطویل5عضویهاناثمكتب التاميناتح21عدن        
ليلى طاهر محمد علي6رئاسهاناثمكتب التاميناتح21عدن        
ماجده محمد حزام محمد6عضویهاناثمكتب التاميناتح21عدن        
نجوى حسين احمد الهندي6عضویهاناثمكتب التاميناتح21عدن        
اآرم مصطفى شمسان1رئاسهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
عمر سالم عمر بن سلم1عضویهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
لبيب ناصر عبدالقوي1عضویهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
احمد علي سالم فقوس2رئاسهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
محمد عوض محمد صالح2عضویهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
احمد بن احمد صالح محمد2عضویهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
ایاد احمد هزاع3رئاسهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
وليد عبدالحميد عبداهللا مانع3عضویهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
انور صالح عبد اهللا سعيد3عضویهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
نبيل محمد سالم احمد4رئاسهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
عيدروس محمد احمد4عضویهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
عبداهللا محمد حسين سعد4عضویهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
اآرم محمود محمد5رئاسهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
وليد علي عبداهللا الجزري5عضویهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
محمد فيصل باحشوان5عضویهذآور مدرسة الغربانيط21عدن        
فوزیه محمد عثمان احمد 6رئاسهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
اسوان  علي ناصر6عضویهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
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عبير عبداهللا علي6عضویهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
ابتسام محمد سالم7رئاسهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
نعمه عبد القادر علي بن علي7عضویهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
سبأ إسكندر عبد اهللا  محمد7عضویهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
ایمان عبد اهللا محمد الشعيبي8رئاسهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
رانيا أحمد سعيد الریدي8عضویهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
لبنى علي اسماعيل محمد موسى8عضویهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
غادة مراد علي عبد القادر9رئاسهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
ساميه سيف نعمان عبد الرب9عضویهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
هناء مصطفى حسين عامر9عضویهاناثمدرسة الغربانيط21عدن        
عبدالرحمن عبدالجليل قاسم1رئاسهذآور ثانویة ابانى21عدن        
ماهر سعيد صالح بانافع1عضویهذآور ثانویة ابانى21عدن        
منيف مصطفى احمد1عضویهذآور ثانویة ابانى21عدن        
محمد عبد العزیز عمر قاسم2رئاسهذآور ثانویة ابانى21عدن        
حسين سالمين سعيد باعلي2عضویهذآور ثانویة ابانى21عدن        
یحيى الهندي بلغيث2عضویهذآور ثانویة ابانى21عدن        
خالد محمد عبد اهللا باحميش3رئاسهذآور ثانویة ابانى21عدن        
سامح محمد صالح غالب3عضویهذآور ثانویة ابانى21عدن        
مستفيد علي سالم3عضویهذآور ثانویة ابانى21عدن        
عوام مراد بيومي4رئاسهذآور ثانویة ابانى21عدن        
عبد الرزاق سالم الوصابي4عضویهذآور ثانویة ابانى21عدن        
مدهش سعيد احمد هادي4عضویهذآور ثانویة ابانى21عدن        
زوینه ابو الحسين سعيد الحق5رئاسهاناثثانویة ابانى21عدن        
رحاب عبد اهللا علي یسلم5عضویهاناثثانویة ابانى21عدن        
ورده طارق العمودي5عضویهاناثثانویة ابانى21عدن        
سهام ناصر حيدره6رئاسهاناثثانویة ابانى21عدن        
إعتدال محمد سالم احمد6عضویهاناثثانویة ابانى21عدن        
ریفين عمر محمد عمر زید6عضویهاناثثانویة ابانى21عدن        
سميه عبده ناشر القباطي7رئاسهاناثثانویة ابانى21عدن        
فاطمة حسين عمر سالم7عضویهاناثثانویة ابانى21عدن        
خلود مصطفى عبد الغني7عضویهاناثثانویة ابانى21عدن        
جالل ابراهيم عبده عمبر1رئاسهذآور روضة المستقبل في المشروع السعوديك21عدن        
هاني زید سالم عاتق1عضویهذآور روضة المستقبل في المشروع السعوديك21عدن        
محمد سامح محمود عبدالرزاق1عضویهذآور روضة المستقبل في المشروع السعوديك21عدن        
تفاهم جالل غانم علي2رئاسهاناثروضة المستقبل في المشروع السعوديك21عدن        
رندا عثمان قاسم حسين2عضویهاناثروضة المستقبل في المشروع السعوديك21عدن        
ليلى قاسم جوهر عبد اهللا2عضویهاناثروضة المستقبل في المشروع السعوديك21عدن        
عزیز محمد سالم معافي1رئاسهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
محمد احمد صالح باحزیم1عضویهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
باسعد محمد صالح الجعدني1عضویهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
نجيب احمد محفوظ عمر2رئاسهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
حسين محمد حسن البالطي2عضویهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
صالح محمد مقبل حسن2عضویهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
احمد عبداهللا حسن احمد3رئاسهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
خالد محمد حسن اليریمي3عضویهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
صالح محضار عمر3عضویهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
خالد عبدالكریم عبده4رئاسهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
فهد نجيب محمد سيف بعاده4عضویهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
محمدحعفر سعيد با هيصمي4عضویهذآور ثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
فاطمه على محمد العرشي5رئاسهاناثثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
عفاف عبد المولى محمد علي5عضویهاناثثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
عذبه طارق العمودي5عضویهاناثثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
افتهان عبد اهللا آرامه حكمت6رئاسهاناثثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
اعتدال على نور6عضویهاناثثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
ایناس سليمان على 6عضویهاناثثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
اماني ناصر عبداهللا مقریح7رئاسهاناثثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
رفيده محمد بن محمد حسن7عضویهاناثثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
هاجر محمود محمد یاسين7عضویهاناثثانویة عبد الباري قاسما22عدن        
ناصر عبداهللا مقریح1رئاسهذآور المعهد التجاريب22عدن        
وائل محمد صالح النقيب1عضویهذآور المعهد التجاريب22عدن        
صالح حيمد سعيد بایعشوت1عضویهذآور المعهد التجاريب22عدن        
الخضر علي احمد عبداهللا2رئاسهذآور المعهد التجاريب22عدن        
احمد على اسماعيل 2عضویهذآور المعهد التجاريب22عدن        
رفيق صالح مثنى2عضویهذآور المعهد التجاريب22عدن        
انتصار برك محمد باجبير3رئاسهاناثالمعهد التجاريب22عدن        
اعتماد محمد سيف االغبري3عضویهاناثالمعهد التجاريب22عدن        
اميره عبداهللا محمد الماس3عضویهاناثالمعهد التجاريب22عدن        
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رمسيس حامد مسعد الحمزي1رئاسهذآور آلية الطبج22عدن        
على ازن على محمود1عضویهذآور آلية الطبج22عدن        
محمد عبده احمد1عضویهذآور آلية الطبج22عدن        
صابر حامد مسعد الحمزي2رئاسهذآور آلية الطبج22عدن        
ایمن حميد غانم الرصاص2عضویهذآور آلية الطبج22عدن        
عبدالقدوس محمد عبدالجليل القاضي2عضویهذآور آلية الطبج22عدن        
نوفل محمد صالح سعيد بوهي3رئاسهذآور آلية الطبج22عدن        
احمد عبداهللا العتمي3عضویهذآور آلية الطبج22عدن        
عمر محمد صالح القفيش3عضویهذآور آلية الطبج22عدن        
ایمان سيف محرم4رئاسهاناثآلية الطبج22عدن        
مریم محمود محمد یاسين4عضویهاناثآلية الطبج22عدن        
نجوى محمد صالح الجعري4عضویهاناثآلية الطبج22عدن        
هالة ابراهيم عبداهللا عبدة5رئاسهاناثآلية الطبج22عدن        
الهام بدر الجيالني5عضویهاناثآلية الطبج22عدن        
منى عبدالحبيب عبدالحق5عضویهاناثآلية الطبج22عدن        
محمد هادي سلمان الحسني1رئاسهذآور مبنى المرورد22عدن        
ملهم سالم سعيد حيدره1عضویهذآور مبنى المرورد22عدن        
محمد محمود سعيد علي1عضویهذآور مبنى المرورد22عدن        
فهمي محمد عبداهللا سعيد2رئاسهذآور مبنى المرورد22عدن        
وسام محمد عبداهللا الهندي2عضویهذآور مبنى المرورد22عدن        
جمال السيد عمر یاسين2عضویهذآور مبنى المرورد22عدن        
احمد حسين محسن غيالن3رئاسهذآور مبنى المرورد22عدن        
ایمن قردع سالم قردع 3عضویهذآور مبنى المرورد22عدن        
سالم عبداهللا على النون 3عضویهذآور مبنى المرورد22عدن        
اخالص حسن على طالب 4رئاسهاناثمبنى المرورد22عدن        
تغرید جالل غانم علي4عضویهاناثمبنى المرورد22عدن        
منلى احمد حسن سالم4عضویهاناثمبنى المرورد22عدن        
مروان عبد اهللا سعيد المشدي1رئاسهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
عالء الدین على سلطان 1عضویهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
وضاح صالح محسن الكازحي1عضویهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
مراد سعيد سيف2رئاسهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
رافت محمد اسماعيل عبد القوي2عضویهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
وجدي احمد سعيد سيف2عضویهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
مازن احمد سعيد یسلم3رئاسهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
محمد عبداهللا الراعي3عضویهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
مجدي محي الدین احمد امين3عضویهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
ناصر عوض الجوفي4رئاسهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
امين صالح محسن احمد4عضویهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
اوسان محمد عبده الترآي4عضویهذآور سنترال خور مكسره22عدن        
ميرفت علي عبده قاسم5رئاسهاناثسنترال خور مكسره22عدن        
منى محمد على حزام5عضویهاناثسنترال خور مكسره22عدن        
انتصار عبداهللا احمد5عضویهاناثسنترال خور مكسره22عدن        
جماله احمد علي لمزجاء6رئاسهاناثسنترال خور مكسره22عدن        
فائزه عبداهللا آرامه حكمت6عضویهاناثسنترال خور مكسره22عدن        
باسمه محمد حسن6عضویهاناثسنترال خور مكسره22عدن        
جالل عبداهللا على الراعي1رئاسهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
خالد محمد عبد ربه احمد1عضویهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
عبدالعزیز صالح حسن احمد1عضویهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
جميل محمود سعيد2رئاسهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
محمود شوقي على 2عضویهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
عبدالحكيم السيد حفيظ2عضویهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
احمد مهدي الحسني3رئاسهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
منصور محمد احمد مقبل3عضویهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
ارآم حسن عبدالمجيد3عضویهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
خالد محمد حسين الدالي4رئاسهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
احمد قاسم عبداهللا4عضویهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
معاذ محمد سيف على4عضویهذآور محطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
احالم محمد ناصر5رئاسهاناثمحطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
اروى علي محمد العلواني5عضویهاناثمحطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
وفه محمد بن محمد 5عضویهاناثمحطة الكهرباء خور مكسرو22عدن        
اسامه سمير عبداهللا ناصر1رئاسهذآور المعهد السمكيز22عدن        
عبداهللا احمد حسن باعامر1عضویهذآور المعهد السمكيز22عدن        
عبداهللا محمد الحسني1عضویهذآور المعهد السمكيز22عدن        
ليلى محمد على اسماعيل2رئاسهاناثالمعهد السمكيز22عدن        
انصار صالح محمد حسن2عضویهاناثالمعهد السمكيز22عدن        
مریم محمد علي عوض2عضویهاناثالمعهد السمكيز22عدن        
نبيل عثمان سالم  الجعري1رئاسهذآور المعهد الصحيح22عدن        
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خالد ابوبكر عبدربه الميسري1عضویهذآور المعهد الصحيح22عدن        
ادیب مراد علي الجيالني1عضویهذآور المعهد الصحيح22عدن        
هثيمي على لهثيمي سالم 2رئاسهذآور المعهد الصحيح22عدن        
محفوظ بدر علي2عضویهذآور المعهد الصحيح22عدن        
عبدالناصر قاسم عبدربه النخعي2عضویهذآور المعهد الصحيح22عدن        
عبداهللا علي احمد المعلم3رئاسهذآور المعهد الصحيح22عدن        
حسين على اسماعيل 3عضویهذآور المعهد الصحيح22عدن        
روهس جمال انور حنيقا3عضویهذآور المعهد الصحيح22عدن        
سالم ناصر سليمان على 4رئاسهذآور المعهد الصحيح22عدن        
فواز حسين سعيد بن حریز4عضویهذآور المعهد الصحيح22عدن        
عثمان علي عبد المجيد4عضویهذآور المعهد الصحيح22عدن        
عالء محمد حيدره5رئاسهذآور المعهد الصحيح22عدن        
محمد حسن باخرش5عضویهذآور المعهد الصحيح22عدن        
رامي ودیع حداد5عضویهذآور المعهد الصحيح22عدن        
اميمه وجيه الدین باهارون6رئاسهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
نور حسين عاطف6عضویهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
نادیه عبداهللا سعيد مهدي6عضویهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
نضال عبداهللا احمد عمر7رئاسهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
سحر خالد ابوبكر عبدربه7عضویهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
هالء محمود الخضر7عضویهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
ميمونه منصور محمد احمد8رئاسهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
خدیجه احمد عوض الهيثمي8عضویهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
اروى سعيد حاشد احمد8عضویهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
ابتسام قاسم احمد عمر9رئاسهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
تهاني قاسم محسن سعيد9عضویهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
فيحاء علي ناجي البعداني9عضویهاناثالمعهد الصحيح22عدن        
یاسر محمد علي وليد1رئاسهذآور آلية التربيةط22عدن        
عبدالنبي محمد صالح حسني1عضویهذآور آلية التربيةط22عدن        
فارس صالح منصور العشاشى1عضویهذآور آلية التربيةط22عدن        
بشار سعيد هيثم2رئاسهذآور آلية التربيةط22عدن        
نبيل امين احمد مكرد2عضویهذآور آلية التربيةط22عدن        
احمد زین حسين منيف2عضویهذآور آلية التربيةط22عدن        
جهاد محمد عبده نعمان3رئاسهذآور آلية التربيةط22عدن        
شيخ على الفریدي3عضویهذآور آلية التربيةط22عدن        
ماجد عبداهللا سالم الداحوري3عضویهذآور آلية التربيةط22عدن        
عبداهللا احمد عبداهللا4رئاسهذآور آلية التربيةط22عدن        
محمد خالد محمد احمد4عضویهذآور آلية التربيةط22عدن        
الخضر محمد الخضر الوليدي4عضویهذآور آلية التربيةط22عدن        
مبارك حسان قائد سعد5رئاسهذآور آلية التربيةط22عدن        
على سالم احمد عبداهللا 5عضویهذآور آلية التربيةط22عدن        
هواش سالم احمد محمد5عضویهذآور آلية التربيةط22عدن        
ضياء صالح محمد عبدالاله6رئاسهاناثآلية التربيةط22عدن        
الهام عبدربه ناصر النخمى6عضویهاناثآلية التربيةط22عدن        
سعاد على احمد6عضویهاناثآلية التربيةط22عدن        
خلود محمد صالح حسين7رئاسهاناثآلية التربيةط22عدن        
احسان عوض اليافعي7عضویهاناثآلية التربيةط22عدن        
شفيقه مثنى احمد قاسم7عضویهاناثآلية التربيةط22عدن        
احمد ناصر على سالم1رئاسهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
عبد اهللا سالم علي باظریس1عضویهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
جمال مصطفى زیدان1عضویهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
محمد صالح الغشاشي2رئاسهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
ماجد صالح محمد الطعسلي2عضویهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
وجدي محمد عبده احمد2عضویهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
احمد عبدة محمد قحطان3رئاسهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
ناصر محمد صالح جيران3عضویهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
عبدالكریم سعيد غالب عثمان3عضویهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
فائز عبدالرحيم الجبيلي4رئاسهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
علي قاسم محمد صالح4عضویهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
محمد عبداهللا ناصر النخعي4عضویهذآور مرآز البحوث التربويى22عدن        
یمنى حسن علس مقبل5رئاسهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
نجاة عبدالرحمن صالح5عضویهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
زهره سالم مبارك5عضویهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
هدى عوض حيدره 6رئاسهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
نجالء صالح محمد ناجي الضالعي6عضویهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
سميحه ثابت احمد عبده6عضویهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
أشجان محمود سعيد علي7رئاسهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
سوالف مسعود ثابت7عضویهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
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زینب محمد حمود عبداهللا7عضویهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
هناء محمد عبداهللا الواحدي8رئاسهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
ليزاء عثمان احمد عبدالاله8عضویهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
نهله احمد علي الهيثمي8عضویهاناثمرآز البحوث التربويى22عدن        
محمد حسن محمد الشيباني1رئاسهذآور استراحة النفطك22عدن        
ابوبكر احمد محمد باعش1عضویهذآور استراحة النفطك22عدن        
مختار احمد سالم المحوري1عضویهذآور استراحة النفطك22عدن        
محمد حسن محمد الحامد2رئاسهذآور استراحة النفطك22عدن        
فرحان عوض حسين فرحان2عضویهذآور استراحة النفطك22عدن        
عارف محمد عبداهللا الزامكي2عضویهذآور استراحة النفطك22عدن        
عائده احمد علي الهيثمي3رئاسهاناثاستراحة النفطك22عدن        
هيام صادق غالب رسام 3عضویهاناثاستراحة النفطك22عدن        
انتصار عبداهللا احمد عمر3عضویهاناثاستراحة النفطك22عدن        
منير على عمر موسى1رئاسهذآور المجمع الصحيل22عدن        
وائل عبدة حسن علي1عضویهذآور المجمع الصحيل22عدن        
اوسان عبدالقوي محمد الدبعي1عضویهذآور المجمع الصحيل22عدن        
ابراهيم عوض الخضر2رئاسهذآور المجمع الصحيل22عدن        
نواف محمد یوسف خدابخش2عضویهذآور المجمع الصحيل22عدن        
عبدالشكور عبده راوح2عضویهذآور المجمع الصحيل22عدن        
آمال ناصر امبادي3رئاسهذآور المجمع الصحيل22عدن        
حمدي عبيد على 3عضویهذآور المجمع الصحيل22عدن        
فؤاد طارش سيف عثمان3عضویهذآور المجمع الصحيل22عدن        
ورده احمد عوض الهيثمي4رئاسهاناثالمجمع الصحيل22عدن        
هيام فيصل ناشر4عضویهاناثالمجمع الصحيل22عدن        
یافا علي ناجي البعداني4عضویهاناثالمجمع الصحيل22عدن        
یاسمين سعيد عبدالرحمن عبداهللا5رئاسهاناثالمجمع الصحيل22عدن        
امل صالح البجيري5عضویهاناثالمجمع الصحيل22عدن        
آفي زید على المليحي5عضویهاناثالمجمع الصحيل22عدن        
نائله محمد سليمان على 6رئاسهاناثالمجمع الصحيل22عدن        
ازال احمد عبدالاله6عضویهاناثالمجمع الصحيل22عدن        
امل عباس محمد الحداد6عضویهاناثالمجمع الصحيل22عدن        
انيس عبد القوي صالح حسين1رئاسهذآور مكتب في وزارة الصحةم22عدن        
منير على عبداهللا الملقاط1عضویهذآور مكتب في وزارة الصحةم22عدن        
فيصل عبداهللا ناصر باصهيب1عضویهذآور مكتب في وزارة الصحةم22عدن        
عبداهللا عوض محمد الزامكي2رئاسهذآور مكتب في وزارة الصحةم22عدن        
محمد فيصل قاسم اسماعيل2عضویهذآور مكتب في وزارة الصحةم22عدن        
علي حسين عبداهللا عوض2عضویهذآور مكتب في وزارة الصحةم22عدن        
بشرى محمد حسين الفقير3رئاسهاناثمكتب في وزارة الصحةم22عدن        
فاطمه صالح سلم3عضویهاناثمكتب في وزارة الصحةم22عدن        
نوره محمد سعيد3عضویهاناثمكتب في وزارة الصحةم22عدن        
احسان محمد الخضر1رئاسهذآور الورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
صالح محسن احمد بابكر1عضویهذآور الورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
محمد هيثم محمد1عضویهذآور الورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
یاسر علي عوض عميران2رئاسهذآور الورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
وليد صالح على 2عضویهذآور الورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
سامي عبداهللا آرمل2عضویهذآور الورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
هادي حسين هادي3رئاسهذآور الورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
احمد عمر احمد علي3عضویهذآور الورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
علي رشيد أحمد محمد3عضویهذآور الورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
افراح عمر صالح الرماني4رئاسهاناثالورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
نسيم عبد العزیز محمد الحشار4عضویهاناثالورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
امنيه محمد عبد المجيد التميمي4عضویهاناثالورشة الفنية لمعسكر النصرن22عدن        
صالح فضل عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة العریشس22عدن        
یاسر سالم سعيد السلفي1عضویهذآور مدرسة العریشس22عدن        
فضل عبداهللا صالح1عضویهذآور مدرسة العریشس22عدن        
معتز احمد علي جابر2رئاسهذآور مدرسة العریشس22عدن        
محمد صالح عبيد2عضویهذآور مدرسة العریشس22عدن        
صدام صادق مصلح صالح2عضویهذآور مدرسة العریشس22عدن        
الياس سالم عبداهللا عزي3رئاسهذآور مدرسة العریشس22عدن        
سالم عوض حيدره الحمزه3عضویهذآور مدرسة العریشس22عدن        
نشوان عمر محمد سالم3عضویهذآور مدرسة العریشس22عدن        
احالم محمد محسن صالح4رئاسهاناثمدرسة العریشس22عدن        
برآه صالح عوض4عضویهاناثمدرسة العریشس22عدن        
خيریه قاسم نعمان4عضویهاناثمدرسة العریشس22عدن        
رویدا احمد حسين عقيل5رئاسهاناثمدرسة العریشس22عدن        
صفاء علي محمد احمد5عضویهاناثمدرسة العریشس22عدن        
شيماء محمد سالم الكازمي5عضویهاناثمدرسة العریشس22عدن        
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افراح محمد ناصر6رئاسهاناثمدرسة العریشس22عدن        
حنان محمد احمد الریمي6عضویهاناثمدرسة العریشس22عدن        
الهام احمد حسين عقيل6عضویهاناثمدرسة العریشس22عدن        
عبدالرحمن محمد العبادي1رئاسهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
محمد عبدالوآيل عبد القادر محمد1عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
فاروق محمد طالب1عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
عبد اهللا عبده علي واصل2رئاسهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
فؤاد احمد ثابت صالح2عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
صالح محسن احمد2عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
خالد حسين احمد3رئاسهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
رفعت امين ناشر3عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
صائل سعيد مكرد ثابت3عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
مراد عبده اسماعيل مكرد4رئاسهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
احمد الخضر صالح4عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
حزام احمد عبداهللا4عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
قاسم عبدربه عمر العيدروس5رئاسهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
علي عبده راغب محمد5عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
سليم عبد اهللا الصغير محمد5عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
رشدي سعيد ناصر عبدالقوي6رئاسهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
عبداهللا محمد احمد6عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
حسام على حسان6عضویهذآور المجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
فطوم محمد حسن مظفري7رئاسهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
محمد عبد الكریم عبداهللا العقربي7عضویهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
فاطمة عبد الكریم محمد سالم7عضویهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
إیناس سعيد ناصر عبدالقادر8رئاسهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
نجالء عبدالعزیز قاسم8عضویهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
عنبر حسن على 8عضویهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
تهاني جابر على نعمان9رئاسهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
إنتصار عبد القوي صالح الحميقاني9عضویهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
عبير مبخوت محمد قائد9عضویهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
وئام قاسم عبدالملك10رئاسهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
ارزاق على احمد ثابت10عضویهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
فایزة احمد عبداهللا احمد10عضویهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
مارینا محمد ردمان11رئاسهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
صفاء محمد علي11عضویهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
رهام قاسم عبدالملك11عضویهاناثالمجمع الصحي بالشيخ عثمانع22عدن        
یاسر عبده محمد هزاع1رئاسهذآور روضة اروىف22عدن        
هزاع احمد غانم1عضویهذآور روضة اروىف22عدن        
محمد غالب حسن1عضویهذآور روضة اروىف22عدن        
انور احمد قاسم2رئاسهذآور روضة اروىف22عدن        
وضاح علي منصور حسن2عضویهذآور روضة اروىف22عدن        
عبده عبادي سميح2عضویهذآور روضة اروىف22عدن        
عمر عبد اهللا قاسم الكثيري3رئاسهذآور روضة اروىف22عدن        
بدر حسن نشطان3عضویهذآور روضة اروىف22عدن        
نصر على زید3عضویهذآور روضة اروىف22عدن        
محمد على عبده4رئاسهذآور روضة اروىف22عدن        
مختار علي محمد الحيدري4عضویهذآور روضة اروىف22عدن        
ماجد محمد علي دهول4عضویهذآور روضة اروىف22عدن        
ناصر قائد دبوان5رئاسهذآور روضة اروىف22عدن        
فهيم عوض عباد5عضویهذآور روضة اروىف22عدن        
زید احمد سالم یافعي5عضویهذآور روضة اروىف22عدن        
إبتسام محمد حيدر زعيل6رئاسهاناثروضة اروىف22عدن        
بسمة عبدالقادر على 6عضویهاناثروضة اروىف22عدن        
نوال على احمد6عضویهاناثروضة اروىف22عدن        
جميلة عوض سليمان احمد7رئاسهاناثروضة اروىف22عدن        
هناء عبداهللا ناصر7عضویهاناثروضة اروىف22عدن        
ناریمان علي قاسم سيف7عضویهاناثروضة اروىف22عدن        
عبير محمد حيدر حسن8رئاسهاناثروضة اروىف22عدن        
یاسمين محمد حسن قاید8عضویهاناثروضة اروىف22عدن        
اشواق احمد بن محمد على8عضویهاناثروضة اروىف22عدن        
فاطمة حسن محمد محمد9رئاسهاناثروضة اروىف22عدن        
رجاء عبد اهللا بن عبد اهللا شعبان9عضویهاناثروضة اروىف22عدن        
ذآرى عبده سيف یحيى9عضویهاناثروضة اروىف22عدن        
جالل محسن ناجي1رئاسهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
جمال محمد مبارك1عضویهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
ریاض محمد نعمان1عضویهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
نبيل محمد سعيد2رئاسهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
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سامي سعيد مقبل العریقي2عضویهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
خالد یاسين عبداهللا رحمة اهللا2عضویهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
امين سالم طالب محمد3رئاسهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
خالد عبد الواسع محمد3عضویهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
جعفر محمد عثمان الشحاري3عضویهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
عبد الرزاق محمد عبد الرزاق4رئاسهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
احمد عبداهللا احمد محمد4عضویهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
أصيل إنصاف یوسف راجا4عضویهذآور مدرسة ابن الهيثما23عدن        
جميله العبد علي ناصر5رئاسهاناثمدرسة ابن الهيثما23عدن        
هنياء علي عبده مقبل5عضویهاناثمدرسة ابن الهيثما23عدن        
نادیه سليمان نذیر5عضویهاناثمدرسة ابن الهيثما23عدن        
نبيهه عبد الحميد علي6رئاسهاناثمدرسة ابن الهيثما23عدن        
سميرة حامد إسماعيل ناصر6عضویهاناثمدرسة ابن الهيثما23عدن        
اروى احمد علوان6عضویهاناثمدرسة ابن الهيثما23عدن        
قصي نجيب عبد اهللا القوصي1رئاسهذآور مكتب التربية بالتواهيب23عدن        
عبدالسالم علي عبده1عضویهذآور مكتب التربية بالتواهيب23عدن        
فهمي محمد یحيى1عضویهذآور مكتب التربية بالتواهيب23عدن        
إیهاب محمد احمد طاهر2رئاسهذآور مكتب التربية بالتواهيب23عدن        
مطهر فؤاد ربان2عضویهذآور مكتب التربية بالتواهيب23عدن        
تيمور عبداهللا محمد2عضویهذآور مكتب التربية بالتواهيب23عدن        
هاني وهيب شيباني3رئاسهذآور مكتب التربية بالتواهيب23عدن        
زیاد صالح قاسم ابو بكر3عضویهذآور مكتب التربية بالتواهيب23عدن        
وحيد محمد صادق خان3عضویهذآور مكتب التربية بالتواهيب23عدن        
یاسمين عبد الحبيب4رئاسهاناثمكتب التربية بالتواهيب23عدن        
حكمت طربوش مجاهد4عضویهاناثمكتب التربية بالتواهيب23عدن        
فدوى احمد طمش فندوق4عضویهاناثمكتب التربية بالتواهيب23عدن        
سعيد محمد عبده ثابت1رئاسهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
ادهم عادل سلطان القباطي1عضویهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
جالل وجدي علي حسن1عضویهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
معاذ سعيد حسن علي2رئاسهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
علي محمد حسين2عضویهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
عفيف مهدي عبداهللا2عضویهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
وهيب قاسم فارع3رئاسهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
ارصن صالح عبدة سعيد3عضویهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
أنيس احمد علي القباطي3عضویهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
محمد سالم سبيت4رئاسهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
ابوبكر حسين صالح4عضویهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
فضل على سعيد احمد4عضویهذآور مكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
نازك عبدالرحمن احمد الذهب5رئاسهاناثمكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
سمر محمد خالد احمد5عضویهاناثمكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
حمدة مبروك حسن القرشي5عضویهاناثمكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
سيناء إبراهيم احمد6رئاسهاناثمكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
سراء حمودي اسماعيل6عضویهاناثمكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
نسيم عبدالشكور فقير6عضویهاناثمكتب وزارة الثقافة والسياحةج23عدن        
عبده الحميد احمد علي عوض1رئاسهذآور روضة الضياءد23عدن        
جالل احمد عبداهللا بيضاني1عضویهذآور روضة الضياءد23عدن        
محمد عبداهللا محمد الحكيمي1عضویهذآور روضة الضياءد23عدن        
احمد عمر محمد حسن2رئاسهذآور روضة الضياءد23عدن        
محمد عبداهللا عبد الرحمن محمدي2عضویهذآور روضة الضياءد23عدن        
قاسم احمد جاراهللا2عضویهذآور روضة الضياءد23عدن        
خلدون احمد غالب الجلف3رئاسهذآور روضة الضياءد23عدن        
عبدالسالم محرم محمد3عضویهذآور روضة الضياءد23عدن        
محمد عبده قاسم عبداهللا3عضویهذآور روضة الضياءد23عدن        
ایاد ثابت بن ثابت 4رئاسهاناثروضة الضياءد23عدن        
أزهار محمد احمد سعيد4عضویهاناثروضة الضياءد23عدن        
زینه محمد عبداهللا4عضویهاناثروضة الضياءد23عدن        
تهاني محمد الخضر شيخ5رئاسهاناثروضة الضياءد23عدن        
ماجده فاروق احمد5عضویهاناثروضة الضياءد23عدن        
مایسة فتحي عبدالفتاح5عضویهاناثروضة الضياءد23عدن        
عفراء حسن قدار6رئاسهاناثروضة الضياءد23عدن        
تعز قاسم عبداهللا عمر6عضویهاناثروضة الضياءد23عدن        
سحر عادل علي سالم6عضویهاناثروضة الضياءد23عدن        
امين علي سالم 1رئاسهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
طارق محمد عبد المجيد محمد1عضویهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
خالد علي بجاش قحطان1عضویهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
ایمن علي سالم2رئاسهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
محمد قاید علي حسين2عضویهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
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محمد نجيب محمد علي2عضویهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
سيف قاسم قاید حسن3رئاسهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
زهير السيد حمود3عضویهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
سند عبداهللا على النون3عضویهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
زآریا محمد قائد4رئاسهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
سامح سعيد احمد4عضویهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
وائل رشيد علي حميد4عضویهذآور مدرسة ابن خلدونه23عدن        
الهام نجيب علي قائد5رئاسهاناثمدرسة ابن خلدونه23عدن        
نجوین علوان محمد مانع5عضویهاناثمدرسة ابن خلدونه23عدن        
اشجان سعيد احمد5عضویهاناثمدرسة ابن خلدونه23عدن        
هدى معتوق عبداهللا6رئاسهاناثمدرسة ابن خلدونه23عدن        
ضيف اهللا مشتاق حسين شيخ6عضویهاناثمدرسة ابن خلدونه23عدن        
عيشة صالح محمد زبل6عضویهاناثمدرسة ابن خلدونه23عدن        
رامية محمود ثابت صالح7رئاسهاناثمدرسة ابن خلدونه23عدن        
منيره ثابت بن ثابت7عضویهاناثمدرسة ابن خلدونه23عدن        
فوزیه عبداهللا جميل7عضویهاناثمدرسة ابن خلدونه23عدن        
نزار محمد صالح المنصب1رئاسهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
مطلوب علي عبداهللا1عضویهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
علي عبده حسين البغمي1عضویهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
أنور علوان نعمان سعيد2رئاسهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
محمد ناصر الوحيشي2عضویهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
عادل احمد حسين2عضویهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
حسين احمد حسين3رئاسهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
عمار عبد الرقيب علي عبداهللا3عضویهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
ناصر عمر محمد سالم3عضویهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
صالح حسين صالح عوذلي4رئاسهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
محمد حسين صالح4عضویهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
حسين على محسن4عضویهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
وائل خالد شرف5رئاسهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
سلطان قائد غانم االآحلي5عضویهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
عبداهللا محمد مثنى جبر5عضویهذآور مدرسة الفتحو23عدن        
فوزیه عبد الجليل عبد اهللا6رئاسهاناثمدرسة الفتحو23عدن        
ُحسن صالح محمد احمد ألنعمي6عضویهاناثمدرسة الفتحو23عدن        
سحر سلطان قائد غانم6عضویهاناثمدرسة الفتحو23عدن        
منال عبد اهللا موسى حسن7رئاسهاناثمدرسة الفتحو23عدن        
حسن صالح النعمي7عضویهاناثمدرسة الفتحو23عدن        
امل محمد عبدالرحمن7عضویهاناثمدرسة الفتحو23عدن        
منى علي منصور8رئاسهاناثمدرسة الفتحو23عدن        
نهلة احمد یحي صالح8عضویهاناثمدرسة الفتحو23عدن        
هناء صالح محمد8عضویهاناثمدرسة الفتحو23عدن        
محمد علي نعمان1رئاسهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
عمار سالم عامر جحالن1عضویهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
عمرو محمد مكرد إبراهيم1عضویهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
احمد صالح مقبل األمين2رئاسهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
فضل محسن بن نعم2عضویهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
ندیه جميل عبدالعزیز2عضویهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
سند مامون عبده علوان3رئاسهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
ابو بكر سعيد عوض احمد3عضویهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
عبد اللطيف منصر علي محمد3عضویهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
عمار فضل سالم ألنصري4رئاسهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
اسماعيل عبدالكریم اسماعيل4عضویهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
خالد صالح محمد4عضویهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
حامد عبداهللا العصار5رئاسهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
سالم احمد سالم المنصوري5عضویهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
عبد اهللا عبد ربه محمد المشدلي5عضویهذآور مبنى االتصاالتز23عدن        
أحالم علي احمد ناشر6رئاسهاناثمبنى االتصاالتز23عدن        
صالحه محسن فضل6عضویهاناثمبنى االتصاالتز23عدن        
ليال عبدالعزیز عبداهللا6عضویهاناثمبنى االتصاالتز23عدن        
ندى محمود هادي7رئاسهاناثمبنى االتصاالتز23عدن        
صابرین عوض صالح عوض7عضویهاناثمبنى االتصاالتز23عدن        
آفاح سعيد دبوان محمد7عضویهاناثمبنى االتصاالتز23عدن        
امين محمد الخضر المنصوري1رئاسهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
سند عبده قاسم1عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
عامر عبدالقوي علي1عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
إبراهيم محمد احمد ناصر2رئاسهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
علي قاسم اليافعي2عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
جمال حسن عبده شيخ2عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
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رضوان احمد محمد3رئاسهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
مشتاق محمد ابكر علي3عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
خالد قاسم عمر ألمنذري3عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
طارق علي أحمد ميسري4رئاسهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
سعيد صالح عبداهللا4عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
حسين حيدرة صالح4عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
فهد احمد ناجي5رئاسهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
شوقي محمد عبده5عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
محمد علي عوض المحروق5عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
عبداهللا حيدره عباد6رئاسهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
عبداهللا علي عامر6عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
عمر محمد عمر حيدره6عضویهذآور ثانویة جرادةح23عدن        
نجوى عمر احمد حسن7رئاسهاناثثانویة جرادةح23عدن        
نبيله محمد قاسم7عضویهاناثثانویة جرادةح23عدن        
امنيه سالم عبيد7عضویهاناثثانویة جرادةح23عدن        
اسهار علي محمد عبده8رئاسهاناثثانویة جرادةح23عدن        
منى موسى محمد حسن8عضویهاناثثانویة جرادةح23عدن        
سميحه محمد سيف المنصوري8عضویهاناثثانویة جرادةح23عدن        
رشا موسى محمد حسن9رئاسهاناثثانویة جرادةح23عدن        
نادره مصطفى حنبله9عضویهاناثثانویة جرادةح23عدن        
انيسة حيدره صالح9عضویهاناثثانویة جرادةح23عدن        
عبداهللا محمد موسى1رئاسهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
جمال عبد الناصر علي الربان1عضویهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
اسامة سعيد مقبل حسن1عضویهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
عمرو خليل ابراهيم2رئاسهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
نبيل مهدي سعيد2عضویهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
عبدالفتاح علي بن علي2عضویهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
شفيع نعمان عبده علي3رئاسهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
ایمن مصطفى عبداهللا3عضویهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
محمد على قاسم3عضویهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
سليم ناصر علي عبده4رئاسهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
وضاح نجيب عبد اهللا محمد4عضویهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
علي نعمان عبداهللا شمسان4عضویهذآور مدرسة ابن سيناءط23عدن        
هيام محمد سالم حاجب5رئاسهاناثمدرسة ابن سيناءط23عدن        
راندا سعيد فضل سعيد5عضویهاناثمدرسة ابن سيناءط23عدن        
وفاء محمد عبده علي5عضویهاناثمدرسة ابن سيناءط23عدن        
صفيه محمد حسين محمد6رئاسهاناثمدرسة ابن سيناءط23عدن        
بشرى مطهر یحيى6عضویهاناثمدرسة ابن سيناءط23عدن        
ميرفت ناصر عبده على6عضویهاناثمدرسة ابن سيناءط23عدن        
رحمه طربوش مجاهد7رئاسهاناثمدرسة ابن سيناءط23عدن        
لينا عبد الكریم عبد القادر آوآني7عضویهاناثمدرسة ابن سيناءط23عدن        
عواطف علي حداد7عضویهاناثمدرسة ابن سيناءط23عدن        
محمد سعيد ثابت مجاهد1رئاسهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
محمد سالم الصميمي1عضویهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
تيسير مثنى احمد1عضویهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
محمد شرف سعدان  محمد2رئاسهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
خالد عبدربه محمد الحبشي2عضویهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
شهاب محمد طاهر2عضویهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
صالح حسين الجمهوري3رئاسهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
محفوظ محمد مقبل صالح3عضویهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
بسام احمد سالم3عضویهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
خالد عبد الحميد بن سند الكثيري4رئاسهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
محمد عبداهللا سعيد4عضویهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
فهمي احمد یحي عمر4عضویهذآور ثانویة محيرزى23عدن        
ریما جسار عبد الولي أحمد5رئاسهاناثثانویة محيرزى23عدن        
مریم محمد عبداهللا5عضویهاناثثانویة محيرزى23عدن        
سلوى فاآر محمد5عضویهاناثثانویة محيرزى23عدن        
جليله صالح العدني6رئاسهاناثثانویة محيرزى23عدن        
فاتن عبدالمولى محمد علي6عضویهاناثثانویة محيرزى23عدن        
ماجدة أحمد شاهر علي6عضویهاناثثانویة محيرزى23عدن        
هدى حسن صالح الناشري7رئاسهاناثثانویة محيرزى23عدن        
اشجان محسن نصيب7عضویهاناثثانویة محيرزى23عدن        
یاسمين عبده ملهي7عضویهاناثثانویة محيرزى23عدن        
خالد محمد سالم1رئاسهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
فتحي محمد صالح محمد1عضویهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
نصير محمد شریف علي1عضویهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
محمد ابراهيم طاهر2رئاسهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
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وجدي عبد اهللا عبده سعد2عضویهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
محمد ناصر امبادي2عضویهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
احمد فضل عبداهللا عوض3رئاسهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
مروان منصور عبدالرؤوف3عضویهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
محمد سعيد عبد السالم مفرح3عضویهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
احمد ثابت محسن4رئاسهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
سامي مصطفى قاسم هاشم4عضویهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
فوزي علي حسن صالح4عضویهذآور مكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
عليا علي محمد هادي5رئاسهاناثمكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
هدى حسين محمد هادي5عضویهاناثمكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
نضال قائد عثمان غالب5عضویهاناثمكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
عبير ناصر حيدره احمد6رئاسهاناثمكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
سعاد محمد عبداهللا6عضویهاناثمكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
سميه سالم عبداهللا الدماني6عضویهاناثمكتب البلدیة مستودعات االنشاءات سابقًاك23عدن        
عبد الحميد إبراهيم سعيد القباطي1رئاسهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
حسين محمد حسين القروي1عضویهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
ایاد علي سالم1عضویهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
مصطفى محمد محسن مشدلي2رئاسهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
خالد عبداهللا مهيوب2عضویهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
عالء سعيد احمد2عضویهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
احمد سالم الدماني3رئاسهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
وليد علي محمد نور3عضویهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
محمد سيف اسماعيل3عضویهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
ظافر محمد حيدره حمود4رئاسهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
خالد نعمان دغيش4عضویهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
محمد انور حسن4عضویهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
على منصور احمد البيحاني5رئاسهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
عبد اهللا  آاسترو  محمد مدهش5عضویهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
وليد ودیع أحمد علي5عضویهذآور مدرسة الروضةل23عدن        
هدى علي بن علي6رئاسهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
اروى احمد علي سعيد6عضویهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
صفية عبد اهللا عبد الملك سبف6عضویهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
ليزا عبد الحفيظ سعيد عبده7رئاسهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
لمياء ابوبكر حميدان 7عضویهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
هدى سلطان منصور7عضویهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
نسمه خالد سعيد علي8رئاسهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
اسراء جمال مصطفى8عضویهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
بشرى طه عبده نعمان8عضویهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
ندى یوسف احمد خان9رئاسهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
سكره عبدالرحيم قاسم9عضویهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
روزا حسين سعيد9عضویهاناثمدرسة الروضةل23عدن        
باسم طه سعيد1رئاسهذآور مدرسة الهمدانيم23عدن        
محمد علي عبده سعيد1عضویهذآور مدرسة الهمدانيم23عدن        
سامح عبد اهللا مقبل علي1عضویهذآور مدرسة الهمدانيم23عدن        
شریف محمد احمد2رئاسهذآور مدرسة الهمدانيم23عدن        
محمد غازي عبده2عضویهذآور مدرسة الهمدانيم23عدن        
عوض احمد عوض عنفوش2عضویهذآور مدرسة الهمدانيم23عدن        
مصطفى آامل سعد3رئاسهذآور مدرسة الهمدانيم23عدن        
آمال عبد الملك قاسم عبد الكریم3عضویهذآور مدرسة الهمدانيم23عدن        
وسام محمد طاهر حسين3عضویهذآور مدرسة الهمدانيم23عدن        
ایمان محمد عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة الهمدانيم23عدن        
فردوس أحمد محمد عبد الحق4عضویهاناثمدرسة الهمدانيم23عدن        
أزال عبداهللا غالب حمود4عضویهاناثمدرسة الهمدانيم23عدن        
هناء أنور عبد الرحمن عبد الكریم5رئاسهاناثمدرسة الهمدانيم23عدن        
نظره عامر عبداهللا5عضویهاناثمدرسة الهمدانيم23عدن        
ایمان سيف محرم5عضویهاناثمدرسة الهمدانيم23عدن        
انتصار عبده فارع6رئاسهاناثمدرسة الهمدانيم23عدن        
وداد محمد مكرد6عضویهاناثمدرسة الهمدانيم23عدن        
لينا عبد السالم عبد الوهاب عبد الرحمن6عضویهاناثمدرسة الهمدانيم23عدن        
لؤي سعيد أحمد مكرد1رئاسهذآور روضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
یاسر سالم عبداهللا الحقيري1عضویهذآور روضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
احمد محمد عبدالنبي العزاني1عضویهذآور روضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
أآرم أحمد صالح محمد2رئاسهذآور روضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
علي بن علي ناجي2عضویهذآور روضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
صالح سالم عبداهللا علي 2عضویهذآور روضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
رحاب امين احمد سيف3رئاسهاناثروضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
عبير علي حسن3عضویهاناثروضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
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رؤى عبداهللا قاسم3عضویهاناثروضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
صباح محمد علي الدؤلي4رئاسهاناثروضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
اقدار نجيب علي قاید4عضویهاناثروضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
سهام محمد سالم أحمد بن بریك4عضویهاناثروضة الشهيد سالم عمرا24عدن        
ریاض حيدره ناصر1رئاسهذآور برید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
عيدروس علي صالح1عضویهذآور برید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
عبد اهللا عبد ربه سالم با شافعي1عضویهذآور برید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
علي احمد عبداهللا المشدلي2رئاسهذآور برید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
محمد عبد القادر صالح محمد2عضویهذآور برید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
احمد عبدالرحمن یحيى2عضویهذآور برید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
شاهر علي حسام3رئاسهذآور برید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
خالد عبدالباقي فارع3عضویهذآور برید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
نائف عبداهللا صالح الحروني3عضویهذآور برید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
هناء سليمان عبد اهللا جلعوم4رئاسهاناثبرید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
فاطمة صالح محمد الحميقاني4عضویهاناثبرید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
ليزا محمد عبده نعمان4عضویهاناثبرید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
عفاف علي الترآي5رئاسهاناثبرید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
نجوى فؤاد علي فارع5عضویهاناثبرید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
امتثال فاروق حسن5عضویهاناثبرید تداول الطرود (الكبسة)ب24عدن        
عبد اهللا أحمد حسين یحيى العقر1رئاسهذآور اتحاد النقاباتج24عدن        
هاني ابوبكر با سباع1عضویهذآور اتحاد النقاباتج24عدن        
وضاح نجيب محمد غانم1عضویهذآور اتحاد النقاباتج24عدن        
حمود محمد علي 2رئاسهذآور اتحاد النقاباتج24عدن        
احمد ابوبكر خليفه2عضویهذآور اتحاد النقاباتج24عدن        
رامي محمد علي الحبشي2عضویهذآور اتحاد النقاباتج24عدن        
احمد صالح احمد حسين3رئاسهذآور اتحاد النقاباتج24عدن        
معاذ علي محمد الحاج3عضویهذآور اتحاد النقاباتج24عدن        
خالد جابر صالح هادي3عضویهذآور اتحاد النقاباتج24عدن        
رندا علي محمد حيدر4رئاسهاناثاتحاد النقاباتج24عدن        
جيهان رشيد علي فرج4عضویهاناثاتحاد النقاباتج24عدن        
داليا محمد مهدي علي 4عضویهاناثاتحاد النقاباتج24عدن        
خلود عبداهللا فارع5رئاسهاناثاتحاد النقاباتج24عدن        
عيشة محفوظ صالح عبداهللا5عضویهاناثاتحاد النقاباتج24عدن        
عواطف إبراهيم أحمد محمد5عضویهاناثاتحاد النقاباتج24عدن        
فهمي شائف یوسف1رئاسهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
عبد الصمد أحمد علي محمد1عضویهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
عبد الباسط علي یوسف السباعي1عضویهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
سند محمد عبدالغفور2رئاسهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
عيدروس عمر عبدالقادر2عضویهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
ناجي عوض عبد اهللا صالح2عضویهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
فهمي شایف یوسف3رئاسهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
خالد محمد سالم عبداهللا 3عضویهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
سعيد حيدره صالح3عضویهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
محمد یحيى الخالقي4رئاسهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
ایمن حسن سالم یوسف4عضویهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
جالل الدین علي محمد قائد الشيباني4عضویهذآور مدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
الهام علي سالم5رئاسهاناثمدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
علویه احمد علوي5عضویهاناثمدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
تهاني آامل محمد عبدالقادر5عضویهاناثمدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
هند رستم محمود6رئاسهاناثمدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
إلهام عبد اهللا محمد سالم بن بریك6عضویهاناثمدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
ریم حسين احمد6عضویهاناثمدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
لميس محمد ابراهيم7رئاسهاناثمدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
نجيبة محمد الزغير7عضویهاناثمدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
تودد سعيد عبدالرحمن7عضویهاناثمدرسة ریدان الموحدةد24عدن        
نيازي نجيب علي قاید1رئاسهذآور مدرسة اوسانه24عدن        
رامي عبده قاسم سعيد1عضویهذآور مدرسة اوسانه24عدن        
جميل آامل احمد عبدالقادر1عضویهذآور مدرسة اوسانه24عدن        
صبري محفوظ محمد عوض2رئاسهذآور مدرسة اوسانه24عدن        
هاني عيدروس محمد2عضویهذآور مدرسة اوسانه24عدن        
سامي صالح حسين الصوفي2عضویهذآور مدرسة اوسانه24عدن        
نادیة صالح ميسري3رئاسهاناثمدرسة اوسانه24عدن        
ندى محمد سعيد العمودي3عضویهاناثمدرسة اوسانه24عدن        
أثمار رشيد عبد اهللا محمد3عضویهاناثمدرسة اوسانه24عدن        
أروى عبد اهللا محمد الحاج4رئاسهاناثمدرسة اوسانه24عدن        
رؤى محمد سعيد4عضویهاناثمدرسة اوسانه24عدن        
ابتسام حاجب4عضویهاناثمدرسة اوسانه24عدن        
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رشيد علي فرج1رئاسهذآور مدرسة اومان الموحدةو24عدن        
نبيل عيدروس عمر العيدروس1عضویهذآور مدرسة اومان الموحدةو24عدن        
اوسان عبدالرحمن علي غالب1عضویهذآور مدرسة اومان الموحدةو24عدن        
عمر سعيد عميران2رئاسهذآور مدرسة اومان الموحدةو24عدن        
خالد عبد اهللا صالح محمد2عضویهذآور مدرسة اومان الموحدةو24عدن        
عبد اهللا أحمد عبد اهللا شيخ2عضویهذآور مدرسة اومان الموحدةو24عدن        
الهام رجب محمد3رئاسهاناثمدرسة اومان الموحدةو24عدن        
فاطمة سيف عبد الحبيب محسن3عضویهاناثمدرسة اومان الموحدةو24عدن        
عزه حسين بازرعه3عضویهاناثمدرسة اومان الموحدةو24عدن        
صفاء أحمد محمد سيفان4رئاسهاناثمدرسة اومان الموحدةو24عدن        
اميمة حسن ابراهيم4عضویهاناثمدرسة اومان الموحدةو24عدن        
نهله فؤاد حمزه4عضویهاناثمدرسة اومان الموحدةو24عدن        
سالم عبد الغني عمر صالح1رئاسهذآور مدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
احمد محمد بن محمد موسى1عضویهذآور مدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
محمد یحيى الخالقي1عضویهذآور مدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
نبيل محمد مقبل آمادي2رئاسهذآور مدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
حليم حسن ميسري2عضویهذآور مدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
وافي وحيد عبدالحميد2عضویهذآور مدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
اماني احمد باصهيب3رئاسهاناثمدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
خدیجة عوض سالم بن بریك3عضویهاناثمدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
ازال سلطان علي محمد3عضویهاناثمدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
لطيفة نصر شائف سعيد4رئاسهاناثمدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
مها نعمان قاسم حسن 4عضویهاناثمدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
عشوق سعيد سالم4عضویهاناثمدرسة ١٤ اآتوبر الثانویةز24عدن        
ایهاب محمد سعيد قلعه1رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق الموحدةح24عدن        
حسام احمد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق الموحدةح24عدن        
صقر زین العابدین طه الشاذلي1عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق الموحدةح24عدن        
احمد علي احمد 2رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق الموحدةح24عدن        
نوفل صالح محسن عوض2عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق الموحدةح24عدن        
آمال عبد الحميد العثربي2عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق الموحدةح24عدن        
یسرى صالح عبداهللا3رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصدیق الموحدةح24عدن        
أماني محفوظ سالم جوبان3عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیق الموحدةح24عدن        
انتصار علي شيخ3عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیق الموحدةح24عدن        
نافع محمود محمد مانع1رئاسهذآور ثانویة ماربط24عدن        
زید عبده محمد مصلح1عضویهذآور ثانویة ماربط24عدن        
جميل احمد محمد با دحي1عضویهذآور ثانویة ماربط24عدن        
سليمان عبده أحمد عبيد2رئاسهذآور ثانویة ماربط24عدن        
سرحان بدح سرحان2عضویهذآور ثانویة ماربط24عدن        
عرفات محمد علي صالح2عضویهذآور ثانویة ماربط24عدن        
راقية عبداهللا سالم3رئاسهاناثثانویة ماربط24عدن        
عائده یسلم صالح3عضویهاناثثانویة ماربط24عدن        
مزنه عدنان عبداهللا 3عضویهاناثثانویة ماربط24عدن        
فوزیه محمد فرحان4رئاسهاناثثانویة ماربط24عدن        
عائده یاسين سلطان ثابت4عضویهاناثثانویة ماربط24عدن        
آثار أحمد محمد نبيه4عضویهاناثثانویة ماربط24عدن        
علي یاسين سلطان1رئاسهذآور مدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
اسامه محمد سالم عوض1عضویهذآور مدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
یاسر آرامة مبارك جوبان1عضویهذآور مدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
بسام صالح علي 2رئاسهذآور مدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
محمد علي عوض أحمد األحمدي2عضویهذآور مدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
عبدالوهاب احمد احمد حسن2عضویهذآور مدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
مریم حمود3رئاسهاناثمدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
اخالص محمد ناصر3عضویهاناثمدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
جميلة محفوظ شرف3عضویهاناثمدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
عبير احمد صالح4رئاسهاناثمدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
ندى محمد جامع أحمد4عضویهاناثمدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
والء عبدالرؤوف محمد سعيد4عضویهاناثمدرسة علي سالم حمزة حاليًاى24عدن        
رشدي سعيد نصر1رئاسهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
عمر هالل صالح هداش1عضویهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
نجيب قائد عبده1عضویهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
محمد علي نعمان مقبل2رئاسهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
محمد عبدالرحمن دیریة2عضویهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
ایمن عبداهللا شيخ2عضویهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
عبداهللا حسن المغني3رئاسهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
تمام أحمد محمد اللحجي3عضویهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
عبداللطيف احمد ابوبكر3عضویهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
أدیب شائف شرف عبده4رئاسهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
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نبيل عبده محسن ناشر4عضویهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
سامح بشير عبدالرشيد4عضویهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
علي عبده نعمان عبداهللا5رئاسهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
فهمي محمد سالم علي5عضویهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
جعفر علي احمد عون5عضویهذآور ادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
سماح عبد الرؤف عبده مرشد6رئاسهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
احساس محمد علي6عضویهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
امل صادق خالد6عضویهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
ابتهال علي انور7رئاسهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
رقية عبد اهللا محمد الجابري7عضویهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
أروى محفوظ محمد عوض7عضویهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
أمل عبده مرشد عبد اهللا8رئاسهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
مریم عبدالرحيم قاسم8عضویهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
امل محمد احمد8عضویهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
فائزه حسين محمد9رئاسهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
سحر محمد سالم علي الراعي9عضویهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
اسيله عبدالفتاح حریري9عضویهاناثادارة التربية والتعليم بالمعالك24عدن        
زآي عبده نعمان عبداهللا1رئاسهذآور مبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
عمر عبد العزیز أحمد علي1عضویهذآور مبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
عهد مجيد حسين1عضویهذآور مبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
نبيل حسين احمد الهندي2رئاسهذآور مبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
عبدالكریم صالح عامر2عضویهذآور مبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
حسن احمد یرسق2عضویهذآور مبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
اشرف علي صالح ضيف اهللا 3رئاسهذآور مبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
محمد عوض محمد صالح3عضویهذآور مبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
مختار محمد غالب محمد3عضویهذآور مبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
نارمين محمد قاسم سعيد4رئاسهاناثمبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
فوزیه حمود احمد عبداهللا4عضویهاناثمبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
منيره عبداهللا اسماعيل4عضویهاناثمبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
اریاج سليمان5رئاسهاناثمبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
ریهام  احمد ابراهيم5عضویهاناثمبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
شفاء محمد مبارك با حميش5عضویهاناثمبنى مصلحة اراضي وعقارات الدولةل24عدن        
ثامر نجيب علي قائد1رئاسهذآور روضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
ایهاب محمد قائد1عضویهذآور روضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
محمد غالب عبده1عضویهذآور روضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
محمد الطيب إسماعيل یحيى2رئاسهذآور روضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
اسكندر عبدالغني البحر2عضویهذآور روضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
جعفر مصطفى جعفر2عضویهذآور روضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
فهمي احمد علي احمد3رئاسهذآور روضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
احمد عوض احمد الهندي3عضویهذآور روضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
عادل عبده أحمد سعيد3عضویهذآور روضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
اماني عبداهللا سالم احمد4رئاسهاناثروضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
 سميه سعيد الشرجبي4عضویهاناثروضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
باریس محمد احمد4عضویهاناثروضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
نجوى نجيب احمد5رئاسهاناثروضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
شهد محمود سليمان5عضویهاناثروضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
مها عبد اهللا أحمد عبد اهللا5عضویهاناثروضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
إیمان عوض عبد اهللا النود6رئاسهاناثروضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
سميرة طاهر مكرد6عضویهاناثروضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
نسمة سعيد محسن6عضویهاناثروضة المستقبل في مشروع العوديم24عدن        
نبيل سالم سليمان1رئاسهذآور مدرسة ميونن24عدن        
عمار علي صالح احمد1عضویهذآور مدرسة ميونن24عدن        
عمار أحمد عبد اهللا البطل1عضویهذآور مدرسة ميونن24عدن        
ریاض قائد سعيد صالحي2رئاسهذآور مدرسة ميونن24عدن        
ماجد محمد فرحان منصر2عضویهذآور مدرسة ميونن24عدن        
اشرف آمال عبداهللا الماس2عضویهذآور مدرسة ميونن24عدن        
سارة جمال عبداهللا3رئاسهاناثمدرسة ميونن24عدن        
سمر منصور عبدالرحمن المدحجي3عضویهاناثمدرسة ميونن24عدن        
بسمة علي الحاج سعيد3عضویهاناثمدرسة ميونن24عدن        
فهمي عبدالعزیز محمد قرواش1رئاسهذآور شرآة النفط اليمنيةس24عدن        
فادي عبدالرشيد مقبل1عضویهذآور شرآة النفط اليمنيةس24عدن        
عثمان محمد علي باسالمة1عضویهذآور شرآة النفط اليمنيةس24عدن        
امين عبدالرشيد مقبل2رئاسهذآور شرآة النفط اليمنيةس24عدن        
غازي أحمد حسين2عضویهذآور شرآة النفط اليمنيةس24عدن        
جهاد محمد سالم2عضویهذآور شرآة النفط اليمنيةس24عدن        
أحمد محمد إبراهيم حسن3رئاسهذآور شرآة النفط اليمنيةس24عدن        
سالم قاسم محمد باصهيب3عضویهذآور شرآة النفط اليمنيةس24عدن        
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عصام احمد مهيوب3عضویهذآور شرآة النفط اليمنيةس24عدن        
رحاب عبد الرشيد عبد العزیز حسن4رئاسهاناثشرآة النفط اليمنيةس24عدن        
رنده ادم عباس4عضویهاناثشرآة النفط اليمنيةس24عدن        
منى احمد علي الحاج4عضویهاناثشرآة النفط اليمنيةس24عدن        
سماح احمد محمد سعيد5رئاسهاناثشرآة النفط اليمنيةس24عدن        
اشجان عبداهللا محمد الحكيمي5عضویهاناثشرآة النفط اليمنيةس24عدن        
إلهام محسن أحمد المغربي5عضویهاناثشرآة النفط اليمنيةس24عدن        
رامز محمد علي احمد1رئاسهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
خالد عبد اهللا حسين ردمان1عضویهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
بدر أحمد علي سعيد1عضویهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
محمد سيف ثابت 2رئاسهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
عدنان أبو بكر حسن عمر2عضویهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
احمد علي محمد الكادح2عضویهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
نبيل محمد سيف القباطي3رئاسهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
ایهاب عبداهللا علي 3عضویهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
عدنان على سعيد3عضویهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
وليد عبداهللا الشوافي4رئاسهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
جالل محمد سعيد احمد4عضویهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
خالد علي سعيد البارحي4عضویهذآور فاطمه الزهراءع24عدن        
ذآرى علي مقبل5رئاسهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
لينا احمد عبداهللا ناصر5عضویهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
منية صالح محمد5عضویهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
سوسن حسين شهاب6رئاسهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
مها زید سالم ناجي6عضویهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
ایمان عثمان حسن الكمراني6عضویهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
اماني احمد سعيد صویلح7رئاسهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
لميس علي محمد الحاج7عضویهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
منال عبداهللا آرمان7عضویهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
رجاء عبدالجليل سيف8رئاسهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
أشجان محمد مقبل صالح8عضویهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
ندى علي عبداهللا8عضویهاناثفاطمه الزهراءع24عدن        
عبدالناصر محمد هادي1رئاسهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
عبدالوهاب احمد عبدالعزیز جباري1عضویهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
احمد شوقي قاسم حيدره1عضویهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
مازن علي محمد صالح2رئاسهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
امين عارف صالح2عضویهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
احمد محمد علي البيتي2عضویهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
اوسان الخضر حسين احمد3رئاسهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
فهد عبدالكریم عبداهللا3عضویهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
ماجد صالح عسكر جبران اللشي3عضویهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
عبد اهللا محمد علي العدیني4رئاسهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
احمد حسين عبدالرحيم4عضویهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
عبدالرحمن حسام صالح4عضویهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
عماد عبدالوهاب محمد طربوش5رئاسهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
ریاض ناصر محمد أحمد المرزوقي5عضویهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
خالد راوح طه شمسان5عضویهذآور مدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
أنتصار عبد ه محمد حيدر6رئاسهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
ماجده عبداهللا محمد ثابت6عضویهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
فائزة حيدره صالح عبدالكریم6عضویهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
مروة حسن انور محمد7رئاسهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
إفتكار عبده ثابت حسن7عضویهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
عيناء محمد حيدره احمد7عضویهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
رضيه عبد اهللا قائد سعيد8رئاسهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
اماني محمد محمد الصوفي8عضویهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
مرفت علي سالم8عضویهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
اآرام حسين احمد عوض9رئاسهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
ساميه محسن محمد هادي9عضویهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
إقبال احمد حسن یحيى9عضویهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
لطيفه محمد سعيد عبد اهللا10رئاسهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
زهرة محمد ثابت10عضویهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
هيام محمد على محبوب10عضویهاناثمدرسة الفقيد سعيد ناجيا25عدن        
خالد محمد علي حسين1رئاسهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
خالد عبدالحميد محمد عبدالواحد1عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
البراء أحمد محمد علوي1عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
هاشم یحيى أحمد  الریمي2رئاسهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
فكري یوسف حنش2عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
ایهاب حسن علي احمد2عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
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جمال فضل الخضر3رئاسهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
عالء عبد اهللا الخضر3عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
نائف محمد مهيوب سيف3عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
محمد علي عبود هيثم4رئاسهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
فهد خالد محمد علي4عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
سليمان احمد صالح عمر4عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
احمد حسين احمد5رئاسهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
عبداهللا محمد سعود محمد5عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
محمد عبد اهللا یحيى أحمد5عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
نصير عبداهللا حيدره6رئاسهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
وضاح قادري مقبل6عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
جالل احمد علوي السقاف6عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
علي احمد قاسم منصور7رئاسهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
رضوان مهدي عبيد محلتي7عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
علي عبد اهللا أحمد علي7عضویهذآور مجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
مونيا محمد فضل8رئاسهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
بشرى عبد الملك محمد سعيد8عضویهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
روزا رمزي علوان عبد الملك8عضویهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
فاطمة عمر حسن احمد9رئاسهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
اجالل محمد نجيب9عضویهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
اروى حزام محمد9عضویهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
سعاد محمد علي المصري10رئاسهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
سميره ناصر حيدره10عضویهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
نور محمد ابوبكر  الحاج10عضویهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
ذآرى حاميم عبد الجليل11رئاسهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
عواطف علي محمد11عضویهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
سعاد محمد احمد اسماعيل11عضویهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
یاسمين عبدالملك یوسف12رئاسهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
نوال محمد أبوبكر الحاج12عضویهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
امل عبد العزیز محمد اسماعيل12عضویهاناثمجمع خدیجه مؤقتًا بدُال عن مدرسة ابن زیدونب25عدن        
إیهاب ناجي احمد فرحان1رئاسهذآور روضة معينج25عدن        
مفيد احمد محمد حيدر1عضویهذآور روضة معينج25عدن        
جالل محمد محمد صنعاني1عضویهذآور روضة معينج25عدن        
حميد غالب فرحان علي2رئاسهذآور روضة معينج25عدن        
جميل احمد صالح بيضاني2عضویهذآور روضة معينج25عدن        
محمد سعيد محمد السليماني2عضویهذآور روضة معينج25عدن        
أحالم علي مسعود سعد3رئاسهاناثروضة معينج25عدن        
منيرة محفوظ حسن3عضویهاناثروضة معينج25عدن        
فاطمة عوض النقيب3عضویهاناثروضة معينج25عدن        
آيلوبترا سعيد علي الحریك4رئاسهاناثروضة معينج25عدن        
مها یاسمين عبد النبي علي السقاف4عضویهاناثروضة معينج25عدن        
سونيا احمد قاسم4عضویهاناثروضة معينج25عدن        
عبداهللا محمد بن شعيب1رئاسهذآور ثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
محمد احمد ابوبكر عبد اهللا1عضویهذآور ثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
سنان عبداهللا سعود1عضویهذآور ثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
رافت محمد حسن خدشي2رئاسهذآور ثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
محمد أحمد محسن محمد2عضویهذآور ثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
نجيب محمد قاسم غالب2عضویهذآور ثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
محمد عوض هادي3رئاسهذآور ثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
هاني عبداهللا عبده سيف3عضویهذآور ثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
فيصل قاسم قائد محمد3عضویهذآور ثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
سهاد حسن هائل محمد الشميري4رئاسهاناثثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
مریم علي سعيد4عضویهاناثثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
نبيلة احمد قاسم عبداهللا4عضویهاناثثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
اروى محمد عبداهللا بازیاد5رئاسهاناثثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
فاطمه محمد ناجي محسن5عضویهاناثثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
صفية احمد محمد ذریبان5عضویهاناثثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
سعاد محمد یعقوب محمد6رئاسهاناثثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
عفراء حسن انور محمد6عضویهاناثثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
علياء محمد عبداهللا الزیدي6عضویهاناثثانویة المنصورة للبناتد25عدن        
ادم عبد الوهاب عبد اهللا خالد1رئاسهذآور مدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
محمد سالم حسين الحاتمي1عضویهذآور مدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
صالح سالم یسلم1عضویهذآور مدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
محمد سعيد عبداهللا الوزیر2رئاسهذآور مدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
مشير عبد الملك  محمد سعيد  الشعبي2عضویهذآور مدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
یحيى احمد یحيى الحوري2عضویهذآور مدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
محمود یاسين عبد النبي علي السقاف3رئاسهذآور مدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        

صفحة ١٩ من ٣٧



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

زاهر عمر علي مغيني3عضویهذآور مدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
فهد عبدالعزیز حمود3عضویهذآور مدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
جنة عوض صالح4رئاسهاناثمدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
افراح محمد ناصر احمد4عضویهاناثمدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
إقبال عبد اهللا قائد سعيد4عضویهاناثمدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
قدس عبداهللا محمد السعيد5رئاسهاناثمدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
نبيلة عبده عفاره5عضویهاناثمدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
صفاء صالح احمد عولقي5عضویهاناثمدرسة عبداهللا شرف مؤقتًا بدًال عن المجمع الصحي بحاشده25عدن        
حسين عبدالرب سبيت1رئاسهذآور مدرسة بئر فضلو25عدن        
فتح مهدي عبد اهللا صالح1عضویهذآور مدرسة بئر فضلو25عدن        
راني أحمد غالب سعيد1عضویهذآور مدرسة بئر فضلو25عدن        
فاروق عبداهللا علي عباس2رئاسهذآور مدرسة بئر فضلو25عدن        
ربيع صالح عبداهللا الشریف2عضویهذآور مدرسة بئر فضلو25عدن        
حسام عبد اهللا محمد علي2عضویهذآور مدرسة بئر فضلو25عدن        
ناهد علي احمد خينه3رئاسهاناثمدرسة بئر فضلو25عدن        
نور عبد اهللا محمد قوبر3عضویهاناثمدرسة بئر فضلو25عدن        
نهاد علي سالم علي3عضویهاناثمدرسة بئر فضلو25عدن        
آیه اهللا قائد هزاع سيف1رئاسهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
جنبالط صالح فضل سعيد1عضویهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
صالح عبدالرحيم یوسف1عضویهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
حافظ محمد خميس2رئاسهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
محمد عقالن مجاهد سعيد2عضویهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
معاذ حسين احمد2عضویهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
محمد حسين احمد عوض3رئاسهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
جمال محمد عبد اهللا المشدلي3عضویهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
هاشم محمد منصور عبد الرحيم3عضویهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
محمد حمود محمد مالك4رئاسهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
احمد محمد احمد االصبحي4عضویهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
نصر حمود عبدالواد الصيادي4عضویهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
مجد احمد عبدالقادر مثنى5رئاسهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
أشرف صالح عبد اهللا بن حویل5عضویهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
حسين عبداهللا محمد امعبد5عضویهذآور ثانویة النعمان للبنينز25عدن        
صفاء محمد ناجي  محسن6رئاسهاناثثانویة النعمان للبنينز25عدن        
إنتصار احمد سعيد ااالبي6عضویهاناثثانویة النعمان للبنينز25عدن        
تغرید عبداهللا شودري6عضویهاناثثانویة النعمان للبنينز25عدن        
اسماء محمد صائل7رئاسهاناثثانویة النعمان للبنينز25عدن        
منتهى عبده ثابت حسن7عضویهاناثثانویة النعمان للبنينز25عدن        
رشاد محمد السعيد7عضویهاناثثانویة النعمان للبنينز25عدن        
لول علي مقبل  الحيدري8رئاسهاناثثانویة النعمان للبنينز25عدن        
لميس محمد عقالن مجاهد8عضویهاناثثانویة النعمان للبنينز25عدن        
هنود رشاد احمد حسن8عضویهاناثثانویة النعمان للبنينز25عدن        
احمد سعيد عبداهللا راجح1رئاسهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
هارون محمد  أحمد  عمر1عضویهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
محمد محمد مهدي  سعيد عاطف1عضویهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
حافظ أحمد حميد فارع2رئاسهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
شفيق عبده حسن علي2عضویهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
عبداهللا ناجي سيف2عضویهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
عدنان سعيد فرج3رئاسهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
یاسر محمد شایف  الدالي3عضویهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
ناصر عوض هادي3عضویهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
منتصر عبده سعيد محمد4رئاسهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
محمد علي الميسري4عضویهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
عادل عبدالرزاق عوض4عضویهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
احمد محمد احمد دوبان5رئاسهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
جمال حسين صالح محمد5عضویهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
محمد مهدي قاسم اسماعيل5عضویهذآور مدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
هویدا عبداهللا محمد6رئاسهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
جواهر أحمد محمد حميد6عضویهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
نجوى محمد حيدر قاسم6عضویهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
نعيمه انور بخش7رئاسهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
نرجس سليمان عبده علي7عضویهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
زبيده فضل سالم العنتري7عضویهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
أماني عبده حسن عوبل8رئاسهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
منى فرعون  علي حسين8عضویهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
انتصار علي محمد الشرماني8عضویهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
منال مهيوب محمد9رئاسهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
إیناس سعيد صالح9عضویهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
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ليلى جعفر عبد الرحمن السقاف9عضویهاناثمدرسة نور الدین قاسمح25عدن        
محمد صالح علي صالح1رئاسهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
حلمي یاسين علي1عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
رمزي ناصر مقيدح1عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
محمد علي فضل2رئاسهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
ميراث ناصر مقيدح2عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
عادل قاسم سيف2عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
محمد عبدالقادر حكيمي3رئاسهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
بشریر قائد  محسن قاسم3عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
منور احمد حسن3عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
مجد محمد غالب عبد اهللا4رئاسهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
علي احمد محمد شنان4عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
قاسم عزي احمد4عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
نافع حسن محسن عيدروس5رئاسهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
أمين  سالم محمد یوسف5عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
محمد علي محمد قحطان5عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
محمد علي عباد أحمد6رئاسهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
وائل ثابت عبداهللا6عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
اوس احمد عبداهللا هادي6عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
سعيد احمد حيدره 7رئاسهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
حامد صالح علي صالح7عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
رشاد محمد علي صالح7عضویهذآور مدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
إنتصار محمد سالم8رئاسهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
ایمان محمد منصور عبد الرحيم8عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
إزدهار عبد الرحمن أحمد سالم  العود8عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
سماح حسن بكران9رئاسهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
امال اسماعيل هاشم9عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
أفتكار محمد احمد عدیني9عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
نجالء سعيد نعمان10رئاسهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
أنهار علي عبده علي10عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
معالي علي عبد سعيد10عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
مروه محمد ناجي محسن11رئاسهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
سمية عبدالشافي محمد11عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
دعاء صالح علي قاسم11عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
أحالم محمد محبوب12رئاسهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
بسمه علي عبده علي12عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
فوزیة عبدالحفيظ حيدر حزام12عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
غزة علي قاسم13رئاسهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
ذآرى رشاد 13عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
عفراء فهمي على ابراهيم13عضویهاناثمدرسة ادریس حنبلةط25عدن        
وضاح ناصر سالم ناصر1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
مصطفى زید بن زین قاسم1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
ادیب محمد حسن حميد1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
علي حيدرة محمد الجابري2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
علي عبداهللا قاسم البوقعي2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
عادل عبداهللا محمد المارمي2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
ناصر محمد ناصر العاقل3رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
مأمون انصار عبدالرحمن العبوسي3عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
محمد عوض محمد حسين3عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
مراد أحمد سالم حسين4رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
عمار صالح عبداهللا الصوفي4عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
رضوان عبدالولي امين قاسم4عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
ایمان غنام عبده محمد5رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
هویدا محمد أحمد علي القاضي5عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
رنا قيس علي خيراهللا5عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
صفاء عبدالعزیز عبدالسالم مهيوب6رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
ریام عبداللطيف احمد علي6عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
رنا عادل علي عزعزي6عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
منى ناصر عبده على7رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
اشتياق صالح غانم صالح7عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
سحر شفيق علي محمد7عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
رنا عوض علي هادي8رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
دنيا عبده صالح8عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
فتحيه عبيد جامع محمد8عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوا26عدن        
مجد حسين طاهر1رئاسهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
صالح محمد قاسم الطلي1عضویهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
یاسر عبداهللا سالم1عضویهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
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سعيد محمد سعيد فرتوت2رئاسهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
ماجد محمد عوض عبيد2عضویهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
سامي فضل محمد العطفي الردفاني2عضویهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
حمدي عيسى سالم الردفاني3رئاسهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
هاني صالح محمد علي3عضویهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
محمد الخضر احمد قشور3عضویهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
هاني صالح هادي4رئاسهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
علي یاسين محمد هاشم4عضویهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
جعفر عباس عبدالحميد حزام4عضویهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
علي عبد الحميد علي محمد5رئاسهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
جسار محمد عبدالمجيد الجوهري5عضویهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
بسام اسماعيل محمد صالح5عضویهذآور مدرسة باذیب للبناتب26عدن        
حنان احمد عبدالواسع6رئاسهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
خلود احمد علي6عضویهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
إنصاف علي مسعود سعد6عضویهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
رؤى حسن محمد زین7رئاسهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
عبير طه احمد صالح7عضویهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
سمر یاسين علي7عضویهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
ایناس عبد اهللا عبده8رئاسهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
ندى محمود رشيد العماري8عضویهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
أميرة فضل حسين علي8عضویهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
ليزا فضل عبيد النوبي9رئاسهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
اماني احمد عبده9عضویهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
رافيه محمود عبده9عضویهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
یاسمين رفيق عبدالشكور10رئاسهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
رقية محمد محمد أمين10عضویهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
اضواء احمد عبداهللا محمد10عضویهاناثمدرسة باذیب للبناتب26عدن        
عبداللطيف احمد علي1رئاسهذآور جمعية المعوقينج26عدن        
شوقي علي حسن حسن البطرة1عضویهذآور جمعية المعوقينج26عدن        
عمار نبيل علي محمد1عضویهذآور جمعية المعوقينج26عدن        
دوریدان راشد سعيد مانع2رئاسهذآور جمعية المعوقينج26عدن        
عبدربه حسين علي2عضویهذآور جمعية المعوقينج26عدن        
وليد صالح علوي محمد2عضویهذآور جمعية المعوقينج26عدن        
سالم حيدره احمد3رئاسهذآور جمعية المعوقينج26عدن        
مختار احمد محمد3عضویهذآور جمعية المعوقينج26عدن        
ناصر احمد ناصر سعيد3عضویهذآور جمعية المعوقينج26عدن        
إعتدال محمد حيدر قاسم4رئاسهاناثجمعية المعوقينج26عدن        
امل محمد علي حليف4عضویهاناثجمعية المعوقينج26عدن        
احسان علي عثمان4عضویهاناثجمعية المعوقينج26عدن        
هدى علي احمد ناصر5رئاسهاناثجمعية المعوقينج26عدن        
بشائر جميل مهدي حسونه5عضویهاناثجمعية المعوقينج26عدن        
رشا ناصر محمد صالح5عضویهاناثجمعية المعوقينج26عدن        
علي عبد اهللا ناصر العولقي1رئاسهذآور مرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
وضاح عبداهللا سعيد 1عضویهذآور مرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
فخري عبدربه عبداهللا1عضویهذآور مرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
جمال سيف سعيد2رئاسهذآور مرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
رامي محمد محسن الحداد2عضویهذآور مرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
محمد عبد اهللا محمد علي2عضویهذآور مرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
إجالل أزهر حسين إسماعيل3رئاسهاناثمرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
شادیه عبده محمد سعيد3عضویهاناثمرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
هناء عبده احمد3عضویهاناثمرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
ارزاق یوسف امين الجنيد4رئاسهاناثمرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
وفاء محمود محمد النعيمي4عضویهاناثمرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
فتحية صالح علي4عضویهاناثمرآز تأهيل المعاقيند26عدن        
باسل احمد غالب ابوراس1رئاسهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
محمد علي ناصر الكازمي1عضویهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
منصور احمد علي عبداهللا1عضویهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
نصر أبوبكر صالح2رئاسهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
احمد ناصر احمد علي2عضویهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
منصور علي مبروك ناصر2عضویهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
نبيل ابوبكر محفوظ سالم3رئاسهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
محمد جمال سعيد مقبل3عضویهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
خالد مبارك عمر3عضویهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
محمد عدنان عبد الحميد4رئاسهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
سالل حسين احمد عوض4عضویهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
محمد محضار عمر صالح4عضویهذآور مدرسة نشوانه26عدن        
ماهية عبدالحميد حزام5رئاسهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
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مهاء عزیز صادق غالب5عضویهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
هيفاء محمد سعيد سالم5عضویهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
انيسه محمد سالم العسل6رئاسهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
سمية خالد محمد عبداهللا6عضویهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
ندى احمد محمد حسن6عضویهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
عزیزه محمد قاید7رئاسهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
ميرفت علي عقيل حيدره7عضویهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
حياه صالح عبداهللا7عضویهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
ریما حسين احمد عوض8رئاسهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
سمراء عبداهللا احمد عبداهللا8عضویهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
ثریا محمد عبيد مبارك8عضویهاناثمدرسة نشوانه26عدن        
حسين سالم هادي1رئاسهذآور مدرسة القادسيةو26عدن        
خالد مصطفى عبداهللا حنبله1عضویهذآور مدرسة القادسيةو26عدن        
عبداهللا الخضر ابراهيم1عضویهذآور مدرسة القادسيةو26عدن        
یاسر حسين عبدالرحيم2رئاسهذآور مدرسة القادسيةو26عدن        
توحيد محمد یاسين عبدالقادر2عضویهذآور مدرسة القادسيةو26عدن        
منيار احمد صالح حمود2عضویهذآور مدرسة القادسيةو26عدن        
صبري محمد شاهر شمسان3رئاسهذآور مدرسة القادسيةو26عدن        
حسين احمد محمد الحيد3عضویهذآور مدرسة القادسيةو26عدن        
خالد ناصر صالح عليوه3عضویهذآور مدرسة القادسيةو26عدن        
اميمة عباس ابراهيم آوآني4رئاسهاناثمدرسة القادسيةو26عدن        
اروى حمود قاسم علي4عضویهاناثمدرسة القادسيةو26عدن        
عبير علي عقيل حيدره4عضویهاناثمدرسة القادسيةو26عدن        
انصاف حسين محمد حسين5رئاسهاناثمدرسة القادسيةو26عدن        
الطاف علي حسن محسن5عضویهاناثمدرسة القادسيةو26عدن        
نسمه سعيد محسن5عضویهاناثمدرسة القادسيةو26عدن        
هویدا حسن عبداهللا راجح6رئاسهاناثمدرسة القادسيةو26عدن        
عبير محمد عوض احمد6عضویهاناثمدرسة القادسيةو26عدن        
زینب حسين عبداهللا السقاف6عضویهاناثمدرسة القادسيةو26عدن        
ایمن یوسف امين1رئاسهذآور مبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
وجيه محمد عبدالقادر أحمد1عضویهذآور مبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
محمد نبيل علي محمد سيف1عضویهذآور مبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
ایمن صادق محمد سالم2رئاسهذآور مبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
عصام محمد عبداهللا2عضویهذآور مبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
صفوان صالح علي عبادي2عضویهذآور مبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
امين احمد عبده سيف3رئاسهذآور مبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
بدر احمد علي العلواني3عضویهذآور مبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
شهاب قاسم اسماعيل علوان3عضویهذآور مبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
اماني یوسف امين الحاشدي4رئاسهاناثمبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
رجاء احمد سليمان4عضویهاناثمبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
سعاد عبده قاسم4عضویهاناثمبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
اماني جعفان احمد غالب5رئاسهاناثمبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
غيداء انور محمد النجار5عضویهاناثمبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
سيناء احمد حاجب5عضویهاناثمبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
هویدا احمد سلمان6رئاسهاناثمبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
ارحاب جميل مهيوب6عضویهاناثمبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
بدریه محمد امين اسماعيل6عضویهاناثمبنى بلدیة المنصورةز26عدن        
أحمد محمد علي الفقيه1رئاسهذآور مؤسسة البناء المحليةح26عدن        
محمد عالء الدین سعيد1عضویهذآور مؤسسة البناء المحليةح26عدن        
ابوالعالء محمد هائل1عضویهذآور مؤسسة البناء المحليةح26عدن        
عالء ابوبكر عثمان االوهل2رئاسهذآور مؤسسة البناء المحليةح26عدن        
محمود قاسم عبده عائض البتول2عضویهذآور مؤسسة البناء المحليةح26عدن        
علي ناصر محمد علي سيف2عضویهذآور مؤسسة البناء المحليةح26عدن        
هند سعيد عمر3رئاسهاناثمؤسسة البناء المحليةح26عدن        
رحاب فيصل محمد عبداهللا3عضویهاناثمؤسسة البناء المحليةح26عدن        
امتياز عالء الدین سعيد3عضویهاناثمؤسسة البناء المحليةح26عدن        
خلدون محمد عبداهللا مهيوب1رئاسهذآور معهد التدریب المهنيط26عدن        
وليد علوان احمد عبده1عضویهذآور معهد التدریب المهنيط26عدن        
عدنان عبدالحميد أحمد صالح1عضویهذآور معهد التدریب المهنيط26عدن        
باسل محمود الخضر سعيد2رئاسهذآور معهد التدریب المهنيط26عدن        
طارق عبداهللا حسين هيثم2عضویهذآور معهد التدریب المهنيط26عدن        
عالء ابوبكر عثمان االوهل2عضویهذآور معهد التدریب المهنيط26عدن        
وسيله ابوبكر الخضر احمد3رئاسهاناثمعهد التدریب المهنيط26عدن        
شفاء عبداهللا حسين مساوى3عضویهاناثمعهد التدریب المهنيط26عدن        
سيناء سعيد عمر3عضویهاناثمعهد التدریب المهنيط26عدن        
اماني حميد طالب سعيد4رئاسهاناثمعهد التدریب المهنيط26عدن        
فوزیه احمد سالم4عضویهاناثمعهد التدریب المهنيط26عدن        
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لواحظ احمد سالم4عضویهاناثمعهد التدریب المهنيط26عدن        
نصر  صادق احمد الحميدي1رئاسهذآور مدرسة خالد حيدرى26عدن        
علي عمر علي1عضویهذآور مدرسة خالد حيدرى26عدن        
طالل محمد بن محمد 1عضویهذآور مدرسة خالد حيدرى26عدن        
فكري رشاد علي صالح2رئاسهذآور مدرسة خالد حيدرى26عدن        
محمد محسن ناصر هرهره2عضویهذآور مدرسة خالد حيدرى26عدن        
صالح احمد غراز مسعود2عضویهذآور مدرسة خالد حيدرى26عدن        
مریم علي صالح3رئاسهاناثمدرسة خالد حيدرى26عدن        
منيه جمال عبداهللا أحمد طالب3عضویهاناثمدرسة خالد حيدرى26عدن        
دعاء خالد محمد عبداهللا3عضویهاناثمدرسة خالد حيدرى26عدن        
معالي عبدالعزیز هزاع4رئاسهاناثمدرسة خالد حيدرى26عدن        
امل صالح سعيد طاهر4عضویهاناثمدرسة خالد حيدرى26عدن        
فاطمه عبداهللا فاضل4عضویهاناثمدرسة خالد حيدرى26عدن        
وهدان علي احمد حاجب1رئاسهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
أحمد صالح أحمد عوض1عضویهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
فادي فضل علي محسن1عضویهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
خالد محمد علي أحمد2رئاسهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
عادل محمد نعمان2عضویهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
محمد صالح احمد النجيل2عضویهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
مازن زین عبيدان3رئاسهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
عبد الحليم عبد الغفار محمد أحمد3عضویهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
صالح قاسم یحيى احمد3عضویهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
عبد اهللا عبد الحميد هزاع محمد4رئاسهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
محمد قاسم عوض المساح4عضویهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
احمد جميع مبارك4عضویهذآور مدرسة بلقيسا27عدن        
منى احمد علي الحاج5رئاسهاناثمدرسة بلقيسا27عدن        
ابتهال صالح مفتاح5عضویهاناثمدرسة بلقيسا27عدن        
رابعة سيف عبده أسعد5عضویهاناثمدرسة بلقيسا27عدن        
فائزة أحمد محمد السقاف6رئاسهاناثمدرسة بلقيسا27عدن        
فيحاء قائد دهبلي6عضویهاناثمدرسة بلقيسا27عدن        
اخالص محمد عوض ناصر6عضویهاناثمدرسة بلقيسا27عدن        
فتحيه محمد علي الداللي7رئاسهاناثمدرسة بلقيسا27عدن        
إبتسام عبد اهللا محمد السقاف7عضویهاناثمدرسة بلقيسا27عدن        
فاطمه عبد اهللا الحشاش7عضویهاناثمدرسة بلقيسا27عدن        
عبد الخالق أحمد الحاج عبد الغني1رئاسهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
عبداللطيف سعيد عبداهللا ناجي1عضویهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
محمد سعيد محمد الخيبه1عضویهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
مختار حسين علي سعيد 2رئاسهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
جميل عبده علي2عضویهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
رومس علي محمد أحمد2عضویهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
احمد عبده سعيد الوهط3رئاسهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
برآان عبده سعيد3عضویهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
مشتاق فضل على3عضویهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
المعتز باهللا علي قاسم 4رئاسهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
عاطف حمود مرشد4عضویهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
یاسر منصور عبده ثابت4عضویهذآور مدرسة ردفانب27عدن        
فتحية عبدالكریم فضل العقربي5رئاسهاناثمدرسة ردفانب27عدن        
فاطمه عبده احمد الحبشي5عضویهاناثمدرسة ردفانب27عدن        
جميله حسن سعيد علي 5عضویهاناثمدرسة ردفانب27عدن        
ظالل محمد عبداهللا الفرح6رئاسهاناثمدرسة ردفانب27عدن        
سامح سالم ناصر احمد6عضویهاناثمدرسة ردفانب27عدن        
اروى احمد عبداهللا مقبل6عضویهاناثمدرسة ردفانب27عدن        
شكيب فارع مهيوب حيدر1رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
محمد علي أحمد صالح1عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
عبد الرحمن محمد قاسم محسن1عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
یاسر محمد مقبل حسن2رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
لبيب فيصل محمد الصبري2عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
أوسان سنان حسن عبداهللا2عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
خالد علي صالح 3رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
وائل محمد علي الجبلي3عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
محمد عبد الملك أحمد عبده3عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
نبيل سعيد غالب شرف4رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
نورالدین محمد سعيد4عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
عبدالهادي فارع فارع 4عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
ادیب سعيد عبدالرحمن احمد5رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
جالل عبد اللطيف قائد أحمد5عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
خالد عبده احمد5عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
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أحمد مكرد إبراهيم6رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
فهد عوض فارع عوض6عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
سامي حسين عمر الصيادي6عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
فؤاد علي سالم 7رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
نبيل مهيوب حزام7عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
عبد اهللا قاسم محمد سعيد7عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
عبد الخالق أحمد الحاج عبد الغني8رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
سمير عبده عفاره8عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
معاذ محمد حمود مغلس8عضویهذآور مدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
أماني محمود عبده سعيد9رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
ثریا مصطفى رفعت محمد9عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
سميره احمد قائد صالح 9عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
مریم علي محمد حسني10رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
ابتهال محمد عبدة محمد10عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
نجاة عارف أحمد سعيد10عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
نسرین عبد الحميد أحمد اسماعيل11رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
لمياء علي احمد سعيد11عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
عائده عبدالرحمن احمد11عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
نشوه احمد محمود طایع12رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
رونزا فيصل محمد عبده ناشر12عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
یاسمين مهدي قائد قاسم12عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
نجوى احمد علي احمد13رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
أعياد عيدروس مغطى13عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
بشرى عبدالعزیز احمد مقبل13عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
ائتمان عبده فارع14رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
هناء محمد علي مغيني14عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
یاسمين محمد صغير العشبي14عضویهاناثمدرسة عبد اهللا حاتمج27عدن        
ضيف اهللا قائد ناجي1رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
عبدالرحمن سالم عبداهللا معجم1عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
عصام زید 1عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
حامد محمد عمر2رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
عالء عمر عبده حمادي2عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
عبد الغني علي عفيف علي2عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
فهد أحمد ناصر الحسني3رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
احمد محمد الحربي3عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
محمد احمد عبده الریمي3عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
احمد صالح قيراط4رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
منير أحمد قاسم4عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
طه أحمد ناصر الحسني4عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
ناصر حسين جعيم5رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
نصر عبدالخالق عبداهللا التيس5عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
احمد ابراهيم الصومالي5عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
نضال معتوق محمد6رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
مشتاق علي دائم الحاج6عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
عالء عمر عبده حمادي6عضویهذآور مدرسة ٧ یوليود27عدن        
إقبال ابراهيم عبد اهللا سعيد7رئاسهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
نجاة احمد سعيد احمد حاشدي7عضویهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
شریفه وهيب سليمان7عضویهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
مارجریت حسن سعيد8رئاسهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
نجوى عبده علي حمود8عضویهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
نجوى أحمد الزغير8عضویهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
إخالص مصطفى سعيد عبد اهللا9رئاسهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
ابتهال هواش مجيد9عضویهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
اميمه عبدالرحمن محمد9عضویهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
جواهر احمد عبده السروري10رئاسهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
انصاف مانع احمد الحاج10عضویهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
شوق عادل أحمد فارع10عضویهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
نجيبه حمود ثابت11رئاسهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
ساميه ردمان محمد11عضویهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
ليزا الخضر عبداهللا11عضویهاناثمدرسة ٧ یوليود27عدن        
محمد عيدروس عوض عولقي1رئاسهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        
عبد الرحمن سالم صالح القاسمي1عضویهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        
ریاض عبده احمد علي1عضویهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        
نبيل عبده احمد ناصر2رئاسهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        
مازن عبداهللا سعيد2عضویهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        
عياد مصطفى صالح الحسني2عضویهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        
واصف عبده نعمان3رئاسهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        

صفحة ٢٥ من ٣٧



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

هاشم محمد صالح رجب3عضویهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        
محسن فاضل صالح علي3عضویهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        
رضوان محمد علي هيطل4رئاسهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        
نبيل سعيد عبده4عضویهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        
احمد مثنى الحاج حسين4عضویهذآور ثانویة عثمان عبدهه27عدن        
منى بدر محمد عبداهللا5رئاسهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
رابعه عبد العزیز محمد احمد5عضویهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
رویدا عبد الرحمن األصبحي5عضویهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
انيسه عبد اهللا محمد سليم6رئاسهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
احالم عبداهللا حامد6عضویهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
اخالص قاسم محمد البحري6عضویهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
فاطمة فضل غازي7رئاسهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
وفاء عبده یوسف قاسم7عضویهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
أسماء عمر عبده یحيى7عضویهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
إقبال عبد الرحيم عبده8رئاسهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
ندى عبدالرحمن سعيد8عضویهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
ریهام محمد سعيد8عضویهاناثثانویة عثمان عبدهه27عدن        
عالء عبد اهللا سعيد أحمد باعریشة1رئاسهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
احمد بن احمد ثابت 1عضویهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
احمد حسين الشعبي1عضویهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
وحيد خالد محمد خدشي2رئاسهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
أحمد سالم مقبل محمد2عضویهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
عمر محبوب سيف2عضویهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
وائل حمود مرشد حسن3رئاسهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
فهد عبداهللا فارع عزعزي3عضویهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
خالد قاسم اسماعيل علوان3عضویهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
عثمان محمد آليب4رئاسهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
مؤنس عادل سيدو نور4عضویهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
غانم علي عبداهللا شمسان4عضویهذآور مدرسة عمر المختارو27عدن        
نوري عبدالواسع محمد5رئاسهاناثمدرسة عمر المختارو27عدن        
عفاف أحمد قائد محمد5عضویهاناثمدرسة عمر المختارو27عدن        
نعيمة عبد القادر محمد5عضویهاناثمدرسة عمر المختارو27عدن        
إنتصار سعيد عاطف6رئاسهاناثمدرسة عمر المختارو27عدن        
فاطمه عبده عبدالغني6عضویهاناثمدرسة عمر المختارو27عدن        
نجيبة قاسم اسماعيل علوان6عضویهاناثمدرسة عمر المختارو27عدن        
اشتياق محمد سعد عبداهللا7رئاسهاناثمدرسة عمر المختارو27عدن        
امویة عبدالكریم عبدالعزیز7عضویهاناثمدرسة عمر المختارو27عدن        
لينا عبد اإلله محمد ناصر7عضویهاناثمدرسة عمر المختارو27عدن        
احمد فضل غالب طالب1رئاسهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
أحمد سعيد أحمد عبده1عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
علوان عبد اهللا محمد سعد1عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
عبداهللا عبده یوسف قاسم2رئاسهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
فكري غالب حميد عبده2عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
مصطفى سعيد محمد سعيد2عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
فاروق محمد قائد محمد3رئاسهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
باشر فضل محمد حسن3عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
سيف علي عبدالرحمن الصعدي3عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
مازن محمد مقبل حسن4رئاسهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
احمد یسلم سالم عوض4عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
صالح سالم غالب صالح4عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
معاذ محمد صالح5رئاسهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
عمر أحمد بن أحمد سالم5عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
ناصر علي قحطان القباطي5عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
عبد الحليم عبد الحفيظ منصور6رئاسهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
محمد عبده محمد سعيد الحكيمي6عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
محمد علي صالح حسن6عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
علي قائد علي احمد7رئاسهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
حمدي علي حمود علي7عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
راجح مكرد راجح7عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
عبد المنير عبد اهللا قاسم محمد8رئاسهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
عبدالعزیز محمد محمود حسين8عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
محمد بشير عبد الرشيد8عضویهذآور مدرسة المصمومز27عدن        
نادره حسين شمشير9رئاسهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
جمعه حمود علي حسين9عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
عواطف عبدالجبار سالم عبداهللا9عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
ابتسام احمد علي سعيد10رئاسهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
لميس عقيل عبد اهللا سعيد10عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
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ليندا نعمان سيف10عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
حنين حاج علي الحاج11رئاسهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
حنان یحيى عبداهللا ماطر11عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
فتحيه عبداهللا عبده11عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
وفاق عوض عمر معجم12رئاسهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
منال محمد علي12عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
خيریة محمد مكرد محمد12عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
نادیة منيب عبد الخالق13رئاسهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
انتصار احمد حزام13عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
شيماء جبر محمد ناصر13عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
سوسن ابراهيم محمد14رئاسهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
فاطمة احمد محمد حسن14عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
سهام سعد اهللا رزق اهللا14عضویهاناثمدرسة المصمومز27عدن        
مأمون شيخ محمد نصيب1رئاسهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
غسان عبداهللا ناصر الجونه1عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
حمدي عوض سعيد آرید1عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
انور محمد سالم عوله2رئاسهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
صالح سعيد علي التومة2عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
مختار توفيق محمد علي2عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
محمد علي العمادي3رئاسهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
خالد عبداهللا محمد علي3عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
ایاد عبدالقادر محمد الحامد3عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
عبدالقادر صالح محمد جميل4رئاسهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
عبد اهللا محمد علي محمد4عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
ایاد مانع احمد الحاج4عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
جمال صالح شایف5رئاسهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
احمد ناصر فضل5عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
حكيم محمد ابوبكر5عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
ابراهيم الخضر الزوعري6رئاسهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
علي طاهر علي أحمد6عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
یونس عبد اهللا محمد علي6عضویهذآور مدرسة الممدارةح27عدن        
نزهه صالح حمود محمد7رئاسهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
منى طه مكرد علي7عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
سمر محمود عمر باحشوان7عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
اروى حزام محمد8رئاسهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
یسرى عوض محمد عبد اهللا8عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
انتصار صالح عبدالقوي8عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
ذآرى احمد فضل محمد9رئاسهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
اماني مبارك سعيد9عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
وئام محمد 9عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
ابتهال عبداهللا سالم10رئاسهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
منى صالح محسن محمد10عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
عبير حسن محمد اسماعيل10عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
رینة محمد عمر محفوظ11رئاسهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
سمراء عبده عثمان11عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
سميه احمد علي11عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
سعاد عبده الجاللي12رئاسهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
نجالء عبده مكرد سنان12عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
انغام احمد زید صالح12عضویهاناثمدرسة الممدارةح27عدن        
خالد مقبل فارع محمد1رئاسهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
حمدي علي مالك سعد1عضویهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
محمد سعيد اسماعيل نعمان1عضویهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
علي فؤاد زید علي2رئاسهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
عادل فضل محمد محمد یري2عضویهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
حسين عبدالرحيم على منصر2عضویهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
طارق محمد سعيد عبدالغني3رئاسهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
محفوظ عبد المجيد  ثابت3عضویهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
اسكندر احمد محمد القباطي3عضویهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
خالد علي مالك سعد4رئاسهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
توفيق فضل عبده على4عضویهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
غسان محمد احمد القعر4عضویهذآور مدرسة الشوآانيا28عدن        
اماني فؤاد عبداهللا سالم5رئاسهاناثمدرسة الشوآانيا28عدن        
شفيقه حزام احمد5عضویهاناثمدرسة الشوآانيا28عدن        
نبيهه اسماعيل على عبداهللا5عضویهاناثمدرسة الشوآانيا28عدن        
اماني احمد جازم6رئاسهاناثمدرسة الشوآانيا28عدن        
بلقيس احمد محمد حسن6عضویهاناثمدرسة الشوآانيا28عدن        
فاتن عبده عمر حميد6عضویهاناثمدرسة الشوآانيا28عدن        
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ابتسام محمد احمد قاسم7رئاسهاناثمدرسة الشوآانيا28عدن        
منيره محمود غالب 7عضویهاناثمدرسة الشوآانيا28عدن        
اجالل محمد بن محمد7عضویهاناثمدرسة الشوآانيا28عدن        
فتحي محمد هيطل1رئاسهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
صابر انور محمد سليمان1عضویهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
عالء خالد بن خالد احمد1عضویهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
وائل محمود عبدالمجيد راشد2رئاسهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
وفاق عيدروس عبدالرحمن2عضویهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
عزمي حيدره احمد عتري2عضویهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
فضل علي عوض یحيى3رئاسهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
احمد عاي عبيد العقربي3عضویهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
ناصر عبده على الحدیدي3عضویهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
وليد احمد عمر السقاف4رئاسهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
محمد عبدالرحمن سيف محمد4عضویهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
عمر عوض عمر حاتم4عضویهذآور مدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
وزیره عمر احمد الطيب5رئاسهاناثمدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
مباسم محمود اسماعيل5عضویهاناثمدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
انيسه محمدسيف عثمان5عضویهاناثمدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
نارمين منير علي6رئاسهاناثمدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
جيثا هاشم عبداهللا6عضویهاناثمدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
عيوش سيف هزاع مقبل 6عضویهاناثمدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
صفيه عبداهللا مقبل 7رئاسهاناثمدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
رمله حامد فؤاد سعيد7عضویهاناثمدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
نبيله قاسم حسين قاید7عضویهاناثمدرسة الفقيد/عبده فاضلب28عدن        
ایاد رشاد علي الرصاص1رئاسهذآور ادارة الجماركج28عدن        
هادي عوض احمد1عضویهذآور ادارة الجماركج28عدن        
جالل محمد احمد مبجر1عضویهذآور ادارة الجماركج28عدن        
محمد سليم علي2رئاسهذآور ادارة الجماركج28عدن        
بسمي على مقبل لسلول2عضویهذآور ادارة الجماركج28عدن        
فاروق على احمد جابر2عضویهذآور ادارة الجماركج28عدن        
عبدالقادر احمد عبداهللا سعيد 3رئاسهذآور ادارة الجماركج28عدن        
محمد سعد طالب احمد3عضویهذآور ادارة الجماركج28عدن        
جميل عبد المجيد ثابت3عضویهذآور ادارة الجماركج28عدن        
فهيم احمد رشاد حمود4رئاسهذآور ادارة الجماركج28عدن        
امين عبدالقادر سعيد السياني4عضویهذآور ادارة الجماركج28عدن        
ماهر قاید العالقي4عضویهذآور ادارة الجماركج28عدن        
زبيده ناجي عبداهللا سيف5رئاسهاناثادارة الجماركج28عدن        
علياء سعيد عبدالواسع5عضویهاناثادارة الجماركج28عدن        
تهاني فضل منصور محمد5عضویهاناثادارة الجماركج28عدن        
عبير یسلم سالم6رئاسهاناثادارة الجماركج28عدن        
شفيقه محمد ثابت عبدالرب6عضویهاناثادارة الجماركج28عدن        
عبير عمر عيدروس6عضویهاناثادارة الجماركج28عدن        
علي محمد صالح بختان1رئاسهذآور ثانویة زینب على قاسمد28عدن        
منصور عامر صالح ناجي1عضویهذآور ثانویة زینب على قاسمد28عدن        
عصام عمر فرج سعيد1عضویهذآور ثانویة زینب على قاسمد28عدن        
ارسالن عبده ثابت محمد2رئاسهذآور ثانویة زینب على قاسمد28عدن        
فارس سعيد محمد جناح2عضویهذآور ثانویة زینب على قاسمد28عدن        
عبداللطيف یسلم علي2عضویهذآور ثانویة زینب على قاسمد28عدن        
واثق عادل أحمد فارع3رئاسهذآور ثانویة زینب على قاسمد28عدن        
معاذ عبدالجبار احمد محمد3عضویهذآور ثانویة زینب على قاسمد28عدن        
راجي محمد شمسان احمد3عضویهذآور ثانویة زینب على قاسمد28عدن        
صباح عمر حسين ناصر4رئاسهاناثثانویة زینب على قاسمد28عدن        
انتصار محمد على عوفصان4عضویهاناثثانویة زینب على قاسمد28عدن        
نور محسن طربوش4عضویهاناثثانویة زینب على قاسمد28عدن        
علویه محمد سعيد هندي5رئاسهاناثثانویة زینب على قاسمد28عدن        
رنا محمد قاسم شایف5عضویهاناثثانویة زینب على قاسمد28عدن        
عبير عبده محمد قائد5عضویهاناثثانویة زینب على قاسمد28عدن        
دنيا عدنان خليل6رئاسهاناثثانویة زینب على قاسمد28عدن        
رقيه عمر سالم احمد6عضویهاناثثانویة زینب على قاسمد28عدن        
اهرام سالم بن سالم6عضویهاناثثانویة زینب على قاسمد28عدن        
محمد عبداهللا محمد علوشي1رئاسهذآور مدرسة الوحدةه28عدن        
مختار علي محمد خالد1عضویهذآور مدرسة الوحدةه28عدن        
منصور احمد سالم محمد1عضویهذآور مدرسة الوحدةه28عدن        
ماجد حسن السقاف2رئاسهذآور مدرسة الوحدةه28عدن        
صابر صالح عبده محمد2عضویهذآور مدرسة الوحدةه28عدن        
عبد الصمد عبد الغني عبداهللا عبدالرحمن2عضویهذآور مدرسة الوحدةه28عدن        
فوزي فرید سنان عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة الوحدةه28عدن        
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حمدي عبدالرحمن عمر البصري3عضویهذآور مدرسة الوحدةه28عدن        
فجر على قاسم صالح3عضویهذآور مدرسة الوحدةه28عدن        
فائزه احمد محمد حوري4رئاسهاناثمدرسة الوحدةه28عدن        
مریم عارف عبده احمد4عضویهاناثمدرسة الوحدةه28عدن        
نادین محمد سعيد محمد4عضویهاناثمدرسة الوحدةه28عدن        
فتحيه محمود سيف5رئاسهاناثمدرسة الوحدةه28عدن        
اتفاق محمد سعيد الهندي5عضویهاناثمدرسة الوحدةه28عدن        
زینب محمود زید اسماعيل5عضویهاناثمدرسة الوحدةه28عدن        
منار عبدالواسع محمد االصبحي6رئاسهاناثمدرسة الوحدةه28عدن        
فطوم سيف عبداهللا صالح6عضویهاناثمدرسة الوحدةه28عدن        
ایمان حسن ثابت6عضویهاناثمدرسة الوحدةه28عدن        
ذیزن عبداهللا سلطان1رئاسهذآور المعهد التقنيو28عدن        
محمد احمد مقبل الربيح1عضویهذآور المعهد التقنيو28عدن        
محمود عبدالمجيد البان1عضویهذآور المعهد التقنيو28عدن        
جالل احمد سالم عبداهللا 2رئاسهذآور المعهد التقنيو28عدن        
محمد حسن عبداهللا الحماطي2عضویهذآور المعهد التقنيو28عدن        
محمد صالح الخاشعه الرویس2عضویهذآور المعهد التقنيو28عدن        
لبيب محمد سعيد عبداهللا3رئاسهذآور المعهد التقنيو28عدن        
محمد قاسم سعيد القاسمي3عضویهذآور المعهد التقنيو28عدن        
تمام صالح سالم آليب3عضویهذآور المعهد التقنيو28عدن        
ادیب عبدالرحمن ثابت4رئاسهذآور المعهد التقنيو28عدن        
عبدالحكيم محمد احمد جناح4عضویهذآور المعهد التقنيو28عدن        
بسام الخضر عبداهللا4عضویهذآور المعهد التقنيو28عدن        
اخالص صالح عبده محمد5رئاسهاناثالمعهد التقنيو28عدن        
اضواء عبده احمد ناجي5عضویهاناثالمعهد التقنيو28عدن        
امون صالح سالم5عضویهاناثالمعهد التقنيو28عدن        
عائشه یاسين غالب6رئاسهاناثالمعهد التقنيو28عدن        
لطيفه محمد محمد سيف6عضویهاناثالمعهد التقنيو28عدن        
لطيفه عبدالعزیز علوان عميران6عضویهاناثالمعهد التقنيو28عدن        
سعيد فضل محمد على 1رئاسهذآور مدرسة الوحدةز28عدن        
شاهين هشام علي سالم1عضویهذآور مدرسة الوحدةز28عدن        
محمد مقبل حسن التوم1عضویهذآور مدرسة الوحدةز28عدن        
سلطان عبداهللا سلطان سيف2رئاسهذآور مدرسة الوحدةز28عدن        
ودیع اسماعيل محمد صالح2عضویهذآور مدرسة الوحدةز28عدن        
مجدي یوسف محمد فضل2عضویهذآور مدرسة الوحدةز28عدن        
امه الرحمن عارف عوض محمد3رئاسهاناثمدرسة الوحدةز28عدن        
ابتسام عباد سعيد حيدره3عضویهاناثمدرسة الوحدةز28عدن        
فاطمة سعيد محمد سعيد القرمطي3عضویهاناثمدرسة الوحدةز28عدن        
اشواق فضل محمد عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة الوحدةز28عدن        
سيناء سعيد قاسم علي4عضویهاناثمدرسة الوحدةز28عدن        
مروه نجيب عبده قاید4عضویهاناثمدرسة الوحدةز28عدن        
هشام محمد علي ناشر1رئاسهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
یاسر سالم فرج على1عضویهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
وجدي احمد قاسم احمد1عضویهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
یاسر احمد سعد عبداهللا2رئاسهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
مراد عبداهللا علي2عضویهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
یاسر محمد الحاج2عضویهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
محمد طاهر یحيى محمد عبداهللا3رئاسهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
نائف محمد فرحان3عضویهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
خداش على قائد محمد3عضویهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
عبدالرحمن یاسر سالم4رئاسهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
نجيب احمد سعيد4عضویهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
محمد طه عبده احمد4عضویهذآور جمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
هنادي محمد سالم عولقي5رئاسهاناثجمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
امنيه محسن عبادي5عضویهاناثجمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
ندى عبده سالم عمر5عضویهاناثجمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
سماح محمد احمد القيسي6رئاسهاناثجمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
تراضي محمد سعيد محمد6عضویهاناثجمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
زیتون عبده قاید حسن6عضویهاناثجمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
نجاة احمد یحيى حسن7رئاسهاناثجمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
سميره احمد مقبل حسن7عضویهاناثجمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
اماني سلمان سالم احمد7عضویهاناثجمعية الشمساني الخيریةح28عدن        
خالد حمدان مساوي1رئاسهذآور آلية المجتمعط28عدن        
محمد رشاد امين محمد1عضویهذآور آلية المجتمعط28عدن        
محمد أحمد علي الخضر1عضویهذآور آلية المجتمعط28عدن        
فيصل عبد اهللا محمد سعد2رئاسهذآور آلية المجتمعط28عدن        
فضل محمد عبدالقوي محمود2عضویهذآور آلية المجتمعط28عدن        
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عبيد عوض احمد2عضویهذآور آلية المجتمعط28عدن        
على ابراهيم صدیق3رئاسهذآور آلية المجتمعط28عدن        
مراد سليمان عبده علي3عضویهذآور آلية المجتمعط28عدن        
علي حسن عبداهللا فروان3عضویهذآور آلية المجتمعط28عدن        
منال سالم محمد على 4رئاسهاناثآلية المجتمعط28عدن        
ماریا صالح عبداهللا محمد4عضویهاناثآلية المجتمعط28عدن        
ماجدة عبدالكریم سيف احمد4عضویهاناثآلية المجتمعط28عدن        
هيام فيصل ناشر5رئاسهاناثآلية المجتمعط28عدن        
سلوى یحيى حسن قشيبر5عضویهاناثآلية المجتمعط28عدن        
هناء عبداهللا ناجي5عضویهاناثآلية المجتمعط28عدن        
عمر نبيل محمد عبد اهللا1رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
زهير سعيد احمد1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
نبيل فؤاد سالم 1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
جميل احمد عوض احمد2رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
وجدي على عایش2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
فضل محسن صالح احمد2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
مجدي مثني مبارك سعيد3رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
فضل سالم أحمد قائد3عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
احمد عبدالرب محمد حسين3عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
فردوس سالم احمد باحبيب4رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
حفيظة احمد عوض احمد4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
اضطرار ناصر عبدالقوي جابر4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
إیناس علي محمد سعيد5رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
شفاء عالب على صالح5عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
سماهر طالل عوض سعيد5عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
هدي احمد بن احمد العنتري6رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
ایمان یاسين مانع محمد6عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
امل عبداهللا احمد محمد6عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابى28عدن        
وجدي فرج عوض مبروك1رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
حسام محمد عبد العظيم1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
فيصل عبد الباري عبد الرزاق1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
حسين احمد محمد عبده2رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
غازي احمد سالم الظاهري2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
جميل صالح سعيد آرامه2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
نبيل فرج عوض مبروك3رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
عبداهللا علي احمد الحاج3عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
علي حسن علي3عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
امين عبد المجيد القباطي4رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
عبدالحكيم محمد عبداهللا4عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
منذر احمد سكران4عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
اماني سعيد مرشد5رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
مهجه سالم على صجيري5عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
هویدا سعد طالب5عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
حسناء على حسن6رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
ابتسام محمود احمد جابر6عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
هناء عبده علي حسن6عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
رباب جمال سيف الصالحي7رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
حنان محمد الشاطري7عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
سهير منصور محمد یحيى 7عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الجدیدةك28عدن        
فضل علي محسن علي1رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
حلمي هائل صالح على 1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
عبداهللا على عبداهللا حزام1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
نصيب سالم احمد 2رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
عبدالرحمن محمد ناصر الميسري2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
محمد احمد الدقي2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
صالح إبراهيم بالل3رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
عمر مهدي على احمد3عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
نبيل احمد عبده قاسم3عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
انجيال حسن محمد شمال4رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
اختيار محمد أحمد4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
رشاد محمد قاسم شایف4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
شذى محمد عبد العظيم5رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
فایده محمد عبدالرب5عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
فله یحيى محمد عبداهللا5عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
ریما عبداهللا عبدالغني6رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
امال مقبل علي نعمان6عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
سمية سالم ناصر أحمد6عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابل28عدن        
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عبده یاسين آليب وهيب1رئاسهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
انور مجاهد غانم االسدي1عضویهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
نصر صالح عبده حيدره1عضویهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
مشتاق سالم عياش حسين 2رئاسهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
حسين محمد سعيد سيف2عضویهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
وليد احمد فارع2عضویهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
فهمي سالم محمد فتيني3رئاسهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
نشوان عبده یاسين3عضویهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
صالح نصر عبدالواحد عبدالغني3عضویهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
راجي فضل على عوض4رئاسهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
اآرم جعفر السقاف4عضویهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
غسان فضل علي عبودي4عضویهذآور جمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
فوزیة عبد الحفيظ محمد حيدر5رئاسهاناثجمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
نادیه فضل محمد سعيد5عضویهاناثجمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
الهام محمد نعمان مقبل5عضویهاناثجمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
حياه على محمد سعيد6رئاسهاناثجمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
دالي احمد یحيى حسن6عضویهاناثجمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
ایمان عبدالرحمن احمد محمد6عضویهاناثجمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
هيفاء احمد بن احمد7رئاسهاناثجمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
مرام محمد سعيد سالم7عضویهاناثجمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
منى محمد على قاسم صالح7عضویهاناثجمعية المحاریق الخيریةم28عدن        
علي ابراهيم علي1رئاسهذآور مدرسة ابن حنبلن28عدن        
یحيى عبداهللا صالح حمزه1عضویهذآور مدرسة ابن حنبلن28عدن        
جميل عبداهللا محمد الشيباني1عضویهذآور مدرسة ابن حنبلن28عدن        
نزار عثمان قائد عون2رئاسهذآور مدرسة ابن حنبلن28عدن        
صبري احمد سعيد2عضویهذآور مدرسة ابن حنبلن28عدن        
لصفي على سالم آليب2عضویهذآور مدرسة ابن حنبلن28عدن        
عبدالغني محمد حسن سلطان 3رئاسهذآور مدرسة ابن حنبلن28عدن        
ابراهيم عبداهللا آليب3عضویهذآور مدرسة ابن حنبلن28عدن        
ایمن سعيد مقبل حسن3عضویهذآور مدرسة ابن حنبلن28عدن        
نوال وارس شمو على 4رئاسهاناثمدرسة ابن حنبلن28عدن        
انيسه عبداهللا عبده احمد4عضویهاناثمدرسة ابن حنبلن28عدن        
اميره علي عبده قاسم4عضویهاناثمدرسة ابن حنبلن28عدن        
نوریة عبد السالم خالد ناجي5رئاسهاناثمدرسة ابن حنبلن28عدن        
فتحيه محمد على عومصاني5عضویهاناثمدرسة ابن حنبلن28عدن        
منيره یونس عبدالرزاق5عضویهاناثمدرسة ابن حنبلن28عدن        
زهير محمد عبدالعزیز محمد1رئاسهذآور ثانویة عدنس28عدن        
عالء محمد محبوب1عضویهذآور ثانویة عدنس28عدن        
محمد عبداهللا احمد یسري1عضویهذآور ثانویة عدنس28عدن        
لؤي محمد مسعد صالح2رئاسهذآور ثانویة عدنس28عدن        
سامي عبداهللا مقبل2عضویهذآور ثانویة عدنس28عدن        
هاني شائف راشد2عضویهذآور ثانویة عدنس28عدن        
عبدالقوي صالح عبدالرب3رئاسهذآور ثانویة عدنس28عدن        
أسامة فيصل محمد نعمان3عضویهذآور ثانویة عدنس28عدن        
عبدالحبيب عبداهللا حمود علي3عضویهذآور ثانویة عدنس28عدن        
افراح على هزاع4رئاسهاناثثانویة عدنس28عدن        
تسليم محمد مقبل حسن4عضویهاناثثانویة عدنس28عدن        
سلوى محمد عبد اهللا قاسم4عضویهاناثثانویة عدنس28عدن        
ناهد عبداهللا عبدالعزیز5رئاسهاناثثانویة عدنس28عدن        
عهد جميل سالم5عضویهاناثثانویة عدنس28عدن        
ليندا عبداهللا على 5عضویهاناثثانویة عدنس28عدن        
احمد سعيد حميد1رئاسهذآور  آليه المجتمعع28عدن        
عبداهللا محمد مسعد سعد1عضویهذآور  آليه المجتمعع28عدن        
سعيد نصيب عيضه 1عضویهذآور  آليه المجتمعع28عدن        
عبد الرحمن محمد ناصر السعدي2رئاسهذآور  آليه المجتمعع28عدن        
فؤاد عبده محمد ثابت2عضویهذآور  آليه المجتمعع28عدن        
احمد سالم ناصر االحمدي2عضویهذآور  آليه المجتمعع28عدن        
نوال محمد صالح 3رئاسهاناث آليه المجتمعع28عدن        
هاجر عبد اهللا محمد عبد اهللا3عضویهاناث آليه المجتمعع28عدن        
اماني علي صالح خلف مثنى3عضویهاناث آليه المجتمعع28عدن        
جمالة احمد حسن زید4رئاسهاناث آليه المجتمعع28عدن        
نهى عبده عبداهللا 4عضویهاناث آليه المجتمعع28عدن        
فاطمه محمد عمر4عضویهاناث آليه المجتمعع28عدن        
غازي غاراب احمد1رئاسهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
محمد عباس محمد ناجي1عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
محمد احمد عوض حمبص1عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
محمد محسن احمد بابكر2رئاسهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
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ایمن سعيد مقبل2عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
اسامه فاروق احمد قاسم2عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
جمال محسن محمد3رئاسهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
على سعيد بن بشار على 3عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
سعيد محمد عبداهللا باغثيم3عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
علي محمد احمدعلى 4رئاسهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
وجدي محمد عبده الصغير4عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
عبود احمد عبداهللا عبيد4عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
سالم عبد اهللا عمر عثمان  العمودي5رئاسهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
ابوبكر شریف احمد 5عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
قيس عبدالقادر احمد 5عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
محمد عبدالقادر محمد بشر6رئاسهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
احمد عياش علي الدآام6عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
محمد عبده علي اسماعيل6عضویهذآور مدرسة البساتينف28عدن        
وزاره سالم عبدالقادر 7رئاسهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
ليلى محمد هاشم محمد7عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
فاطمه عبدالوهاب عبداهللا خالد7عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
فطوم احمد عبد اهللا سعد8رئاسهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
نوره احمد محمد على 8عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
راویه عبده احمد8عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
زهره عمر احمد باني9رئاسهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
هدیل صالح صالح الجرفيل9عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
مسار محمد علي شریف9عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
عنشه احمد عرار مسعود صالح10رئاسهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
اخالص عبدالقادر احمد عبداهللا10عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
مليون صالح عبداهللا 10عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
یاسمين صالح احمد11رئاسهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
حياة فؤاد سعيد الشعبي11عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
نبيلة قائد سعيد محمد المقطري11عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
تحيه عبد الوهاب عبد اهللا خالد12رئاسهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
فتحيه علوي حسين12عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
ليلى عبدالعزیز محمد مهيوب12عضویهاناثمدرسة البساتينف28عدن        
عبد العزیز قحطان سعيد فر حان1رئاسهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
محسن وهبان صالح حسين 1عضویهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
خالد سالم حسن سالم 1عضویهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
محمد الخضر احمد جمعان2رئاسهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
محمد احمد یحيى الفتري2عضویهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
عارف سعيد احمد محمد 2عضویهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
محمد عبداهللا صالح باصر یم3رئاسهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
محمد قائد محمد علي3عضویهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
ماجد محسن العزاني3عضویهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
یوسف علوان احمد عبده4رئاسهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
عامر عبداهللا ابراهيم 4عضویهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
مروان على على عبداهللا4عضویهذآور مؤسسة الحضرص28عدن        
افراح محمد الحاج ثابت5رئاسهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
سيده عبداهللا حسين5عضویهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
رشا احمد مبارك صالح5عضویهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
منى احمد عبد اهللا سعد6رئاسهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
ایمان على سالم محمد6عضویهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
ساميه احمد هادي6عضویهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
فيروز وهبان صالح7رئاسهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
هاله شرف احمد فارع7عضویهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
بسمة محمد احمد قاسم7عضویهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
سهام عبده سعيد8رئاسهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
مریم صالح عوض با قطان8عضویهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
دنيا صادق محمد على8عضویهاناثمؤسسة الحضرص28عدن        
عباس صالح عبده ثابت1رئاسهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
عقيل صالح علي عبداهللا1عضویهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
قذافي أحمد عبد اهللا أحمد1عضویهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
صفوان محمد نعمان احمد2رئاسهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
عبد اهللا محمد فضل احمد السالمي2عضویهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
ميثاق صالح سالم احمد2عضویهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
عبد اهللا محمد ناصر المرضي3رئاسهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
خالد بدر بن طالب الكثيرى3عضویهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
محمد عوض عمر سعيد3عضویهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
افيان مسعود احمد4رئاسهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
عزیز سالم محمد عاطف4عضویهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
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سلطان سعيد مقبل علي4عضویهذآور مدرسة الحضرق28عدن        
عبير احمد مختار 5رئاسهاناثمدرسة الحضرق28عدن        
دآتروه صالح عبداهللا الشریف5عضویهاناثمدرسة الحضرق28عدن        
جوهر احمد غالب غالب5عضویهاناثمدرسة الحضرق28عدن        
انيسه محمد یسلم6رئاسهاناثمدرسة الحضرق28عدن        
لمياء على عبداهللا6عضویهاناثمدرسة الحضرق28عدن        
لميس عثمان سيف6عضویهاناثمدرسة الحضرق28عدن        
ایمان معروف عبدالكریم7رئاسهاناثمدرسة الحضرق28عدن        
عبير احمد فارع الذبحاني7عضویهاناثمدرسة الحضرق28عدن        
اسرار عبد اهللا صالح7عضویهاناثمدرسة الحضرق28عدن        
حكيم عوض محمد علي1رئاسهذآور مدرسة مصبعينر28عدن        
فضل بن فضل المصعبي1عضویهذآور مدرسة مصبعينر28عدن        
عامر محمد عبيد 1عضویهذآور مدرسة مصبعينر28عدن        
عبداهللا علي باشعيب2رئاسهذآور مدرسة مصبعينر28عدن        
ناصر عبيد محمد2عضویهذآور مدرسة مصبعينر28عدن        
حرس ناصر احمد2عضویهذآور مدرسة مصبعينر28عدن        
ميمونة خالد محمد فضل3رئاسهاناثمدرسة مصبعينر28عدن        
انتصار محمد على عوفصان3عضویهاناثمدرسة مصبعينر28عدن        
نور محسن طربوش3عضویهاناثمدرسة مصبعينر28عدن        
محمد سلطان محمد اسماعيل1رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
خالد حسن ناجي علي1عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
مامون عبدربه حسن1عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
صدیق علي سالم نعمان2رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
نشوان محمود محمد2عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
طارق سالم فرحان2عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
عبداهللا  محسن باصبرین3رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
آمال عبداهللا حسن 3عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
محمد عبداهللا احمد3عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
ماجد محمد صالح محسن4رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
فهد هزاع علي مقبل4عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
علي محمد بن محمد حمادي4عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
عدنان حميد محمد سيف5رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
محمد غالب محمد غالب الزبيري5عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
سند سعيد الميني5عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
ذآرى احمد شهاب6رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
أمة العليم سالم أحمد حسن6عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
انتصار علي مقبل6عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
أمل محمد سعيد القباطي7رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
راقيه احمد نبقه7عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
غزاله سرور حاشد احمد7عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
ابتهاج محمد حسن 8رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
مریم محمد حميد أحمد8عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
نضال عبد اهللا عبده محمد8عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا29عدن        
وائل عبداهللا محمد الحكيمي1رئاسهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
محمد احمد عوض الهنيدي1عضویهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
جمال احمد ناجي1عضویهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
جمال علي سالم2رئاسهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
منى محمد ابوبكر بازرعه2عضویهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
هاشم عبداهللا البذیحي2عضویهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
محمد عبد اهللا محمد عمر3رئاسهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
خالد عبده ثابت الطاهري3عضویهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
محمد سعيد الشعيبي3عضویهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
الخضر احمد محمد امذلقي4رئاسهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
محمد عبداهللا البذیجي4عضویهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
ایاد محمد محمود هيثم4عضویهذآور نادي الشعلة الریاضيب29عدن        
هالة ابوبكر علي5رئاسهاناثنادي الشعلة الریاضيب29عدن        
اروى عبده محمد خميس5عضویهاناثنادي الشعلة الریاضيب29عدن        
حنان احمد حسين هيثم5عضویهاناثنادي الشعلة الریاضيب29عدن        
فوزیه محمد احمد صالح6رئاسهاناثنادي الشعلة الریاضيب29عدن        
اشجان یاسين محمد سالم6عضویهاناثنادي الشعلة الریاضيب29عدن        
تهاني ردفان علي محمد6عضویهاناثنادي الشعلة الریاضيب29عدن        
ایمان احمد یوسف7رئاسهاناثنادي الشعلة الریاضيب29عدن        
فاطمه علي احمد اسماعيل7عضویهاناثنادي الشعلة الریاضيب29عدن        
انهار عبداهللا سعيد 7عضویهاناثنادي الشعلة الریاضيب29عدن        
حامد عبداهللا عمر عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة الرازيج29عدن        
یاسر أحمد سعود1عضویهذآور مدرسة الرازيج29عدن        
محمد علي  فرتوت1عضویهذآور مدرسة الرازيج29عدن        
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عادل علي سالم أحمد2رئاسهذآور مدرسة الرازيج29عدن        
عبود مصلح فرج2عضویهذآور مدرسة الرازيج29عدن        
ریاض علي عبدالقوي2عضویهذآور مدرسة الرازيج29عدن        
غسان محمد حيدره عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة الرازيج29عدن        
فهد عبد اهللا سالم أحمد3عضویهذآور مدرسة الرازيج29عدن        
علي ابراهيم معروف3عضویهذآور مدرسة الرازيج29عدن        
آروان خميس علي غالب4رئاسهاناثمدرسة الرازيج29عدن        
أماني علي أحمد الحدادي4عضویهاناثمدرسة الرازيج29عدن        
نسيبة قاسم علي عبدالجليل4عضویهاناثمدرسة الرازيج29عدن        
أماني قائد سعيد محمد المقطري5رئاسهاناثمدرسة الرازيج29عدن        
عایده حسن مسيب عوض5عضویهاناثمدرسة الرازيج29عدن        
مایسه ناصر عبده على5عضویهاناثمدرسة الرازيج29عدن        
جيهان عبداهللا احمد محمد6رئاسهاناثمدرسة الرازيج29عدن        
غصون نعمان محمد6عضویهاناثمدرسة الرازيج29عدن        
إسمهان علي أحمد الحدادي6عضویهاناثمدرسة الرازيج29عدن        
حسن علي أحمد الحدادي1رئاسهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
محمد یوسف سعداهللا1عضویهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
یائس عبداهللا محمد اليریمي1عضویهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
محمد أحمد موسى2رئاسهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
جما ل عبدربه عبيد هادي2عضویهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
بهاء سالم مشهور علي2عضویهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
امين الخضر اللحجي3رئاسهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
محمد بن محمد عوتن3عضویهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
إیهاب علي صالح باحبيب3عضویهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
احمد حسين محمد احمد4رئاسهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
عدلي عبداهللا مانع4عضویهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
عوض حسن محمد الليوي4عضویهذآور مدرسة الغادريد29عدن        
عائدة علي عوض5رئاسهاناثمدرسة الغادريد29عدن        
بسيطه علي عزب ناصر5عضویهاناثمدرسة الغادريد29عدن        
سعاد سعيد عوض الحسيني5عضویهاناثمدرسة الغادريد29عدن        
نادیه عبداهللا احمد القعود6رئاسهاناثمدرسة الغادريد29عدن        
هناء محمد أبوبكر بازرعة6عضویهاناثمدرسة الغادريد29عدن        
اوصاف صالح عبد اهللا العاطل6عضویهاناثمدرسة الغادريد29عدن        
سعود غالب سالم7رئاسهاناثمدرسة الغادريد29عدن        
سونيا صالح عوض احمد7عضویهاناثمدرسة الغادريد29عدن        
سيناء محمد رجب على7عضویهاناثمدرسة الغادريد29عدن        
عمر علي عمر عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة حنيشه29عدن        
جميل عبدالرب علي سعيد1عضویهذآور مدرسة حنيشه29عدن        
علي بن علي درغم1عضویهذآور مدرسة حنيشه29عدن        
صالح علي احمد السمنتر2رئاسهذآور مدرسة حنيشه29عدن        
ابراهيم الخضر ابراهيم احمد2عضویهذآور مدرسة حنيشه29عدن        
أمين محمد علي2عضویهذآور مدرسة حنيشه29عدن        
علي بن علي ریب3رئاسهذآور مدرسة حنيشه29عدن        
حسن هزاع ابكر3عضویهذآور مدرسة حنيشه29عدن        
محم عليد فتيني المرزوقي3عضویهذآور مدرسة حنيشه29عدن        
نسرین یحيى فتيني عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة حنيشه29عدن        
اروى محمد سعيد الصومالي4عضویهاناثمدرسة حنيشه29عدن        
غادة عبد الوارث محمد عمر4عضویهاناثمدرسة حنيشه29عدن        
ادیبه صالح ثابت5رئاسهاناثمدرسة حنيشه29عدن        
رویدا علي عبداهللا اسماعيل5عضویهاناثمدرسة حنيشه29عدن        
خدیجة احمد حسين5عضویهاناثمدرسة حنيشه29عدن        
محمد عبدالكریم سعيد غالب1رئاسهذآور مدرسة صافرو29عدن        
توفيق احمد سالم الوادي1عضویهذآور مدرسة صافرو29عدن        
جمال عبده محمد1عضویهذآور مدرسة صافرو29عدن        
سهيل سمير سعيد سيف2رئاسهذآور مدرسة صافرو29عدن        
خالد محمد فارع2عضویهذآور مدرسة صافرو29عدن        
عبدالغني علي مقبل2عضویهذآور مدرسة صافرو29عدن        
باسل محفوظ سالمين3رئاسهذآور مدرسة صافرو29عدن        
صالح سالم صالح باحبيب3عضویهذآور مدرسة صافرو29عدن        
ممدوح محمد احمد3عضویهذآور مدرسة صافرو29عدن        
منال محمد عبداهللا باحزیم4رئاسهاناثمدرسة صافرو29عدن        
ابتهال علي صالح الضالعي4عضویهاناثمدرسة صافرو29عدن        
سمية لطف موسى مقبل4عضویهاناثمدرسة صافرو29عدن        
یاسمين أحمد قائد5رئاسهاناثمدرسة صافرو29عدن        
رشا هادي ناصر االعوج5عضویهاناثمدرسة صافرو29عدن        
ميادة محمد احمد5عضویهاناثمدرسة صافرو29عدن        
سناء عبدالملك ثابت القادري6رئاسهاناثمدرسة صافرو29عدن        
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آمنة علي سعيد6عضویهاناثمدرسة صافرو29عدن        
عدیله علي احمد غانم6عضویهاناثمدرسة صافرو29عدن        
محمد عوض سعيد البالي1رئاسهذآور مدرسة المسليةز29عدن        
عبدالوهاب محمد عبدالمجيد1عضویهذآور مدرسة المسليةز29عدن        
وجدي عبدالعزیز ناشر حسن1عضویهذآور مدرسة المسليةز29عدن        
عارف حسين عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة المسليةز29عدن        
یونس محمد سعيد2عضویهذآور مدرسة المسليةز29عدن        
عارف قاسم المنصوري2عضویهذآور مدرسة المسليةز29عدن        
محمد عبداهللا محمد الحكمي3رئاسهذآور مدرسة المسليةز29عدن        
آرم سالم حيدره باحبيب3عضویهذآور مدرسة المسليةز29عدن        
احمد علي محمد الدماني3عضویهذآور مدرسة المسليةز29عدن        
عائدة عبدالكریم سعيد غالب4رئاسهاناثمدرسة المسليةز29عدن        
فایزه محمد ثابت مثنى4عضویهاناثمدرسة المسليةز29عدن        
شفيقه سعيد احمد فارع4عضویهاناثمدرسة المسليةز29عدن        
عيشه نور محمد ادم5رئاسهاناثمدرسة المسليةز29عدن        
سحر جمال امين الحاشري5عضویهاناثمدرسة المسليةز29عدن        
ابتسام عبدالسالم راصع5عضویهاناثمدرسة المسليةز29عدن        
صالح مدجم سالم عبيد1رئاسهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
صالح ناصر صالح ابو طيبه1عضویهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
مروان محمد علي العزاني1عضویهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
رافت احمد صالح حيدره2رئاسهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
أحمد سعيد الضبياني2عضویهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
محمد احمد حسين عمر2عضویهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
بسام محمد عمر3رئاسهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
صالح العبد صالح3عضویهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
فالح انور عمر زید3عضویهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
عبدالناصر عبداهللا حسين آليب4رئاسهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
محمد أحمد سعيد4عضویهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
احمد مهدي مسعود فاضل4عضویهذآور ثانویة الشعبح29عدن        
نيفين وجدان محمد حسن5رئاسهاناثثانویة الشعبح29عدن        
فطوم محمد صالح محمد5عضویهاناثثانویة الشعبح29عدن        
سميحه حيدره علي حسين5عضویهاناثثانویة الشعبح29عدن        
رؤیا هاشم محمد فضل6رئاسهاناثثانویة الشعبح29عدن        
سمير أحمد سعيد6عضویهاناثثانویة الشعبح29عدن        
ایمان فضل سعد6عضویهاناثثانویة الشعبح29عدن        
نسرین وجدان محمد حسن7رئاسهاناثثانویة الشعبح29عدن        
ارتزاق محمد حسين الكيله7عضویهاناثثانویة الشعبح29عدن        
منى صالح ناصر احمد ابو طيبه7عضویهاناثثانویة الشعبح29عدن        
یعقوب ناصر احمد صالح1رئاسهذآور مدرسة روضة النورط29عدن        
فهد علي عبده1عضویهذآور مدرسة روضة النورط29عدن        
عفيف عبد اهللا شمسان محمد1عضویهذآور مدرسة روضة النورط29عدن        
ماجد علي عبده2رئاسهذآور مدرسة روضة النورط29عدن        
ودیع محمد عطيري2عضویهذآور مدرسة روضة النورط29عدن        
فياض فيصل السالمي2عضویهذآور مدرسة روضة النورط29عدن        
زآي محمود عوض3رئاسهذآور مدرسة روضة النورط29عدن        
حلمي محمد علي3عضویهذآور مدرسة روضة النورط29عدن        
سعيد عوض باجبير3عضویهذآور مدرسة روضة النورط29عدن        
اسوان صالح عوض سالم4رئاسهاناثمدرسة روضة النورط29عدن        
أفراح ردمان سعيد محمد4عضویهاناثمدرسة روضة النورط29عدن        
نرمين وجدان محمد حسن4عضویهاناثمدرسة روضة النورط29عدن        
عائده سليمان حسن5رئاسهاناثمدرسة روضة النورط29عدن        
فطوم مسعود محمد عبداهللا5عضویهاناثمدرسة روضة النورط29عدن        
الهام عبده محمد حسن5عضویهاناثمدرسة روضة النورط29عدن        
حميد محمد عمر جوبح1رئاسهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
عبداهللا عيدروس علي1عضویهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
ناصر یحيى حسن1عضویهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
مستنصر احمد محمد صبيحي2رئاسهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
احمد محمد سعيد معروف2عضویهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
علي بن علي الحاج2عضویهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
مهدي صالح سعيد3رئاسهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
مازن علي سالم3عضویهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
ودیع علي بجاش المحمدي3عضویهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
صالح عوض عابد4رئاسهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
بشير محمد صالح4عضویهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
عبده احمد غالب4عضویهذآور مدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
رینات زین صالح عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
عيوش هبه یحيى حسن5عضویهاناثمدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        

صفحة ٣٥ من ٣٧



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

وسيلة أحمد علي5عضویهاناثمدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
اميره سالم عمر الشامي6رئاسهاناثمدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
نزیهه محمد عبدالرحمن الشنيه6عضویهاناثمدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
فاطمة على عبدربة المظفري6عضویهاناثمدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
اماني محمد علي الداحمه7رئاسهاناثمدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
عائشه سالم عمر الشامي7عضویهاناثمدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
عفراء ابوبكر سالم7عضویهاناثمدرسة بئر احمد للتعليم االساسيى29عدن        
عادل سالم عمر1رئاسهذآور مدرسة القلوعةك29عدن        
احمد ثابت سالم1عضویهذآور مدرسة القلوعةك29عدن        
محمد عوض سالم1عضویهذآور مدرسة القلوعةك29عدن        
حيدره علي الحاج2رئاسهذآور مدرسة القلوعةك29عدن        
جميل ناصر أحمد ناجي2عضویهذآور مدرسة القلوعةك29عدن        
لطفي محمد عبده2عضویهذآور مدرسة القلوعةك29عدن        
حيدره سالم عطه3رئاسهذآور مدرسة القلوعةك29عدن        
نبيل غالب محمد غالب الزبيري3عضویهذآور مدرسة القلوعةك29عدن        
تميم احمد یوسف على 3عضویهذآور مدرسة القلوعةك29عدن        
ابتسام عبدالكریم فضل4رئاسهاناثمدرسة القلوعةك29عدن        
ندى صالح عبداهللا العقربي4عضویهاناثمدرسة القلوعةك29عدن        
اميره سالم احمد باعزب4عضویهاناثمدرسة القلوعةك29عدن        
محمود صالح فضل1رئاسهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
وليد سعيد عباد1عضویهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
وضاح صالح محمد خویف1عضویهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
فضل احمد محمد2رئاسهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
شاآر احمد العبد الفرنجي2عضویهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
خالد عبداهللا األآوع2عضویهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
سراج عمر مثنى عمر3رئاسهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
حسين محمد عيدروس زین3عضویهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
ایمن احمد سعيد احمد3عضویهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
احمد عبداهللا مانع4رئاسهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
سلطان سعد أحمد4عضویهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
علي محمد ابراهيم4عضویهذآور مدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
اسوان عبداهللا جعفر سالم5رئاسهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
جميله محمود صالح5عضویهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
سمير حسين عبدالفتاح5عضویهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
صباح أحمد محمد6رئاسهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
سهام عبده سعيد صالح6عضویهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
رابعه محمد محسن منصور6عضویهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
سارة صادق عبده محمد7رئاسهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
ذآرى علي عبده7عضویهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
ماریا أحمد بن أحمد صالح7عضویهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
سلوى علي احمد8رئاسهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
اقبال احمد محسن عطا8عضویهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
نزار طه محمد فارع8عضویهاناثمدرسة الشهيد الدوحل29عدن        
انور صالح عبداهللا1رئاسهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
بسام محمد هادي حمود1عضویهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
زین حيدره قاید1عضویهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
عبد العزیز سلطان عبداهللا محمد2رئاسهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
فهمي محمد عمر احمد2عضویهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
قاسم احمد محمد یسلم2عضویهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
محسن عبداهللا سالم3رئاسهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
مأمون داؤد سالم3عضویهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
عوض علي عبده3عضویهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
نجيب عمر صالح الرابيه4رئاسهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
رؤوف احمد علي4عضویهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
محمد احمد ثابت المذحجي4عضویهذآور ثانویة صالح الدینم29عدن        
فتحيه محمد سعيد نعمان5رئاسهاناثثانویة صالح الدینم29عدن        
علي أحمد عبداهللا5عضویهاناثثانویة صالح الدینم29عدن        
یسرى محمد علي ناصر5عضویهاناثثانویة صالح الدینم29عدن        
ابتسام محمد هادي6رئاسهاناثثانویة صالح الدینم29عدن        
امال علي صالح محمد6عضویهاناثثانویة صالح الدینم29عدن        
ایمان محمد عبداهللا مریسي6عضویهاناثثانویة صالح الدینم29عدن        
سميره احمد محمد عمر المقطري7رئاسهاناثثانویة صالح الدینم29عدن        
خدیجه عبد اهللا احمد عيسى7عضویهاناثثانویة صالح الدینم29عدن        
أسوان محمد هادي7عضویهاناثثانویة صالح الدینم29عدن        
یاسر محمد علوان1رئاسهذآور مدرسة فقمن29عدن        
فضل هادي شنجي1عضویهذآور مدرسة فقمن29عدن        
عبدالوهاب صالح سعيد قلوان1عضویهذآور مدرسة فقمن29عدن        
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نجيب نبيل صالح عوض2رئاسهذآور مدرسة فقمن29عدن        
مصطفى محمد صالح2عضویهذآور مدرسة فقمن29عدن        
أحمد عبد المعطي عباس محمد2عضویهذآور مدرسة فقمن29عدن        
سعيد منصر یحيى3رئاسهذآور مدرسة فقمن29عدن        
نصيب عبده سيف غالب3عضویهذآور مدرسة فقمن29عدن        
احمد محمد علي النجار3عضویهذآور مدرسة فقمن29عدن        
هيام شرف حسن4رئاسهاناثمدرسة فقمن29عدن        
منتهى محمد عوض غانم 4عضویهاناثمدرسة فقمن29عدن        
امل احمد صالح محمد4عضویهاناثمدرسة فقمن29عدن        
رضيه صالح عوض الجابري5رئاسهاناثمدرسة فقمن29عدن        
رضيه صالح عوض الجابري5عضویهاناثمدرسة فقمن29عدن        
نياز عوض ناصر5عضویهاناثمدرسة فقمن29عدن        
محمد صالح محمد1رئاسهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
رشيد محمد صالح1عضویهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
محمد عبد اهللا محمد1عضویهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
توفيق سالم حيدره2رئاسهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
شكيب جالد عبدالرب2عضویهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
قاید زین حيدره2عضویهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
محمد عمر صالح الرابيه3رئاسهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
بشير محمود عوض3عضویهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
قاسم محمد احمد3عضویهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
ریاض هادي حمود4رئاسهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
مصطفى محمود عبدالرحيم حسن4عضویهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
محمد بن محمد صالح4عضویهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
سليم محمد هادي5رئاسهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
وضاح محمد سالم 5عضویهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
فضل عبداهللا على 5عضویهذآور مدرسة صالح الدینس29عدن        
فردوس عبدالعزیز محسن6رئاسهاناثمدرسة صالح الدینس29عدن        
سينا علي شيخ عبداهللا6عضویهاناثمدرسة صالح الدینس29عدن        
ضياء محمد علي شنجي6عضویهاناثمدرسة صالح الدینس29عدن        
الهام نظير راجح عوض7رئاسهاناثمدرسة صالح الدینس29عدن        
عبير لطف موسى مقبل7عضویهاناثمدرسة صالح الدینس29عدن        
هدى أحمد عبداهللا ناصر7عضویهاناثمدرسة صالح الدینس29عدن        
ازال عبد المجيد عبيد محمد8رئاسهاناثمدرسة صالح الدینس29عدن        
منيره فضل علي محمد8عضویهاناثمدرسة صالح الدینس29عدن        
عایده یاسين قاسم على 8عضویهاناثمدرسة صالح الدینس29عدن        
سعيد احمد صالح حميد1رئاسهذآور مدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
طالب محمد علي فضل1عضویهذآور مدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
محمد عوض هادي1عضویهذآور مدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
بدر حسن علي سالم 2رئاسهذآور مدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
باسل عوض طالب2عضویهذآور مدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
علي عوض هادي2عضویهذآور مدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
الخضر محمد ناصر قاسم3رئاسهذآور مدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
برهان ربيع زهري3عضویهذآور مدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
وزیر محمد حيدر3عضویهذآور مدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
ضبوط محمد هاشم محمد4رئاسهاناثمدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
ثروى ناصر عبود4عضویهاناثمدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
غاده سعيد احمد صالح4عضویهاناثمدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
أمل عبده محمد قائد5رئاسهاناثمدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
تونس مهدي معيري5عضویهاناثمدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
فاطمة محمد سالم اليافعي5عضویهاناثمدرسة عمران للتعليم االساسيع29عدن        
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