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علي احمد صالح حسين 1رئاسهذآور نادي مكيراسا124البيضاء    
احمد محمد الدودح1عضویهذآور نادي مكيراسا124البيضاء    
علوي احمد علي1عضویهذآور نادي مكيراسا124البيضاء    
موسى عبداهللا الحداد2رئاسهذآور نادي مكيراسا124البيضاء    
مطلوب محمد عبداهللا 2عضویهذآور نادي مكيراسا124البيضاء    
محمد علي صالح القطيش2عضویهذآور نادي مكيراسا124البيضاء    
مصطفى حسين الجعبه3رئاسهذآور نادي مكيراسا124البيضاء    
محمد عوض احمد المرادي3عضویهذآور نادي مكيراسا124البيضاء    
عيدروس محمد عبده ضيف اهللا3عضویهذآور نادي مكيراسا124البيضاء    
زهرة محمد عبدربه4رئاسهاناثنادي مكيراسا124البيضاء    
لول حسين عبداهللا الحداد4عضویهاناثنادي مكيراسا124البيضاء    
امل ادریس محبوب العذري4عضویهاناثنادي مكيراسا124البيضاء    
انيسه السيد حمد غالم5رئاسهاناثنادي مكيراسا124البيضاء    
اسيا سيف سعد الزآري5عضویهاناثنادي مكيراسا124البيضاء    
افراح عبداهللا الحداد5عضویهاناثنادي مكيراسا124البيضاء    
صالح احمد علي عباد1رئاسهذآور مدرسة البویبب124البيضاء    
حسين قاسم علي درویش1عضویهذآور مدرسة البویبب124البيضاء    
صالح عمر ابوبكر المسيبي1عضویهذآور مدرسة البویبب124البيضاء    
احمد محمد العامري2رئاسهذآور مدرسة البویبب124البيضاء    
احمد علي سالم المسيبي2عضویهذآور مدرسة البویبب124البيضاء    
عبداهللا حسين المسيبي2عضویهذآور مدرسة البویبب124البيضاء    
رناء محمد عمر الضمجي3رئاسهاناثمدرسة البویبب124البيضاء    
فاطمه محمد صالح المسيبي3عضویهاناثمدرسة البویبب124البيضاء    
وفاء محمد عمر النسجي3عضویهاناثمدرسة البویبب124البيضاء    
سميحه صالح محمد الحميقاني4رئاسهاناثمدرسة البویبب124البيضاء    
فينا محمد صالح المظفري4عضویهاناثمدرسة البویبب124البيضاء    
نادیة علي محمد4عضویهاناثمدرسة البویبب124البيضاء    
صالح محمد صالح مسلي1رئاسهذآور مبنى المواصالتج124البيضاء    
محمد قائدناصرقاسم1عضویهذآور مبنى المواصالتج124البيضاء    
احمد صالح احمد1عضویهذآور مبنى المواصالتج124البيضاء    
عبدالحيكم احمد محمد عبداهللا2رئاسهذآور مبنى المواصالتج124البيضاء    
علي سالم عبداهللا العبيدي2عضویهذآور مبنى المواصالتج124البيضاء    
علي عمر الضامي2عضویهذآور مبنى المواصالتج124البيضاء    
جالل سالم صالح الضمجي3رئاسهذآور مبنى المواصالتج124البيضاء    
سالم علي محمد صالح الحبشي3عضویهذآور مبنى المواصالتج124البيضاء    
صالح محمد صالح سيالن3عضویهذآور مبنى المواصالتج124البيضاء    
اسماء علي سالم عبداهللا4رئاسهاناثمبنى المواصالتج124البيضاء    
راویه صالح عبداني الحبشي4عضویهاناثمبنى المواصالتج124البيضاء    
سعاد وجيه احمد 4عضویهاناثمبنى المواصالتج124البيضاء    
وليده عبداهللا صالح مهب5رئاسهاناثمبنى المواصالتج124البيضاء    
هدى احمد فارع مثنى5عضویهاناثمبنى المواصالتج124البيضاء    
فاطمه علي احمد5عضویهاناثمبنى المواصالتج124البيضاء    
عبداهللا بن عبداهللا عباد1رئاسهذآور مدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
علي محمد القر ع 1عضویهذآور مدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
خالد غرام احمد المصيادي1عضویهذآور مدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
عبداهللا سالم المظفري2رئاسهذآور مدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
صالح عبداهللا احمد2عضویهذآور مدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
بدر عبد اهللا علوي خلف2عضویهذآور مدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
صالحه مسعد النجار3رئاسهاناثمدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
ابتسام علي قاسم الشدقي3عضویهاناثمدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
سيناء عبداهللا قاسم مغلول 3عضویهاناثمدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
فاطمه احمد بن احمد الزعيمي4رئاسهاناثمدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
سعاد احمد الواحدي4عضویهاناثمدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
لطيفة احمد البرماني4عضویهاناثمدرسة القریه الشهورد124البيضاء    
مطلوب سالم وسام 1رئاسهذآور نادي عریبه124البيضاء    
جمال عبداهللا ناصر قطيش1عضویهذآور نادي عریبه124البيضاء    
مصطفى محمد المرزوقي1عضویهذآور نادي عریبه124البيضاء    
عبداهللا علوي بكري2رئاسهذآور نادي عریبه124البيضاء    
محمد صالح ناصر الجوع2عضویهذآور نادي عریبه124البيضاء    
حسين حسن عبداهللا الحسيني2عضویهذآور نادي عریبه124البيضاء    
محمد احمد محمد البرآاني3رئاسهذآور نادي عریبه124البيضاء    
احمد علي عباد3عضویهذآور نادي عریبه124البيضاء    
علي صالح محمد3عضویهذآور نادي عریبه124البيضاء    
اسماء محسن حيدره الغيل4رئاسهاناثنادي عریبه124البيضاء    
اروى احمد عبداهللا رسام4عضویهاناثنادي عریبه124البيضاء    
منى حسين حنتوش4عضویهاناثنادي عریبه124البيضاء    
فائزه احمد صالح مسيبلي5رئاسهاناثنادي عریبه124البيضاء    
افراح عبداهللا ناصر القطيش5عضویهاناثنادي عریبه124البيضاء    
إلهام علي محمد5عضویهاناثنادي عریبه124البيضاء    
اشجان امين علي محمد6رئاسهاناثنادي عریبه124البيضاء    
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هناء حرسي عزیز6عضویهاناثنادي عریبه124البيضاء    
عبير عبداهللا قاسم الشهري6عضویهاناثنادي عریبه124البيضاء    
حسين یحي ناصر دماج1رئاسهذآور مدرسة الهجرو124البيضاء    
ناصر محمد بسوس حمصان1عضویهذآور مدرسة الهجرو124البيضاء    
محمد احمد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة الهجرو124البيضاء    
نایف أحمد صالح حسين2رئاسهذآور مدرسة الهجرو124البيضاء    
حميد عوض عبداهللا المشيك2عضویهذآور مدرسة الهجرو124البيضاء    
حسن احمد عبدربه سالم 2عضویهذآور مدرسة الهجرو124البيضاء    
سحر احمد یحيى القوسي3رئاسهاناثمدرسة الهجرو124البيضاء    
سعود احمد علي عباد3عضویهاناثمدرسة الهجرو124البيضاء    
عتيقة عاش علي3عضویهاناثمدرسة الهجرو124البيضاء    
سماح علي محمد النعمي4رئاسهاناثمدرسة الهجرو124البيضاء    
مهد الخضر احمد صانب4عضویهاناثمدرسة الهجرو124البيضاء    
امنه عبداهللا عبدالرحمن4عضویهاناثمدرسة الهجرو124البيضاء    
محمد سالم بن سالم البرآاني1رئاسهذآور مدرسة سليمز124البيضاء    
محفوظ احمد حسين البرآاني1عضویهذآور مدرسة سليمز124البيضاء    
عبد السالم محمد اسماعيل1عضویهذآور مدرسة سليمز124البيضاء    
عبدالفتاح صالح عبداهللا البرآاني2رئاسهذآور مدرسة سليمز124البيضاء    
ایمن محمد عبداهللا نعمان2عضویهذآور مدرسة سليمز124البيضاء    
ضيف اهللا عبداهللا محمد2عضویهذآور مدرسة سليمز124البيضاء    
صالح احمد علي ناصر القصير3رئاسهذآور مدرسة سليمز124البيضاء    
علي احمد حسين البرآاني3عضویهذآور مدرسة سليمز124البيضاء    
محمد صالح محمد الحميقاني3عضویهذآور مدرسة سليمز124البيضاء    
انسام علوي صالح محسون4رئاسهاناثمدرسة سليمز124البيضاء    
حياة حسين صالح محمد4عضویهاناثمدرسة سليمز124البيضاء    
سناء عبد السالم محمد4عضویهاناثمدرسة سليمز124البيضاء    
جمال ضيف عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة سليمز124البيضاء    
زینب محمد احمد الهارش5عضویهاناثمدرسة سليمز124البيضاء    
شيخه محمد صالح سيالن5عضویهاناثمدرسة سليمز124البيضاء    
علي صالح علوي محمد حيرش1رئاسهذآور مدرسة برع الغيلح124البيضاء    
الخضر محمد البرآاني1عضویهذآور مدرسة برع الغيلح124البيضاء    
صالح محمد الحنش1عضویهذآور مدرسة برع الغيلح124البيضاء    
منى محمد احمد2رئاسهاناثمدرسة برع الغيلح124البيضاء    
سعود عبداهللا الحنش دعر2عضویهاناثمدرسة برع الغيلح124البيضاء    
سميرة علي مصلح2عضویهاناثمدرسة برع الغيلح124البيضاء    
صالح محمد علوي الجنيدي1رئاسهذآور مدرسة الماذنط124البيضاء    
عبداهللا محمدمحمد الحبشي1عضویهذآور مدرسة الماذنط124البيضاء    
فيصل عبد ربه سالم المظفري1عضویهذآور مدرسة الماذنط124البيضاء    
عبداهللا احمد صالح الحنشي2رئاسهذآور مدرسة الماذنط124البيضاء    
عبدالولي مهيوب احمد2عضویهذآور مدرسة الماذنط124البيضاء    
قاسم احمد عویضين2عضویهذآور مدرسة الماذنط124البيضاء    
اميرة احمد عمر3رئاسهاناثمدرسة الماذنط124البيضاء    
نجالء سالم احمد عوض3عضویهاناثمدرسة الماذنط124البيضاء    
منى اسماعيل الحدید3عضویهاناثمدرسة الماذنط124البيضاء    
انيسه سالم حسين زهير4رئاسهاناثمدرسة الماذنط124البيضاء    
بونة حسين غبداهللا ناصر4عضویهاناثمدرسة الماذنط124البيضاء    
منى إسماعيل الحدید4عضویهاناثمدرسة الماذنط124البيضاء    
عبدالقادر احمد محمد1رئاسهذآور مدرسة الزونى124البيضاء    
محمد الخضر محمد العبدي1عضویهذآور مدرسة الزونى124البيضاء    
علي محمد الكوري1عضویهذآور مدرسة الزونى124البيضاء    
صالح احمد العسيلي2رئاسهذآور مدرسة الزونى124البيضاء    
معمر قاسم محمد السيد2عضویهذآور مدرسة الزونى124البيضاء    
علي عبداهللا حسين محمد2عضویهذآور مدرسة الزونى124البيضاء    
اروى عبداهللا حانب3رئاسهاناثمدرسة الزونى124البيضاء    
نجوى عوض محمد قاسم3عضویهاناثمدرسة الزونى124البيضاء    
حياة محمد احمد الكلودي3عضویهاناثمدرسة الزونى124البيضاء    
جماله عبداهللا صالح محمد4رئاسهاناثمدرسة الزونى124البيضاء    
وفاء عبداهللا محمد4عضویهاناثمدرسة الزونى124البيضاء    
نارجس عاصر عبداهللا الحداد4عضویهاناثمدرسة الزونى124البيضاء    
قاسم سعيد عبداهللا الفضلي1رئاسهذآور مدرسة الحجریةك124البيضاء    
خالد محمد عبدالنبي حنتوش1عضویهذآور مدرسة الحجریةك124البيضاء    
عبد اهللا صالح1عضویهذآور مدرسة الحجریةك124البيضاء    
محمد صالح محمد الفضلي2رئاسهذآور مدرسة الحجریةك124البيضاء    
عبداهللا صالح حسين المرزوقي2عضویهذآور مدرسة الحجریةك124البيضاء    
احمد ناجي ضيف اهللا الراجحي2عضویهذآور مدرسة الحجریةك124البيضاء    
اماني علي عبده البرآاني3رئاسهاناثمدرسة الحجریةك124البيضاء    
حليمه عبدربه صالح عبداهللا3عضویهاناثمدرسة الحجریةك124البيضاء    
یسرى عوض محمد قاسم 3عضویهاناثمدرسة الحجریةك124البيضاء    
یسرى محمد صالح محمد4رئاسهاناثمدرسة الحجریةك124البيضاء    
فضلة محمد عبدربة المرزوقي4عضویهاناثمدرسة الحجریةك124البيضاء    
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ایمان عبده حسين مجربه4عضویهاناثمدرسة الحجریةك124البيضاء    
علي عبده محمد المرزوقي1رئاسهذآور مدرسة الحاطل124البيضاء    
صالح عبداهللا الحيدري محمد شيخ 1عضویهذآور مدرسة الحاطل124البيضاء    
علي محمد احمد سالم 1عضویهذآور مدرسة الحاطل124البيضاء    
عبداهللا صالح زید2رئاسهذآور مدرسة الحاطل124البيضاء    
سالم الخضر سالم المصقعي2عضویهذآور مدرسة الحاطل124البيضاء    
محمد احمد علي مجور2عضویهذآور مدرسة الحاطل124البيضاء    
خدیجه احمد علي لجمان3رئاسهاناثمدرسة الحاطل124البيضاء    
بشرى عوض محمد قاسم 3عضویهاناثمدرسة الحاطل124البيضاء    
حفصه محمد حسين الزبدي3عضویهاناثمدرسة الحاطل124البيضاء    
سميه عبدربه الجرو4رئاسهاناثمدرسة الحاطل124البيضاء    
قاطمة احمد عبدربة احمد4عضویهاناثمدرسة الحاطل124البيضاء    
جميلة علي قاسم4عضویهاناثمدرسة الحاطل124البيضاء    
احمد عبدربه الرغد 1رئاسهذآور مدرسة شرجانم124البيضاء    
عيدروس عبداهللا ناصر1عضویهذآور مدرسة شرجانم124البيضاء    
عبدالعزیز علي ناصر العمري1عضویهذآور مدرسة شرجانم124البيضاء    
محمد عبدداهللا سالم 2رئاسهذآور مدرسة شرجانم124البيضاء    
عبدالحافظ علي سرحان2عضویهذآور مدرسة شرجانم124البيضاء    
عماد احمد علي مهيوب2عضویهذآور مدرسة شرجانم124البيضاء    
نوف أحمد العویضاني3رئاسهاناثمدرسة شرجانم124البيضاء    
فاطمه محمد احمد الهارش3عضویهاناثمدرسة شرجانم124البيضاء    
انيسه حسين صالح العسر3عضویهاناثمدرسة شرجانم124البيضاء    
افراح احمد سالم 4رئاسهاناثمدرسة شرجانم124البيضاء    
سعاد صالح القيسي4عضویهاناثمدرسة شرجانم124البيضاء    
افراح علي عبداهللا ناصر4عضویهاناثمدرسة شرجانم124البيضاء    
احمد محمد عبداهللا البرام1رئاسهذآور مدرسة بور فاعين124البيضاء    
محمد عبدربه القرعه1عضویهذآور مدرسة بور فاعين124البيضاء    
محمد صالح علي احمد1عضویهذآور مدرسة بور فاعين124البيضاء    
عتاب صالح بن صالح2رئاسهاناثمدرسة بور فاعين124البيضاء    
نجوى سالم عيسى 2عضویهاناثمدرسة بور فاعين124البيضاء    
امل احمد محمد الواحدي2عضویهاناثمدرسة بور فاعين124البيضاء    
صالح عبداهللا ناصر الوحيشي1رئاسهذآور مدرسة مرتعهس124البيضاء    
طه عبداهللا الحداد1عضویهذآور مدرسة مرتعهس124البيضاء    
صالح علي عباد1عضویهذآور مدرسة مرتعهس124البيضاء    
احمد طالب محسن2رئاسهذآور مدرسة مرتعهس124البيضاء    
احمد محمد عبدربه الجيشاني2عضویهذآور مدرسة مرتعهس124البيضاء    
علي حسين عبداهللا السعدي2عضویهذآور مدرسة مرتعهس124البيضاء    
هدى احمد عبدالنبي الوحيشي3رئاسهاناثمدرسة مرتعهس124البيضاء    
عبير عبداهللا قاسم الشهري3عضویهاناثمدرسة مرتعهس124البيضاء    
دینا عبداهللا علي3عضویهاناثمدرسة مرتعهس124البيضاء    
عبدالقوي عبداهللا محمد البجيري1رئاسهذآور مدرسة ملحاق بالظاهرهع124البيضاء    
عبدالخالق حسين احمد ثغانين1عضویهذآور مدرسة ملحاق بالظاهرهع124البيضاء    
عبداهللا احمد حسين الشواحي1عضویهذآور مدرسة ملحاق بالظاهرهع124البيضاء    
فایزة عمر محمد البجيري2رئاسهاناثمدرسة ملحاق بالظاهرهع124البيضاء    
ابتسام قاسم بشير2عضویهاناثمدرسة ملحاق بالظاهرهع124البيضاء    
مليون عبداهللا صالح 2عضویهاناثمدرسة ملحاق بالظاهرهع124البيضاء    
فاطمه احمد بن احمد الزعيمي3رئاسهاناثمدرسة ملحاق بالظاهرهع124البيضاء    
نجاة محمد علي البجير3عضویهاناثمدرسة ملحاق بالظاهرهع124البيضاء    
رفاق خالد صالح3عضویهاناثمدرسة ملحاق بالظاهرهع124البيضاء    
ناصر علي سالم العبيدي1رئاسهذآور مدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
علي احمد علي الجعداني1عضویهذآور مدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
محمد علي عبده خوالن1عضویهذآور مدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
معاذ حسين علي العبيدي2رئاسهذآور مدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
عبدالكریم احمد صالح خرباش2عضویهذآور مدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
راشد عبداهللا احمد الميري2عضویهذآور مدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
هادیة الخضر عمر3رئاسهاناثمدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
نوال علي سعيد آبير3عضویهاناثمدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
صابرین عبداهللا السلمي3عضویهاناثمدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
نجوى علي درویش4رئاسهاناثمدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
فاطمه احمد عبدالنبي المرزوقي4عضویهاناثمدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
ابتسام قاسم علوي4عضویهاناثمدرسة وادي بهاءف124البيضاء    
صالح احمد محسن العمري1رئاسهذآور مدرسة الغولص124البيضاء    
عبدربه محمد حسين 1عضویهذآور مدرسة الغولص124البيضاء    
محسن محمد اليزیدي1عضویهذآور مدرسة الغولص124البيضاء    
وفاء موسى عبداهللا الحداد2رئاسهاناثمدرسة الغولص124البيضاء    
شمس عبداهللا محمد الوحيشي2عضویهاناثمدرسة الغولص124البيضاء    
الهام احمد محمد 2عضویهاناثمدرسة الغولص124البيضاء    
ورده عبدربه محسن حسين3رئاسهاناثمدرسة الغولص124البيضاء    
ریحانه موسى عبداهللا الحداد3عضویهاناثمدرسة الغولص124البيضاء    
ظبية عبد الرب الهياشي3عضویهاناثمدرسة الغولص124البيضاء    
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عبداهللا احمد سليم1رئاسهذآور مدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
حسان الخضر احمد1عضویهذآور مدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
محمود محمد النوبي السعيدي1عضویهذآور مدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
صالح ناصر احم الدهمشي2رئاسهذآور مدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
احمد سالم عبدربه2عضویهذآور مدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
ناصر احمد سليم2عضویهذآور مدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
سعود عمرمحمد المسبحي3رئاسهاناثمدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
سعيده محمد عبد3عضویهاناثمدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
مكه حسين فيروك3عضویهاناثمدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
مروى محمد عبدالرب4رئاسهاناثمدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
دعاء قاسم ناصر4عضویهاناثمدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
عبيد محمد محمد یاسر4عضویهاناثمدرسة الخرجه دمانق124البيضاء    
احمد محمد صالح السعيدي1رئاسهذآور مدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
حسين عبدربه احمد شتيم1عضویهذآور مدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
فيصل محمد شيخ علي1عضویهذآور مدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
عبداهللا محمد ناصر الشمروخ2رئاسهذآور مدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
ابراهيم احمد صالح2عضویهذآور مدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
وليد یحيى الحيمي2عضویهذآور مدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
فوزیة سعيد مسعود3رئاسهاناثمدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
اسياء احمد عبداهللا بومي3عضویهاناثمدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
زایده علوي شيخ3عضویهاناثمدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
شفيقه علي منصور4رئاسهاناثمدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
اماني محمدعبدالغني حسن4عضویهاناثمدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
اروى محمد عبد اهللا المظفري4عضویهاناثمدرسة الجماء دمانر124البيضاء    
محمد احمد لعج العميري1رئاسهذآور  مدرسة الخسعهش124البيضاء    
عبداهللا ابوبكر عبدربه البرآاني1عضویهذآور  مدرسة الخسعهش124البيضاء    
صالح احمد اليوبي1عضویهذآور  مدرسة الخسعهش124البيضاء    
عمر عبداهللا علي الهصيصي2رئاسهذآور  مدرسة الخسعهش124البيضاء    
سالم غالب عبداهللا2عضویهذآور  مدرسة الخسعهش124البيضاء    
امعبد حسين عمر2عضویهذآور  مدرسة الخسعهش124البيضاء    
هناء سفيان سيف احمد3رئاسهاناث مدرسة الخسعهش124البيضاء    
ایناس محمد عوض3عضویهاناث مدرسة الخسعهش124البيضاء    
جميله سالم عباد3عضویهاناث مدرسة الخسعهش124البيضاء    
سعيده امعبد صالح4رئاسهاناث مدرسة الخسعهش124البيضاء    
حوریة محمد صالح4عضویهاناث مدرسة الخسعهش124البيضاء    
سوسن إسماعيل الحدید4عضویهاناث مدرسة الخسعهش124البيضاء    
محمد علي احمد العنسي1رئاسهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
طه احمد محمد الرميل1عضویهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
خالد عبدالنبي محمد الجالسي1عضویهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
محمد علي صالح اليریمي2رئاسهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
علي محمد صالح البرآاني2عضویهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
عبداهللا موسى الشليلي2عضویهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
مرسل محمد احمد غالب3رئاسهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
عبدالحميد سعيد صالح السالمي3عضویهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
عبدالقوي علي حسين الكوماني3عضویهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
عبداهللا علي قاسم القربي4رئاسهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
أحمد علي صالح المظفري4عضویهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
انس علي یاسر قاسم شرف4عضویهذآور مدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
نور محمد علي البرماني5رئاسهاناثمدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
حنان عبداهللا محمد الذماري5عضویهاناثمدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
سعاد محمد علي عبدالرسول5عضویهاناثمدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
فاطمه احمد علي دحبوش6رئاسهاناثمدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
افراح صالح المرفدي6عضویهاناثمدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
لطفية عبداهللا علي الكهالي6عضویهاناثمدرآز التدریب المهنيا125البيضاء    
خالد احمد سالم الحارثي1رئاسهذآور المواصالتب125البيضاء    
یاسين احمد الحميقاني1عضویهذآور المواصالتب125البيضاء    
إبراهيم محمد علي سالم البرماني1عضویهذآور المواصالتب125البيضاء    
ایمن علي محمد صالح2رئاسهذآور المواصالتب125البيضاء    
عبداهللا احمد ناصر اقبلي2عضویهذآور المواصالتب125البيضاء    
محضار احمد حسين الكبيش2عضویهذآور المواصالتب125البيضاء    
عبداهللا احمد علي عبدالرسول3رئاسهذآور المواصالتب125البيضاء    
عادل سالم محمد الطالبي3عضویهذآور المواصالتب125البيضاء    
صالح حسين حيدان3عضویهذآور المواصالتب125البيضاء    
محمد حسين صالح القاسمي4رئاسهذآور المواصالتب125البيضاء    
احمد محمد قاسم المهدي4عضویهذآور المواصالتب125البيضاء    
حسين صالح محمد الراشدي4عضویهذآور المواصالتب125البيضاء    
محمد مطهر السنيدار5رئاسهذآور المواصالتب125البيضاء    
محمد عبداهللا النعماني5عضویهذآور المواصالتب125البيضاء    
قاید عباس علي الهاللي5عضویهذآور المواصالتب125البيضاء    
اخالق محمد  المولد6رئاسهاناثالمواصالتب125البيضاء    
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سميره احمد علي عبدالرسول6عضویهاناثالمواصالتب125البيضاء    
صفيه عبدالاله محمد الصارطي6عضویهاناثالمواصالتب125البيضاء    
هاجر ناجي صالح االصوع7رئاسهاناثالمواصالتب125البيضاء    
اسماء صالح علي الشرفي7عضویهاناثالمواصالتب125البيضاء    
بغداد محمد عبداهللا الكهالي7عضویهاناثالمواصالتب125البيضاء    
عبدالاله موسى عمر الحروي1رئاسهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
محمد عبداهللا موسى اليحوي1عضویهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
احمد عبدالغني الصيدي1عضویهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
احمد عبداهللا العيشى2رئاسهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
طه حسين صادق القاضي2عضویهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
حسين احمد عبدالرحمن الهدار2عضویهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
احمدي محمد عبدربه الریامي3رئاسهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
طه علي احمد العولقي3عضویهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
محمدعبدوه االصبحي3عضویهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
محمد عبداهللا الكهالي4رئاسهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
عبدربه صالح محمد الحيك4عضویهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
مطيع عبدالرحمن محمد مرشد4عضویهذآور مدرسة  الكویتج125البيضاء    
فطوم عبد اهللا احمد مقصم5رئاسهاناثمدرسة  الكویتج125البيضاء    
سعدیه علي عبداهللا القيبلي5عضویهاناثمدرسة  الكویتج125البيضاء    
دالل احمد عباد الجالل5عضویهاناثمدرسة  الكویتج125البيضاء    
ایمان احمد علي الرعيني6رئاسهاناثمدرسة  الكویتج125البيضاء    
جمول احمد عبدربه الجروي6عضویهاناثمدرسة  الكویتج125البيضاء    
زینب محمد علي البرماني6عضویهاناثمدرسة  الكویتج125البيضاء    
مصطفى ابراهيم صادق القاضي1رئاسهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
عبدالخالق عباد الخوالني1عضویهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
عبد الرحمن خالد أحمد محمود1عضویهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
رضوان احمد عبداهللا طلحي2رئاسهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
سالم عبداهللا السعدي2عضویهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
ایمن احمد عبده عون2عضویهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
احمد محمد صالح الجروي3رئاسهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
محمد احمد محسن الهدار3عضویهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
طه عبداهللا احمد علي3عضویهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
یاسر حسين محمد البرآاني4رئاسهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
حافظ احمد عبداهللا العميري4عضویهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
علي عبده علي منصور4عضویهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
عبداهللا عبده احمد المشولي5رئاسهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
عبداهللا ابوبكر عبداهللا عرمان5عضویهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
صالح محمد عبداهللا الحميقاني5عضویهذآور المرآز الثقافيد125البيضاء    
نادیة محمد احمد الذماري6رئاسهاناثالمرآز الثقافيد125البيضاء    
انوار محمد احمد الرعيني6عضویهاناثالمرآز الثقافيد125البيضاء    
فاطمه محمد سعيد السالمي6عضویهاناثالمرآز الثقافيد125البيضاء    
سميه فرح حسين االصوع7رئاسهاناثالمرآز الثقافيد125البيضاء    
هدى محمد سالم الخویري7عضویهاناثالمرآز الثقافيد125البيضاء    
ورده علي عبداهللا الكهالي7عضویهاناثالمرآز الثقافيد125البيضاء    
صالح عبداهللا الخشيبي1رئاسهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
عبداهللا احمد عمر عرمان1عضویهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
محمد خالد محمد الحوشي1عضویهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
احمد سالم علي امواس2رئاسهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
عبدالرزاق محمد سالم الخویري2عضویهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
عبداهللا محمد علي الوهبي2عضویهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
خالد ناصر عوض العجي3رئاسهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
حسين احمد حسين ضيف اهللا3عضویهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
مانع علي احمد حنيش3عضویهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
محمد صالح عبدالنبي عرمان4رئاسهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
جمال محمد القویدري4عضویهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
محمد عبده احمد عبدالرزاق4عضویهذآور مرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
هنا محمد حسين اليحوي5رئاسهاناثمرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
فاطمه عبداهللا علي اقواس5عضویهاناثمرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
ابتسام صالح سعيد السالمي5عضویهاناثمرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
نادیه احمد محمد الرميل6رئاسهاناثمرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
وفاء عبداهللا السعدي6عضویهاناثمرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
امل خالد ناصر العجي6عضویهاناثمرآز االسر المنتجة جوار المرآز السابقه125البيضاء    
مصطفى حسن  المدعر1رئاسهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
حسين عبداهللا الخشم1عضویهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
احمد حمود الشعربي1عضویهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
امين محمد النجدي2رئاسهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
احمد محمد محسن الصارطي2عضویهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
محمد صالح محمد الدویل2عضویهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
احمد حسين الطالبي3رئاسهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
جمال محمد حسين القفعي3عضویهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
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مروان عبده صالح حسن3عضویهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
عالء الدین قائد عباس الهاللي4رئاسهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
محمد عمر الصوفي4عضویهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
سامي محمد عباد الجالل4عضویهذآور مدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
نوال محمد حسن طالب5رئاسهاناثمدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
ام الخير احمد صالح العاقل5عضویهاناثمدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
تمنيه یحيى محمد قاضي5عضویهاناثمدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
یسرى سالم احمد الحداد6رئاسهاناثمدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
منيرةعبداهللا اليافعي6عضویهاناثمدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
مریم سالم باصم6عضویهاناثمدرسة على بن ابي طالبو125البيضاء    
صالح حسين علوي الدرب1رئاسهذآور مدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
عبداهللا علي محمد المحمدي1عضویهذآور مدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
احمد علي عبدالقادر صالح 1عضویهذآور مدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
احمد عبداهللا الحاصل2رئاسهذآور مدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
عبدالاله عبداهللا محمد الحداد2عضویهذآور مدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
عدنان ناصر حسين المنصري2عضویهذآور مدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
عبدالرزاق عبداهللا الوحيشي3رئاسهذآور مدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
الخضر احمد عبده العوذلي3عضویهذآور مدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
عبدالباري محمد عمر علوي3عضویهذآور مدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
شریفة احمد محمد البرهمي4رئاسهاناثمدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
مریم احمد جابر الجبراني4عضویهاناثمدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
عبير عبدالحكيم احمد علي4عضویهاناثمدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
خدیجه محضار عيدروس السيد5رئاسهاناثمدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
وفاء علي الجبلي5عضویهاناثمدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
هناء محمد موسى الصيوعي5عضویهاناثمدرسة حمزة بعزةز125البيضاء    
احمد محمد عبداهللا المحسني1رئاسهذآور ابو ذر الغفاري بالرحبةح125البيضاء    
وليد عبداهللا احمد الجالدي1عضویهذآور ابو ذر الغفاري بالرحبةح125البيضاء    
عمر عبداهللا عمر الهصفري1عضویهذآور ابو ذر الغفاري بالرحبةح125البيضاء    
حسين احمد عبداهللا الهجري2رئاسهذآور ابو ذر الغفاري بالرحبةح125البيضاء    
علي جعفر حسين جحاف2عضویهذآور ابو ذر الغفاري بالرحبةح125البيضاء    
محمد حيدره حسين الشرفي2عضویهذآور ابو ذر الغفاري بالرحبةح125البيضاء    
وردة صالح عباد الشرفي3رئاسهاناثابو ذر الغفاري بالرحبةح125البيضاء    
ریم محسن علي المظفري3عضویهاناثابو ذر الغفاري بالرحبةح125البيضاء    
ایمان محمد سالم الزالف3عضویهاناثابو ذر الغفاري بالرحبةح125البيضاء    
عبدالمجيد محمدصالح الجالدي1رئاسهذآور مدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
مطلوب سالم عبداهللا الوهاشي1عضویهذآور مدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
حسين محمد سالم الوهاشي1عضویهذآور مدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
عبداهللا محمد علي الشرفي2رئاسهذآور مدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
مطلوب احمد صالح علوي2عضویهذآور مدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
الخضر عمر عبداهللا الجالدي2عضویهذآور مدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
صالح عمر حسين احمد3رئاسهذآور مدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
هاني عبدالناصر صالح الوهاشي3عضویهذآور مدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
جهاد ناصر عبد اهللا الفریش3عضویهذآور مدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
بدریه طاهر محمد سالم 4رئاسهاناثمدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
رزقة قاسم احمد الجالدي4عضویهاناثمدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
سميره محمد علي منصور4عضویهاناثمدرسة الشعب بمذوقينط125البيضاء    
علي صالح احمد المشدلي1رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
احمد عبداهللا محمد الصوبي1عضویهذآور مدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
مجاهد صالح علي الداوودي1عضویهذآور مدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
نبيل العذري احمد الواح2رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
علي عبدربه المشدلي2عضویهذآور مدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
عبداهللا احمد عبدربه الحاج2عضویهذآور مدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
فاطمه علي سالم الناشري3رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
منيره صالح علي بادي3عضویهاناثمدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
ریم محسن علي المظفري3عضویهاناثمدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
منى احمد السالمي4رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
سعاد عبداهللا الجالسي4عضویهاناثمدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
هيله محمد احمد الخضر4عضویهاناثمدرسة الفاروق بالضحاآيى125البيضاء    
صالح عبد اهللا عثمان1رئاسهذآور مدرسة محمد محمود الزبيري بالروضةك125البيضاء    
محمد احمد محمد المهل1عضویهذآور مدرسة محمد محمود الزبيري بالروضةك125البيضاء    
مطلوب عبدالرحيم اللبني1عضویهذآور مدرسة محمد محمود الزبيري بالروضةك125البيضاء    
عمر عبداهللا عبدالكریم2رئاسهذآور مدرسة محمد محمود الزبيري بالروضةك125البيضاء    
عبدالحكيم صالح اللبني2عضویهذآور مدرسة محمد محمود الزبيري بالروضةك125البيضاء    
جالل محمد علي دنبوس2عضویهذآور مدرسة محمد محمود الزبيري بالروضةك125البيضاء    
نوف احمد محمد العویضاني3رئاسهاناثمدرسة محمد محمود الزبيري بالروضةك125البيضاء    
ساره حسين عبداهللا المظفري3عضویهاناثمدرسة محمد محمود الزبيري بالروضةك125البيضاء    
نسيم محمد ثابت المعمري3عضویهاناثمدرسة محمد محمود الزبيري بالروضةك125البيضاء    
عبدالرحيم محمد محمد المزید1رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا بن رواحة بمشعبةل125البيضاء    
سالم محمد الشمروخ1عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن رواحة بمشعبةل125البيضاء    
مختار علي الخضر علي1عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن رواحة بمشعبةل125البيضاء    

صفحة ٦ من ٤٠



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

فيصل حسين محمد الصومعي2رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا بن رواحة بمشعبةل125البيضاء    
سعيد عبداهللا عبدالنبي المشدلي2عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن رواحة بمشعبةل125البيضاء    
محسن سالم احمد اللبني2عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن رواحة بمشعبةل125البيضاء    
نجالء عبداهللا صالح الطریقي3رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا بن رواحة بمشعبةل125البيضاء    
عدة محمد سالم الخویري3عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن رواحة بمشعبةل125البيضاء    
بشرى علي الخضر علي3عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن رواحة بمشعبةل125البيضاء    
محمد سالم علي الهصيصي1رئاسهذآور مدرسة الجيل بالمردمم125البيضاء    
احمد صالح علي الشاجري1عضویهذآور مدرسة الجيل بالمردمم125البيضاء    
محمد احمد صالح الهصيمي1عضویهذآور مدرسة الجيل بالمردمم125البيضاء    
محمد عبده احمد الرهينه2رئاسهذآور مدرسة الجيل بالمردمم125البيضاء    
علي احمد عبداهللا الذیب2عضویهذآور مدرسة الجيل بالمردمم125البيضاء    
بسام نعمان علي الشهاري2عضویهذآور مدرسة الجيل بالمردمم125البيضاء    
فاطمة علي محمد األهدل3رئاسهاناثمدرسة الجيل بالمردمم125البيضاء    
فاطمه علي محمد االهدل3عضویهاناثمدرسة الجيل بالمردمم125البيضاء    
نهى عبداهللا محسن طوشل3عضویهاناثمدرسة الجيل بالمردمم125البيضاء    
عبدالرحمن عبداهللا صالح الهصيص1رئاسهذآور الزبير بن العوام بجهرين125البيضاء    
محمد ناصر احمد الهصيصي1عضویهذآور الزبير بن العوام بجهرين125البيضاء    
محمد عبدالرب محمد المردع1عضویهذآور الزبير بن العوام بجهرين125البيضاء    
ناجي الخضر علي الهصيصي2رئاسهذآور الزبير بن العوام بجهرين125البيضاء    
عرفات عبدالاله محمد الهصيص2عضویهذآور الزبير بن العوام بجهرين125البيضاء    
علي محمد علي الهصيص2عضویهذآور الزبير بن العوام بجهرين125البيضاء    
هدى محمد المظفري3رئاسهاناثالزبير بن العوام بجهرين125البيضاء    
آافية حسن  المولد3عضویهاناثالزبير بن العوام بجهرين125البيضاء    
نبيلة عمر احمد الهصيصي3عضویهاناثالزبير بن العوام بجهرين125البيضاء    
مقبل عتيق قادري1رئاسهذآور بالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
محمدعبداهللا صالح المظفري1عضویهذآور بالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
احمد عبداهللا قاسم الجنيدي1عضویهذآور بالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
علي حسن عبداهللا السعيدي2رئاسهذآور بالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
صالح عبدالرب صالح المظفري2عضویهذآور بالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
سالم صالح عبد ربه2عضویهذآور بالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
احمد محمداحمد المحمدي3رئاسهذآور بالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
صالح محمد حسين المظفري3عضویهذآور بالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
احمد علي طالب السعيدي3عضویهذآور بالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
زینب صالح عبده المظفري4رئاسهاناثبالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
رندا عبدالرحمن الجوبحي4عضویهاناثبالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
فایزه علوي الشاذلي4عضویهاناثبالب بن رباح بالقاعس125البيضاء    
خالد علي احمد المهل1رئاسهذآور مدرسة قرعدع125البيضاء    
احمد حسين عبداهللا العبادي1عضویهذآور مدرسة قرعدع125البيضاء    
صالح عبده صالح الصبري1عضویهذآور مدرسة قرعدع125البيضاء    
ریم محسن علي المظفري 2رئاسهاناثمدرسة قرعدع125البيضاء    
ارزاق صالح عبدربه العویداني2عضویهاناثمدرسة قرعدع125البيضاء    
فاطمة محمد احمد السعدي2عضویهاناثمدرسة قرعدع125البيضاء    
خالد حسين الزنبعي1رئاسهذآور مدرسة الزاهرا126البيضاء    
سالم عبداهللا عبدالقوي الوزیر 1عضویهذآور مدرسة الزاهرا126البيضاء    
محمد جمال عثمان عبدالخالق1عضویهذآور مدرسة الزاهرا126البيضاء    
یاسين حسين صالح الحميقاني2رئاسهذآور مدرسة الزاهرا126البيضاء    
محمداحمد صالح الشهري2عضویهذآور مدرسة الزاهرا126البيضاء    
محمد محسن علي القزیف2عضویهذآور مدرسة الزاهرا126البيضاء    
امل محمد صالح الشرفي3رئاسهاناثمدرسة الزاهرا126البيضاء    
اروى احمد محمد الشعبي3عضویهاناثمدرسة الزاهرا126البيضاء    
سباء عبدالرب محمد القشوي3عضویهاناثمدرسة الزاهرا126البيضاء    
محمود طاهر محمد الحميقاني1رئاسهذآور مدرسة الشهيد الحميقانيب126البيضاء    
صالح احمد محمد بلسن1عضویهذآور مدرسة الشهيد الحميقانيب126البيضاء    
محمد احمد عمر الحميقاني1عضویهذآور مدرسة الشهيد الحميقانيب126البيضاء    
حسن سعيد الرفيد2رئاسهذآور مدرسة الشهيد الحميقانيب126البيضاء    
عمر صالح عمر على السيد2عضویهذآور مدرسة الشهيد الحميقانيب126البيضاء    
صالح محمد البابكي2عضویهذآور مدرسة الشهيد الحميقانيب126البيضاء    
اسماء محمود محمد طاهر3رئاسهاناثمدرسة الشهيد الحميقانيب126البيضاء    
شفاء حسين عبداهللا القفل3عضویهاناثمدرسة الشهيد الحميقانيب126البيضاء    
مزنة محمد علي الزیف3عضویهاناثمدرسة الشهيد الحميقانيب126البيضاء    
عبداهللا علي عبداهللا الحميقاني1رئاسهذآور مدرسة الجراديج126البيضاء    
محمد قاسم محمد الوحيشي1عضویهذآور مدرسة الجراديج126البيضاء    
احمد حسين عوض محمد1عضویهذآور مدرسة الجراديج126البيضاء    
ارزاق عبداهللا الشرفي2رئاسهاناثمدرسة الجراديج126البيضاء    
فاطمه محمد حسين شميله2عضویهاناثمدرسة الجراديج126البيضاء    
هناء عبدالرب عبداهللا الحسين 2عضویهاناثمدرسة الجراديج126البيضاء    
محمد على محمد عبده 1رئاسهذآور مدرسة الغولد126البيضاء    
بشير احمد عبداهللا مالوث1عضویهذآور مدرسة الغولد126البيضاء    
محمد حسين عبدالرب الوحيشي1عضویهذآور مدرسة الغولد126البيضاء    
اشواق عبدالرحيم محمد حسين2رئاسهاناثمدرسة الغولد126البيضاء    
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زینب علي الحميقاني2عضویهاناثمدرسة الغولد126البيضاء    
سعود عبداهللا محمد الفقيه2عضویهاناثمدرسة الغولد126البيضاء    
عمر صالح علوي المظفري1رئاسهذآور مدرسة المحصنه126البيضاء    
محمد الخظر سالم حسين 1عضویهذآور مدرسة المحصنه126البيضاء    
الخظر احمد محمد سالم 1عضویهذآور مدرسة المحصنه126البيضاء    
نور حسين موسى الترآي2رئاسهاناثمدرسة المحصنه126البيضاء    
نور  محمد الزآي2عضویهاناثمدرسة المحصنه126البيضاء    
زرعه حسين الخظر صالح 2عضویهاناثمدرسة المحصنه126البيضاء    
على عبدالخالق حسين 1رئاسهذآور مدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
احمد محمد علي صالح البرماني1عضویهذآور مدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
ماجد صالح احمد السيد1عضویهذآور مدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
سليم هدار شيخ الووي2رئاسهذآور مدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
صالح علي محمد البرماني2عضویهذآور مدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
صالح محمد علي حيدرة الحميقاني2عضویهذآور مدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
اسماء عبدالقادر محمد البرماني3رئاسهاناثمدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
لطيفة عبدربه محمد الدوعني3عضویهاناثمدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
بشرى علي محمد العبد3عضویهاناثمدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
مریم احمد محمد الحميقاني4رئاسهاناثمدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
فائزه محمد عبدالاله البرماني4عضویهاناثمدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
خضره على محمد عبدالقوي4عضویهاناثمدرسة ام القرى عينةو126البيضاء    
علي صالح  شيخ البرماني1رئاسهذآور مدرسة الحنكةز126البيضاء    
احمد على شيخ اليرماني1عضویهذآور مدرسة الحنكةز126البيضاء    
صالح عبداهللا احمد عبدالخالق1عضویهذآور مدرسة الحنكةز126البيضاء    
علي حسين علي شيخ البرماني2رئاسهذآور مدرسة الحنكةز126البيضاء    
محمد على صالح مجحم2عضویهذآور مدرسة الحنكةز126البيضاء    
احمد عبده احمد البابكي2عضویهذآور مدرسة الحنكةز126البيضاء    
مزنه سالم محمد الصقر3رئاسهاناثمدرسة الحنكةز126البيضاء    
راویه عبداهللا صالح البرماني3عضویهاناثمدرسة الحنكةز126البيضاء    
منى عمر احمد العروي3عضویهاناثمدرسة الحنكةز126البيضاء    
احمد حسين صالح البرماني1رئاسهذآور عثمان بن عفان بالمظبيح126البيضاء    
حسين علي محمد البرماني1عضویهذآور عثمان بن عفان بالمظبيح126البيضاء    
محمد محمد سالم البرماني1عضویهذآور عثمان بن عفان بالمظبيح126البيضاء    
ناصر صالح سالم البرماني2رئاسهذآور عثمان بن عفان بالمظبيح126البيضاء    
احمد عبدالاله صالح علي2عضویهذآور عثمان بن عفان بالمظبيح126البيضاء    
محمد علوي حسين الدرب2عضویهذآور عثمان بن عفان بالمظبيح126البيضاء    
انتصار احمد محسن عواد3رئاسهاناثعثمان بن عفان بالمظبيح126البيضاء    
نور صالح محمد العاقل3عضویهاناثعثمان بن عفان بالمظبيح126البيضاء    
حليمه عبداهللا احمد عبدالخالق3عضویهاناثعثمان بن عفان بالمظبيح126البيضاء    
صالح حسين محمد المحصني1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
حميد حسين على منصر1عضویهذآور مدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
عبدالحافظ عبداهللا عبدالقوي النجدي1عضویهذآور مدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
صالح محمد السيقل2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
على علوي على الحداد2عضویهذآور مدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
عبدالهادي حسن عشيش2عضویهذآور مدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
بليقس صالح حسين عثمان3رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
سمية احمد عبدالقوي محمد3عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
حليمه عبداهللا عثمان منصر3عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
ایمان صالح احمد محمد4رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
فریده صالح عبداهللا النجدي4عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
زهراء عبداهللا محمد منصر4عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد اهللا علي منصرط126البيضاء    
حسين احمد محمد الكبري1رئاسهذآور مدرسة المجریشى126البيضاء    
علي محمد الكبدي1عضویهذآور مدرسة المجریشى126البيضاء    
طاهر احمد الحاج النجدي1عضویهذآور مدرسة المجریشى126البيضاء    
فاطمه عبداهللا ناصر الطامي2رئاسهاناثمدرسة المجریشى126البيضاء    
ستر عبد الرب حسين الغنيمي2عضویهاناثمدرسة المجریشى126البيضاء    
هيلة احمد صالح العبيدي2عضویهاناثمدرسة المجریشى126البيضاء    
محمد علي صالح البابكي1رئاسهذآور ابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
عيدروس احمد على وراش1عضویهذآور ابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
حسين حسين عبداهللا الحميقاني1عضویهذآور ابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
حسين احمد عبداهللا مشطل2رئاسهذآور ابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
حسين محسن علي الحميقاني2عضویهذآور ابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
علي علي صالح الجرهومي2عضویهذآور ابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
نبيلة عبدالرب صالح محمد الحميقاني3رئاسهاناثابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
یاسمين محمد عبداهللا الجميقاني3عضویهاناثابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
ارزاق عباد ناصر3عضویهاناثابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
حليمة عبده احمد محمد 4رئاسهاناثابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
حليمة عبدالوهاب محمد صالح محسن4عضویهاناثابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
یاسمين محمد عبدالرحمن القرواش4عضویهاناثابو بكر الصدیق بدحيدحك126البيضاء    
محمد عبده موس حسين1رئاسهذآور مدرسة قربةل126البيضاء    
صالح عبداهللا علي الوحيشي1عضویهذآور مدرسة قربةل126البيضاء    
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عبداهللا علي عبداهللا الحميقاني1عضویهذآور مدرسة قربةل126البيضاء    
سعود علي محمد بلسن2رئاسهاناثمدرسة قربةل126البيضاء    
تقيه عبده احمد محمد 2عضویهاناثمدرسة قربةل126البيضاء    
صباح محمد عبدالرب على 2عضویهاناثمدرسة قربةل126البيضاء    
صالح عبداهللا عمر الزیدي1رئاسهذآور مدرسة الكفاح بقربةم126البيضاء    
ناصر عمر صالح الشدادي1عضویهذآور مدرسة الكفاح بقربةم126البيضاء    
عبدالحكيم عبداهللا محمد احمد1عضویهذآور مدرسة الكفاح بقربةم126البيضاء    
وزنه احمد عبده موس الجابري2رئاسهاناثمدرسة الكفاح بقربةم126البيضاء    
عفاف صالح محمد الوحيشي2عضویهاناثمدرسة الكفاح بقربةم126البيضاء    
هند صالح محمد القبالي2عضویهاناثمدرسة الكفاح بقربةم126البيضاء    
محمد على صالح السعراني1رئاسهذآور المجمع الحكومين126البيضاء    
حسين محمد احمد حسين1عضویهذآور المجمع الحكومين126البيضاء    
أحمد ناصر أحمد الرماح1عضویهذآور المجمع الحكومين126البيضاء    
قاسم علي المعافا2رئاسهذآور المجمع الحكومين126البيضاء    
عبدالباري عبداهللا عبدالاله2عضویهذآور المجمع الحكومين126البيضاء    
محمد صالح احمد السالل2عضویهذآور المجمع الحكومين126البيضاء    
سماح علي حسين الحبجي3رئاسهاناثالمجمع الحكومين126البيضاء    
نوریه احمد صالح عمر3عضویهاناثالمجمع الحكومين126البيضاء    
غنيه محسن حسين صالح 3عضویهاناثالمجمع الحكومين126البيضاء    
سميه على محمد صالح الحميقاني4رئاسهاناثالمجمع الحكومين126البيضاء    
دالل عبد الرب صالح عبدالغني4عضویهاناثالمجمع الحكومين126البيضاء    
نادیة احمد احمد الصریر4عضویهاناثالمجمع الحكومين126البيضاء    
عبد السالم سالم محمد العمري1رئاسهذآور بالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
سالم حسن عبده احمد العومعي1عضویهذآور بالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
حسن محمد على العمري1عضویهذآور بالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
صالح عبدربه حسين المحروقي2رئاسهذآور بالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
صالح حسين صالح محمد العمري2عضویهذآور بالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
جواهر احمد محمد العرولي2عضویهذآور بالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
عمرعبداهللا عشال3رئاسهذآور بالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
عبدالرزاق عبداهللا محمد العمرن3عضویهذآور بالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
محسن صالح محمد الحميقاني3عضویهذآور بالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
دالل محمد احمد الصومعي4رئاسهاناثبالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
جميله عبداهللا محمد الداوودي4عضویهاناثبالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
منى محمد صالح القردعي4عضویهاناثبالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
خضره عبداهللا حسين 5رئاسهاناثبالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
سمية علوي عبداهللا العسكري5عضویهاناثبالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
عبداهللا حسين محمد العمري5عضویهاناثبالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
نظرة صالح محمد العمري6رئاسهاناثبالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
ورده احمد على الزبيدى6عضویهاناثبالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
قينه علوي المسعودي6عضویهاناثبالل بن رباح بالمنقطعس126البيضاء    
هدار على هدار على عبدالرب1رئاسهذآور مدرسة القرین السفلىع126البيضاء    
مرسال الخضر الفضيلي1عضویهذآور مدرسة القرین السفلىع126البيضاء    
احمد علي محمد المظفري1عضویهذآور مدرسة القرین السفلىع126البيضاء    
جنه جمال عبدالرب الحميقاني2رئاسهاناثمدرسة القرین السفلىع126البيضاء    
وردة ناصر محمد العمري2عضویهاناثمدرسة القرین السفلىع126البيضاء    
عزیزة محمد عبد اهللا عامر2عضویهاناثمدرسة القرین السفلىع126البيضاء    
علوي عبداهللا قحطان1رئاسهذآور مدرسة الرباطف126البيضاء    
سالم صالح محسن العمري1عضویهذآور مدرسة الرباطف126البيضاء    
فرج حسين المليحمي1عضویهذآور مدرسة الرباطف126البيضاء    
صالح على حميد الحشيش2رئاسهذآور مدرسة الرباطف126البيضاء    
صالح علي محمد بنه2عضویهذآور مدرسة الرباطف126البيضاء    
حسين عبد اهللا محمد جرادة2عضویهذآور مدرسة الرباطف126البيضاء    
عبدربه موسى الحواص3رئاسهذآور مدرسة الرباطف126البيضاء    
موسى عبداهللا موسى العمري3عضویهذآور مدرسة الرباطف126البيضاء    
عبداهللا علي عبدربه الزبيري3عضویهذآور مدرسة الرباطف126البيضاء    
فاطمه عبداهللا جراده4رئاسهاناثمدرسة الرباطف126البيضاء    
وفاء احمد عبداهللا جراده 4عضویهاناثمدرسة الرباطف126البيضاء    
خدیجه صالح محمد الحميقاني4عضویهاناثمدرسة الرباطف126البيضاء    
منى سالم صالح محسن5رئاسهاناثمدرسة الرباطف126البيضاء    
منى سالم الفيضي5عضویهاناثمدرسة الرباطف126البيضاء    
فایزه عبدربه الحواص5عضویهاناثمدرسة الرباطف126البيضاء    
قاسم عبداهللا محمد المشرقي1رئاسهذآور مدرسة البطحاءص126البيضاء    
صالح عبداهللا حسين المشرقي1عضویهذآور مدرسة البطحاءص126البيضاء    
أحمد عبد ربه أحمد غرامة1عضویهذآور مدرسة البطحاءص126البيضاء    
سعاد محمد علي الزیف2رئاسهاناثمدرسة البطحاءص126البيضاء    
ریم الخضر محمد المشرقي2عضویهاناثمدرسة البطحاءص126البيضاء    
ساميه احمد عبداهللا العمري2عضویهاناثمدرسة البطحاءص126البيضاء    
محمدناصر محمد المشبه1رئاسهذآور مدرسة العمريق126البيضاء    
احمد صالح علوي العمري1عضویهذآور مدرسة العمريق126البيضاء    
حسين احمد عبده احمد العمري1عضویهذآور مدرسة العمريق126البيضاء    
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مریم عبدالرب موسى العمري2رئاسهاناثمدرسة العمريق126البيضاء    
فاطمة سالم محمد العمري2عضویهاناثمدرسة العمريق126البيضاء    
ذهب محمد حسين الحدري2عضویهاناثمدرسة العمريق126البيضاء    
احمد على حماص1رئاسهذآور مدرسة دنبوس ذمجيرر126البيضاء    
صالح عبداهللا حسين الهشامي1عضویهذآور مدرسة دنبوس ذمجيرر126البيضاء    
علوي علي حماص1عضویهذآور مدرسة دنبوس ذمجيرر126البيضاء    
تهاني عبداهللا علي المنبه2رئاسهاناثمدرسة دنبوس ذمجيرر126البيضاء    
سعدیه حسين على العمري2عضویهاناثمدرسة دنبوس ذمجيرر126البيضاء    
سلوى على محمود الشرعي2عضویهاناثمدرسة دنبوس ذمجيرر126البيضاء    
علي بن علي صالح الجرهومي1رئاسهذآور مدرسة الدریعاءش126البيضاء    
عبداهللا محمد على الجرهومي1عضویهذآور مدرسة الدریعاءش126البيضاء    
صالح بن صالح الجرهومي1عضویهذآور مدرسة الدریعاءش126البيضاء    
تقوى عبداهللا محمد الجرهومي2رئاسهاناثمدرسة الدریعاءش126البيضاء    
شمعة محمد عبداهللا الصباحي2عضویهاناثمدرسة الدریعاءش126البيضاء    
امنة علي عبدالرب حماص2عضویهاناثمدرسة الدریعاءش126البيضاء    
عبدالرب صالح الصومعي1رئاسهذآور مدرسة صلواعت126البيضاء    
محمد علوي احمد الصومعي1عضویهذآور مدرسة صلواعت126البيضاء    
ابراهيم صالح علي المظفري1عضویهذآور مدرسة صلواعت126البيضاء    
اماني جعبل السعدي2رئاسهاناثمدرسة صلواعت126البيضاء    
صفيه مطلوب القنع2عضویهاناثمدرسة صلواعت126البيضاء    
سلوي محسن محمد الصومعي2عضویهاناثمدرسة صلواعت126البيضاء    
منذر سالم فضل1رئاسهذآور مدرسة یفعانث126البيضاء    
احمد محمد عبدالقوي الصبامي1عضویهذآور مدرسة یفعانث126البيضاء    
قاسم عبدالرحيم الحوالني1عضویهذآور مدرسة یفعانث126البيضاء    
محمد احمد الحوالني2رئاسهذآور مدرسة یفعانث126البيضاء    
عبدالباسط عبدالقوي صالح الصباحي2عضویهذآور مدرسة یفعانث126البيضاء    
قاسم محمد الدباني2عضویهذآور مدرسة یفعانث126البيضاء    
مریم احمد القانص3رئاسهاناثمدرسة یفعانث126البيضاء    
ابتسام عبدالرب محمد الجرهومي3عضویهاناثمدرسة یفعانث126البيضاء    
منى حسين محمد احمد العناز3عضویهاناثمدرسة یفعانث126البيضاء    
أميرة حسين عبد اهللا جرادة4رئاسهاناثمدرسة یفعانث126البيضاء    
دالل سالم محمد العمري4عضویهاناثمدرسة یفعانث126البيضاء    
فاطمة حسين محمد جراده 4عضویهاناثمدرسة یفعانث126البيضاء    
عبداالله احمد زیزیاء1رئاسهذآور مدرسة الخفخ126البيضاء    
سالم محمد المرزوقي1عضویهذآور مدرسة الخفخ126البيضاء    
احمد حسين محسن العمري1عضویهذآور مدرسة الخفخ126البيضاء    
احمد علي موسى زیزیا2رئاسهذآور مدرسة الخفخ126البيضاء    
محمد عبدالرحمن یزیاء2عضویهذآور مدرسة الخفخ126البيضاء    
عدنان محمد عبداهللا جابر2عضویهذآور مدرسة الخفخ126البيضاء    
جماله عبداهللا الخياط3رئاسهاناثمدرسة الخفخ126البيضاء    
سماح احمد عبدربه الجروي3عضویهاناثمدرسة الخفخ126البيضاء    
وفاء محمد علوي العمري3عضویهاناثمدرسة الخفخ126البيضاء    
ليلى طاهر علوي زیزیا4رئاسهاناثمدرسة الخفخ126البيضاء    
فاطمة عبداهللا الخياط 4عضویهاناثمدرسة الخفخ126البيضاء    
حنان باوزیر4عضویهاناثمدرسة الخفخ126البيضاء    
فاطمه صالح احمد الدریس5رئاسهاناثمدرسة الخفخ126البيضاء    
فاطمة محمد عبدربه زیزیا5عضویهاناثمدرسة الخفخ126البيضاء    
ریشة علي عبدربة زیزیا5عضویهاناثمدرسة الخفخ126البيضاء    
نائف احمد عبدالحميد العامري1رئاسهذآور مدرسة القمعلةذ126البيضاء    
عادل محمد على الصدام1عضویهذآور مدرسة القمعلةذ126البيضاء    
حسين على حسين شرقان1عضویهذآور مدرسة القمعلةذ126البيضاء    
حفصة احمد حسين القریضي2رئاسهاناثمدرسة القمعلةذ126البيضاء    
صفاء عبدالحق احمد الصرام2عضویهاناثمدرسة القمعلةذ126البيضاء    
هدى صالح الزميري2عضویهاناثمدرسة القمعلةذ126البيضاء    
ساميه عمر على السعيد3رئاسهاناثمدرسة القمعلةذ126البيضاء    
شریفة حسين عبدالصمد المشعري3عضویهاناثمدرسة القمعلةذ126البيضاء    
فاطمة صالح طاهر الزهيري3عضویهاناثمدرسة القمعلةذ126البيضاء    
عبداهللا صالح اليوبي1رئاسهذآور مدرسة الحجلةض126البيضاء    
فضل ناصر صالح القرفوشي1عضویهذآور مدرسة الحجلةض126البيضاء    
مازن عبداهللا المشرقي1عضویهذآور مدرسة الحجلةض126البيضاء    
فاطمة محمد صالح الدرب2رئاسهاناثمدرسة الحجلةض126البيضاء    
ایمان صالح اليوبي2عضویهاناثمدرسة الحجلةض126البيضاء    
سعدیه اللقاسي2عضویهاناثمدرسة الحجلةض126البيضاء    
سالم محمد حسين احمد خلف1رئاسهذآور مدرسة ابو بكر حبانظ126البيضاء    
عمر عبدالقوي محمد1عضویهذآور مدرسة ابو بكر حبانظ126البيضاء    
ناصر عبدربه علوي المسوع1عضویهذآور مدرسة ابو بكر حبانظ126البيضاء    
صالح ضيف اهللا سالم المسعدي2رئاسهذآور مدرسة ابو بكر حبانظ126البيضاء    
علي محمد طالب المحروقي2عضویهذآور مدرسة ابو بكر حبانظ126البيضاء    
عبدالحكيم اسماعيل عبد الرزاق2عضویهذآور مدرسة ابو بكر حبانظ126البيضاء    
هدى عبداهللا المظفري3رئاسهاناثمدرسة ابو بكر حبانظ126البيضاء    
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ابتسام حسين عبداهللا عوص3عضویهاناثمدرسة ابو بكر حبانظ126البيضاء    
اشواق حميد المطحني3عضویهاناثمدرسة ابو بكر حبانظ126البيضاء    
الطيب على احمد الحاج1رئاسهذآور مدرسة النور ریشغ126البيضاء    
مطلوب محمد قاسم محمدسلمان1عضویهذآور مدرسة النور ریشغ126البيضاء    
محمد الخضر صالح1عضویهذآور مدرسة النور ریشغ126البيضاء    
عبدالرزاق قاسم صالح محمد2رئاسهذآور مدرسة النور ریشغ126البيضاء    
محمد حسين علي الشلي2عضویهذآور مدرسة النور ریشغ126البيضاء    
یاسر احمد محمد المحمدي2عضویهذآور مدرسة النور ریشغ126البيضاء    
سلمى عبداهللا محمد مصلح3رئاسهاناثمدرسة النور ریشغ126البيضاء    
قدریه على سعيد الميسري3عضویهاناثمدرسة النور ریشغ126البيضاء    
فایزه على محمد حلوب3عضویهاناثمدرسة النور ریشغ126البيضاء    
عبداهللا عبدربه العبيدي1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالقوعةا126٢البيضاء    
عبداهللا محمد صالح قرواش1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالقوعةا126٢البيضاء    
ابراهيم عبداهللا احمد الراشدي1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالقوعةا126٢البيضاء    
على محمد صالح الصالحي2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالقوعةا126٢البيضاء    
عبد اهللا حسين الغنيمي2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالقوعةا126٢البيضاء    
محمد عبدالقادر صالح الصومعي2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالقوعةا126٢البيضاء    
سماح محمد عمر المظفري3رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو بالقوعةا126٢البيضاء    
اسمهان محمد احمد السوداني3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو بالقوعةا126٢البيضاء    
نور عبداهللا ناجي3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو بالقوعةا126٢البيضاء    
مطري محمد عبداهللا المظفري1رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
محمد احمد صالح عبدالحبيب1عضویهذآور مدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
طالب احمد العبيدي1عضویهذآور مدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
عبدربه علي صالح شيخ2رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
سالم احمد سالم قاوش2عضویهذآور مدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
حسين عبداهللا محمد عبداهللا 2عضویهذآور مدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
نورمحمد احمد الخضر3رئاسهاناثمدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
سلمه علوي محمد الشاذلي3عضویهاناثمدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
خلود سعد محمد المشرقي3عضویهاناثمدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
صباح محسن محمد عبدالخالق4رئاسهاناثمدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
ایمان احمد جحاف4عضویهاناثمدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
سارة عبدربة علي العمري4عضویهاناثمدرسة عقبة بن نافعب126٢البيضاء    
مصطفى عبداهللا احمد الشوذبي1رئاسهذآور اسامة بن زید بالسوداءج126٢البيضاء    
احمد حسين عبدالكریم السوداني1عضویهذآور اسامة بن زید بالسوداءج126٢البيضاء    
محمد احمد محمد الرصاص1عضویهذآور اسامة بن زید بالسوداءج126٢البيضاء    
وفاء عبدالحبيب عبداهللا قرموش2رئاسهاناثاسامة بن زید بالسوداءج126٢البيضاء    
حياه یحيى اليوسفي2عضویهاناثاسامة بن زید بالسوداءج126٢البيضاء    
رنيم عبدالعزیز جراده2عضویهاناثاسامة بن زید بالسوداءج126٢البيضاء    
احمد عبداهللا سعيد العزاني1رئاسهذآور مدرسة الصومعةا127البيضاء    
مصطفى محمد سالم المنذري1عضویهذآور مدرسة الصومعةا127البيضاء    
بندر احمد علي المولد1عضویهذآور مدرسة الصومعةا127البيضاء    
احمد سالم عبدالنبي العزاني2رئاسهذآور مدرسة الصومعةا127البيضاء    
حسين عبداهللا محسن المنذري2عضویهذآور مدرسة الصومعةا127البيضاء    
عبدربه محسن صالح الدوماني2عضویهذآور مدرسة الصومعةا127البيضاء    
صالح ناصر سالم العمري3رئاسهذآور مدرسة الصومعةا127البيضاء    
غالب محمد علي العزاني3عضویهذآور مدرسة الصومعةا127البيضاء    
احمد سعيد علي ابراهيم3عضویهذآور مدرسة الصومعةا127البيضاء    
صفيه صالح احمد الدماني4رئاسهاناثمدرسة الصومعةا127البيضاء    
عائشة احمد محمد الطالبي4عضویهاناثمدرسة الصومعةا127البيضاء    
قمر احمد عبدربه السيد4عضویهاناثمدرسة الصومعةا127البيضاء    
عابد عبداهللا حيسن المظفري1رئاسهذآور مدرسة هارون الرشيد آل حسينب127البيضاء    
محمد احمد محمد الغرابي1عضویهذآور مدرسة هارون الرشيد آل حسينب127البيضاء    
عبداهللا احمد صالح المظفري1عضویهذآور مدرسة هارون الرشيد آل حسينب127البيضاء    
فضل احمد محمد الغرابي2رئاسهذآور مدرسة هارون الرشيد آل حسينب127البيضاء    
عمر عبدربه محمد جراف2عضویهذآور مدرسة هارون الرشيد آل حسينب127البيضاء    
احمد عبده عبد اهللا قطيبان2عضویهذآور مدرسة هارون الرشيد آل حسينب127البيضاء    
سعاد صالح احمد عبد اهللا3رئاسهاناثمدرسة هارون الرشيد آل حسينب127البيضاء    
نجات عبداهللا احمد الغرابي3عضویهاناثمدرسة هارون الرشيد آل حسينب127البيضاء    
یسرى عبداهللا احمد الغرابي3عضویهاناثمدرسة هارون الرشيد آل حسينب127البيضاء    
حسين محمد عبدربه الفردي1رئاسهذآور مدرسة الحسين بن علي الخربةج127البيضاء    
جمال عمر احمد الفروي1عضویهذآور مدرسة الحسين بن علي الخربةج127البيضاء    
عبدالحكبم محمد حسين الفروي1عضویهذآور مدرسة الحسين بن علي الخربةج127البيضاء    
عصام یحيى احمد المولد2رئاسهذآور مدرسة الحسين بن علي الخربةج127البيضاء    
احمد سالم المزید2عضویهذآور مدرسة الحسين بن علي الخربةج127البيضاء    
احمد  عبداهللا محمد العسيلي2عضویهذآور مدرسة الحسين بن علي الخربةج127البيضاء    
الطاف عبداهللا حسين الرومات3رئاسهاناثمدرسة الحسين بن علي الخربةج127البيضاء    
فطوم عبداهللا السعدي3عضویهاناثمدرسة الحسين بن علي الخربةج127البيضاء    
فاطمة سالم عبداهللا العزاني3عضویهاناثمدرسة الحسين بن علي الخربةج127البيضاء    
محمد صالح قاید العرامي1رئاسهذآور مدرسة العولقيةد127البيضاء    
عبدربه محمد عبداهللا القيسي1عضویهذآور مدرسة العولقيةد127البيضاء    
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یاسر صالح محمد صراف1عضویهذآور مدرسة العولقيةد127البيضاء    
عبداهللا محمد بویك سعيدي2رئاسهذآور مدرسة العولقيةد127البيضاء    
علي عبداهللا السعيدي2عضویهذآور مدرسة العولقيةد127البيضاء    
عبدالسالم محمد علي البجيري2عضویهذآور مدرسة العولقيةد127البيضاء    
عبد السالم عبد اهللا سالم مطبق3رئاسهذآور مدرسة العولقيةد127البيضاء    
محمد الخظر عبداهللا السعيدي3عضویهذآور مدرسة العولقيةد127البيضاء    
حسين صالح علي3عضویهذآور مدرسة العولقيةد127البيضاء    
فاطمة علي الجبلي4رئاسهاناثمدرسة العولقيةد127البيضاء    
امينه الكوني عبداهللا العسيلي4عضویهاناثمدرسة العولقيةد127البيضاء    
نعمه محمد عبداهللا قمعور4عضویهاناثمدرسة العولقيةد127البيضاء    
سالم ناصر احمد العامري1رئاسهذآور مدرسة العقلةه127البيضاء    
احمد صادق السباحي1عضویهذآور مدرسة العقلةه127البيضاء    
محسن عبداهللا عبيد الجيشاني1عضویهذآور مدرسة العقلةه127البيضاء    
عبدالرحمن عبدربه احمد الحاصل2رئاسهذآور مدرسة العقلةه127البيضاء    
عبدالرحمن الكشميمي2عضویهذآور مدرسة العقلةه127البيضاء    
سالم صالح محمد الخضر2عضویهذآور مدرسة العقلةه127البيضاء    
نور عبداهللا البنهي3رئاسهاناثمدرسة العقلةه127البيضاء    
وفاء عبد ربه عمر جرادة3عضویهاناثمدرسة العقلةه127البيضاء    
إلهام علي عبيد الجيشاني3عضویهاناثمدرسة العقلةه127البيضاء    
محمد عبداهللا الكشميمي1رئاسهذآور مدرسة شوآانو127البيضاء    
فضل حسين عمر الخظر1عضویهذآور مدرسة شوآانو127البيضاء    
صالح محمد العيج السياحي1عضویهذآور مدرسة شوآانو127البيضاء    
عبدالرحمن قاسم الكشميمي2رئاسهذآور مدرسة شوآانو127البيضاء    
فضل محمد علي البادآي2عضویهذآور مدرسة شوآانو127البيضاء    
طارق علي طاهر الفقير2عضویهذآور مدرسة شوآانو127البيضاء    
فاطمة ناصر احمد الفروي3رئاسهاناثمدرسة شوآانو127البيضاء    
شمس صالح احمد ناصر3عضویهاناثمدرسة شوآانو127البيضاء    
منى محمد علي متنيت3عضویهاناثمدرسة شوآانو127البيضاء    
عمر محمد عمر الجالعي1رئاسهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
أحمد بن أحمد الحميقاني1عضویهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
عبدالناصر محمد عبدربه الفوري1عضویهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
صالح محمد القریظي2رئاسهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
مصطفى یحيى محمد معجب2عضویهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
صالح عبدربه السباحي2عضویهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
صالح حسين صالح الثریا3رئاسهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
محمد عبداهللا صالح العزاني3عضویهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
باسل علي عباد الجالل3عضویهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
علي محمد حسين محمد 4رئاسهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
محسن احمد عبدربه الباني4عضویهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
موسى محمد حسين العویضاني4عضویهذآور مدرسة عوینز127البيضاء    
جماله عبداهللا علي العصيصي5رئاسهاناثمدرسة عوینز127البيضاء    
حليمة عبدالرحمن الخضيري5عضویهاناثمدرسة عوینز127البيضاء    
سعاد علي محمد البيضاني5عضویهاناثمدرسة عوینز127البيضاء    
ابتسام حسين صالح الثریا6رئاسهاناثمدرسة عوینز127البيضاء    
بدریه علي سعيد الميسري6عضویهاناثمدرسة عوینز127البيضاء    
حكمه محمد صالح سيالن6عضویهاناثمدرسة عوینز127البيضاء    
عبدالقادر علي العبيدي1رئاسهذآور مدرسة خصبح127البيضاء    
سالم محسن صالح الرقيبي1عضویهذآور مدرسة خصبح127البيضاء    
عبداهللا محمد العامري1عضویهذآور مدرسة خصبح127البيضاء    
احمد حسين الدباني2رئاسهذآور مدرسة خصبح127البيضاء    
صالح سالم صالح الرقيبي2عضویهذآور مدرسة خصبح127البيضاء    
عبدالغفار علي محمد 2عضویهذآور مدرسة خصبح127البيضاء    
نبيله محمد علوان3رئاسهاناثمدرسة خصبح127البيضاء    
اروى عبدربه الجروي3عضویهاناثمدرسة خصبح127البيضاء    
سناء عبدالسالم العبسي3عضویهاناثمدرسة خصبح127البيضاء    
عبدربه موسى عبدربه جيالن1رئاسهذآور مدرسة المسابغط127البيضاء    
عبداهللا علي العبيد1عضویهذآور مدرسة المسابغط127البيضاء    
الخضر محمد علي العمراني1عضویهذآور مدرسة المسابغط127البيضاء    
صالح سالم العویداني2رئاسهذآور مدرسة المسابغط127البيضاء    
احمدعلي الحاصل2عضویهذآور مدرسة المسابغط127البيضاء    
صالح عبدربه عمر السباحي2عضویهذآور مدرسة المسابغط127البيضاء    
خدیجة محمدعبده الودیدي3رئاسهاناثمدرسة المسابغط127البيضاء    
رنيم عبدالجليل محمد جراده3عضویهاناثمدرسة المسابغط127البيضاء    
زهراء صالح احمد البرماني3عضویهاناثمدرسة المسابغط127البيضاء    
علي عبده محمد الفروي1رئاسهذآور مدرسة االمام الغزالي بمشرعى127البيضاء    
جمال محمد عبده الجروي1عضویهذآور مدرسة االمام الغزالي بمشرعى127البيضاء    
محمد سالم عبداهللا الغرابي1عضویهذآور مدرسة االمام الغزالي بمشرعى127البيضاء    
احمد علي سالم العمراني2رئاسهذآور مدرسة االمام الغزالي بمشرعى127البيضاء    
محمد عبداهللا احمد المخشوف2عضویهذآور مدرسة االمام الغزالي بمشرعى127البيضاء    
عبدالكریم مهدي احمد2عضویهذآور مدرسة االمام الغزالي بمشرعى127البيضاء    
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قدریه علي سعيد عيسى3رئاسهاناثمدرسة االمام الغزالي بمشرعى127البيضاء    
فردوس عبداهللا قاسم المضوي3عضویهاناثمدرسة االمام الغزالي بمشرعى127البيضاء    
جمالة حسين شيخ العزاني3عضویهاناثمدرسة االمام الغزالي بمشرعى127البيضاء    
محمد احمد حسين العيشي1رئاسهذآور مدرسة حجالنك127البيضاء    
احمدسالم العبيدي1عضویهذآور مدرسة حجالنك127البيضاء    
عبدالسالم عارف محمد المقطري1عضویهذآور مدرسة حجالنك127البيضاء    
محمد احمد علي العبيدي2رئاسهذآور مدرسة حجالنك127البيضاء    
علي محمد عبدربه الفوري2عضویهذآور مدرسة حجالنك127البيضاء    
احمدعبدالرحمن العبيدي2عضویهذآور مدرسة حجالنك127البيضاء    
ایمان علي الحبلي3رئاسهاناثمدرسة حجالنك127البيضاء    
هدى محمد عبداهللا المظفري3عضویهاناثمدرسة حجالنك127البيضاء    
اماني محمد سالم الممقور3عضویهاناثمدرسة حجالنك127البيضاء    
جمال محمد المرزوقي1رئاسهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
زید محمد صالح العروي1عضویهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
ناصر محمد عبدربه بعوبك1عضویهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
علي احمد ابورید2رئاسهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
الخظر سالم عبدالنبي العروي2عضویهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
ناصر محمد عبدربه بعوبك2عضویهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
عبدالباسط حسين الفقيه3رئاسهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
خالد محمد المرزوقي3عضویهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
محمد احمد عبدربه العمراني3عضویهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
هيثم عبدربه محسن الدوماني4رئاسهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
عبدربه محمد العروي4عضویهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
ابراهيم محسن علي المظفري4عضویهذآور مدرسة الروميةل127البيضاء    
جماله حسين شيخ العزاني5رئاسهاناثمدرسة الروميةل127البيضاء    
منى خالد محمد المرزوقي5عضویهاناثمدرسة الروميةل127البيضاء    
اسماعيل محسن الدوماني5عضویهاناثمدرسة الروميةل127البيضاء    
عبداهللا علي ناصر الصارطي1رئاسهذآور مدرسة االمام الشافعي بالمسقاءم127البيضاء    
امين عبداهللا السباحي1عضویهذآور مدرسة االمام الشافعي بالمسقاءم127البيضاء    
محمد احمد صالح دریب1عضویهذآور مدرسة االمام الشافعي بالمسقاءم127البيضاء    
عبدالاله سالم احمد العزاني2رئاسهذآور مدرسة االمام الشافعي بالمسقاءم127البيضاء    
احمد صالح محمد العویضاني2عضویهذآور مدرسة االمام الشافعي بالمسقاءم127البيضاء    
هالل ثابت امين الورد2عضویهذآور مدرسة االمام الشافعي بالمسقاءم127البيضاء    
جمالة عبداهللا الهصيصي3رئاسهاناثمدرسة االمام الشافعي بالمسقاءم127البيضاء    
ابتسام علي احمد الصارطي3عضویهاناثمدرسة االمام الشافعي بالمسقاءم127البيضاء    
نور موسى عبده الصارطي3عضویهاناثمدرسة االمام الشافعي بالمسقاءم127البيضاء    
احمد سالم السباحي1رئاسهذآور مدرسة المقصابن127البيضاء    
عبدالقوي حسين احمد اليحوس1عضویهذآور مدرسة المقصابن127البيضاء    
فيصل احمد عبداهللا اليحوس1عضویهذآور مدرسة المقصابن127البيضاء    
حسين احمد عبدربه الفوري2رئاسهذآور مدرسة المقصابن127البيضاء    
خالد عمر محمد اليحوس2عضویهذآور مدرسة المقصابن127البيضاء    
علي احمد السعدي2عضویهذآور مدرسة المقصابن127البيضاء    
احمد علي سعيد الثریاء1رئاسهذآور مدرسة الميفاعس127البيضاء    
علي احمد علي محسن هادي1عضویهذآور مدرسة الميفاعس127البيضاء    
عبدالرحمن حسين الثریا1عضویهذآور مدرسة الميفاعس127البيضاء    
محمد علي حسين النوامي2رئاسهذآور مدرسة الميفاعس127البيضاء    
محمد عبد اهللا محمد العزاني2عضویهذآور مدرسة الميفاعس127البيضاء    
عبدربه محمد الثریا2عضویهذآور مدرسة الميفاعس127البيضاء    
حسين عبداهللا علي دجيره3رئاسهذآور مدرسة الميفاعس127البيضاء    
ناصر محمد سعيد الثریاء3عضویهذآور مدرسة الميفاعس127البيضاء    
محمد احمد سعيد الثریاء3عضویهذآور مدرسة الميفاعس127البيضاء    
فاطمه موسى علي عبدربه4رئاسهاناثمدرسة الميفاعس127البيضاء    
امل احمد صالح الثریا4عضویهاناثمدرسة الميفاعس127البيضاء    
امل محمد القاضي4عضویهاناثمدرسة الميفاعس127البيضاء    
موزه محمد احمد الظفير1رئاسهذآور مدرسة جاعرع127البيضاء    
مطلوب علي حسين علي1عضویهذآور مدرسة جاعرع127البيضاء    
عبدالقادر عبدربه القيسي1عضویهذآور مدرسة جاعرع127البيضاء    
علي محمد سالم القيسي2رئاسهذآور مدرسة جاعرع127البيضاء    
علي علوي القيسي2عضویهذآور مدرسة جاعرع127البيضاء    
سالم علي جاراهللا2عضویهذآور مدرسة جاعرع127البيضاء    
أحمد صالح عبد اهللا القاسمي3رئاسهذآور مدرسة جاعرع127البيضاء    
عبدالقادر محمد القيسي3عضویهذآور مدرسة جاعرع127البيضاء    
محمد احمد عبدالنبي العامري3عضویهذآور مدرسة جاعرع127البيضاء    
سلوى احمد سالم العزاني4رئاسهاناثمدرسة جاعرع127البيضاء    
فاطمه محمد عبدربه العصيمي4عضویهاناثمدرسة جاعرع127البيضاء    
رنده عبدالرحمن4عضویهاناثمدرسة جاعرع127البيضاء    
سالم محمد صالح الهاللي1رئاسهذآور مدرسة الجفرةف127البيضاء    
صالح شيخ عبداهللا جره1عضویهذآور مدرسة الجفرةف127البيضاء    
أحمد حيسن أحمد الدباني1عضویهذآور مدرسة الجفرةف127البيضاء    
ارمينيا خالد مهدي الحاج2رئاسهاناثمدرسة الجفرةف127البيضاء    
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اماني هواش فضل علي2عضویهاناثمدرسة الجفرةف127البيضاء    
فاطمة احمد اليوبي2عضویهاناثمدرسة الجفرةف127البيضاء    
عبدربه احمد علي حویله1رئاسهذآور مدرسة الحيدةص127البيضاء    
عبداهللا شيخ الجفر1عضویهذآور مدرسة الحيدةص127البيضاء    
محمد عبداهللا علي هادي المحيقني1عضویهذآور مدرسة الحيدةص127البيضاء    
حبية أحمد اللسواس2رئاسهاناثمدرسة الحيدةص127البيضاء    
فائزه حسين صالح المحيقني2عضویهاناثمدرسة الحيدةص127البيضاء    
فداء محسن ناصر لصق2عضویهاناثمدرسة الحيدةص127البيضاء    
یاسر محمد احمد حيدره1رئاسهذآور مدرسة نقاقق127البيضاء    
احمد محسن احمد حميد1عضویهذآور مدرسة نقاقق127البيضاء    
علي عبداهللا المحيفي1عضویهذآور مدرسة نقاقق127البيضاء    
فطيم عبداهللا علي صالح2رئاسهاناثمدرسة نقاقق127البيضاء    
حليمه مبارك احمد الوعش2عضویهاناثمدرسة نقاقق127البيضاء    
بشرى حسين  دنبع2عضویهاناثمدرسة نقاقق127البيضاء    
سالم علي صالح السلمي1رئاسهذآور مدرسة الحاطينر127البيضاء    
عبدالخالق محمد العمروط السلمي1عضویهذآور مدرسة الحاطينر127البيضاء    
عبدالكریم احمد صالح السلمي1عضویهذآور مدرسة الحاطينر127البيضاء    
نداء عوض ناصر طواق2رئاسهاناثمدرسة الحاطينر127البيضاء    
اروى محمد احمد الجعوص2عضویهاناثمدرسة الحاطينر127البيضاء    
فاطمه صالح احمد السلمي2عضویهاناثمدرسة الحاطينر127البيضاء    
عبداهللا ناصر احمد عوض المحيقني1رئاسهذآور الوحده الصحيه بالهجرش127البيضاء    
صالح علي صالح العزاني1عضویهذآور الوحده الصحيه بالهجرش127البيضاء    
حسين علي عبداهللا المحيقني1عضویهذآور الوحده الصحيه بالهجرش127البيضاء    
سيناء ناصر احمد الحيقني2رئاسهاناثالوحده الصحيه بالهجرش127البيضاء    
سقله محمد عبداهللا المحيقني2عضویهاناثالوحده الصحيه بالهجرش127البيضاء    
امل محمود محمد2عضویهاناثالوحده الصحيه بالهجرش127البيضاء    
صالح احمد عبداهللا اليوبي1رئاسهذآور مدرسة جعارت127البيضاء    
عبدالكریم عبداهللا العصم المحيقني1عضویهذآور مدرسة جعارت127البيضاء    
عبداهللا احمد القادري1عضویهذآور مدرسة جعارت127البيضاء    
سميره محمد علي سعيد2رئاسهاناثمدرسة جعارت127البيضاء    
انيسه صالح فهيد2عضویهاناثمدرسة جعارت127البيضاء    
صابرین اربين عبداهللا القاري2عضویهاناثمدرسة جعارت127البيضاء    
احمد محمد احمد المسنه1رئاسهذآور مدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
علي احمد العابسي1عضویهذآور مدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
علي صالح عبداهللا حسين الهياشي1عضویهذآور مدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
سالم عبده احمد المكردي2رئاسهذآور مدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
سيف صالح حسين الحریزي2عضویهذآور مدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
عادل محمد علي صالح2عضویهذآور مدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
فاطمه محمد حسين سام3رئاسهاناثمدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
افراح صالح موسى الجيد3عضویهاناثمدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
الهام عبدالقادر علي المالح3عضویهاناثمدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
آوثر علي صالح الهياشي4رئاسهاناثمدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
یسرى علوي حسين 4عضویهاناثمدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
یسرى عبداهللا حسين جعام4عضویهاناثمدرسة بن عقبل باسماعا128البيضاء    
حسين عبداهللا محمد ضيف اهللا1رئاسهذآور مدرسة  السالم بالحكومهب128البيضاء    
محمد صالح محمد الشليلي1عضویهذآور مدرسة  السالم بالحكومهب128البيضاء    
محمد عبداهللا موسى سالم1عضویهذآور مدرسة  السالم بالحكومهب128البيضاء    
زینب الخضر صالح المظفري2رئاسهاناثمدرسة  السالم بالحكومهب128البيضاء    
فاطمة عبداهللا الشليلي2عضویهاناثمدرسة  السالم بالحكومهب128البيضاء    
فائزة علي علي المرادي2عضویهاناثمدرسة  السالم بالحكومهب128البيضاء    
صالح محمد حسين الحجري1رئاسهذآور مدرسة ابن االمير بقریة المشاعرهج128البيضاء    
عبداهللا محمد احمد الفاتحي1عضویهذآور مدرسة ابن االمير بقریة المشاعرهج128البيضاء    
عبدالرحمن محمد علي الهياشي1عضویهذآور مدرسة ابن االمير بقریة المشاعرهج128البيضاء    
احمد بن احمد حسين جحالن2رئاسهذآور مدرسة ابن االمير بقریة المشاعرهج128البيضاء    
سالم صالح جحالن2عضویهذآور مدرسة ابن االمير بقریة المشاعرهج128البيضاء    
حسين محمد حسين المظفري2عضویهذآور مدرسة ابن االمير بقریة المشاعرهج128البيضاء    
رقية محمد عبداهللا الهياشي3رئاسهاناثمدرسة ابن االمير بقریة المشاعرهج128البيضاء    
هناء صادق عبده دحان3عضویهاناثمدرسة ابن االمير بقریة المشاعرهج128البيضاء    
سميره محمد حسين جحالن3عضویهاناثمدرسة ابن االمير بقریة المشاعرهج128البيضاء    
عبدربه علوي المسموع1رئاسهذآور مدرسة الوحده بالمساوعهد128البيضاء    
عبدالحبيب عبده احمد صالح الشليلي1عضویهذآور مدرسة الوحده بالمساوعهد128البيضاء    
عبدالرقيب عبدالخالق الظفيري1عضویهذآور مدرسة الوحده بالمساوعهد128البيضاء    
افراح علي هادي المسوع2رئاسهاناثمدرسة الوحده بالمساوعهد128البيضاء    
دالل صالح عبده احمد الضفري2عضویهاناثمدرسة الوحده بالمساوعهد128البيضاء    
حليمه احمد مسور الهياشي2عضویهاناثمدرسة الوحده بالمساوعهد128البيضاء    
عبدالاله سالم سعد العبدلي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد صالحه128البيضاء    
عبدربه احمد ضيف اهللا الصوملي1عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد صالحه128البيضاء    
سالم صالح موسى العبدلي1عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد صالحه128البيضاء    
سعاد احمد صالح العرادي2رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد صالحه128البيضاء    
حليمه احمد عبدالقادر سالم2عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد صالحه128البيضاء    
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فوزیه عبداهللا سالم2عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد صالحه128البيضاء    
رضوان قاسم محمد السيد1رئاسهذآور مدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
عبداهللا صالح عبداهللا البابكري1عضویهذآور مدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
عبداهللا باهر الشبوحي1عضویهذآور مدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
عبدالولي سالم موسى سالم2رئاسهذآور مدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
علي محمد صالح حسين العبدلي2عضویهذآور مدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
عبدالواحد أحمد صالح االصبحي2عضویهذآور مدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
عبير ناصر صالح الحميقاني3رئاسهاناثمدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
انتصار عبده سعيد3عضویهاناثمدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
اسماء صالح علي الهياشي3عضویهاناثمدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
صفية احمد صالح الهياشي4رئاسهاناثمدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
حليمه احمد موسى سالم4عضویهاناثمدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
حسن محمد موسى الدجري4عضویهاناثمدرسو النجاح بدامو128البيضاء    
طارق عبداهللا احمد السعيدي1رئاسهذآور مدرسة سعد بن العاص بالقهرهز128البيضاء    
محمد احمد عبداهللا جاراهللا السعيدي1عضویهذآور مدرسة سعد بن العاص بالقهرهز128البيضاء    
علي محمد عبداهللا المزید1عضویهذآور مدرسة سعد بن العاص بالقهرهز128البيضاء    
محمد محمد عثمان احمد2رئاسهذآور مدرسة سعد بن العاص بالقهرهز128البيضاء    
محمد عبداهللا حسين السعيدي2عضویهذآور مدرسة سعد بن العاص بالقهرهز128البيضاء    
صالح محمد الحميقاني2عضویهذآور مدرسة سعد بن العاص بالقهرهز128البيضاء    
ریسيه احمد موسى السعيدي3رئاسهاناثمدرسة سعد بن العاص بالقهرهز128البيضاء    
اسماء عبدالسالم احمد حسن3عضویهاناثمدرسة سعد بن العاص بالقهرهز128البيضاء    
انتخاب محمد عبداهللا السعيدي3عضویهاناثمدرسة سعد بن العاص بالقهرهز128البيضاء    
عبداهللا عبدااله موسى الحمري1رئاسهذآور مدرسة  حذیفه جبجب االعلىح128البيضاء    
احمد علي احمد الغيالني1عضویهذآور مدرسة  حذیفه جبجب االعلىح128البيضاء    
احمد محمد علي الغيالني1عضویهذآور مدرسة  حذیفه جبجب االعلىح128البيضاء    
وردة ابوبكر الحمري2رئاسهاناثمدرسة  حذیفه جبجب االعلىح128البيضاء    
ریا حسن علي احمد2عضویهاناثمدرسة  حذیفه جبجب االعلىح128البيضاء    
دیانه احمد علي2عضویهاناثمدرسة  حذیفه جبجب االعلىح128البيضاء    
محمد محسن الشعري1رئاسهذآور مدرسة سلمان الفارسي بالعينهط128البيضاء    
صالح قاسم   الشمري1عضویهذآور مدرسة سلمان الفارسي بالعينهط128البيضاء    
صالح محمد السعيدي1عضویهذآور مدرسة سلمان الفارسي بالعينهط128البيضاء    
عبدالغني محمد احمد الفاتحي2رئاسهذآور مدرسة سلمان الفارسي بالعينهط128البيضاء    
محمدعبداهللا سالم  الشمري2عضویهذآور مدرسة سلمان الفارسي بالعينهط128البيضاء    
محمد حسين علي الریشي2عضویهذآور مدرسة سلمان الفارسي بالعينهط128البيضاء    
ابتهاج احمد ماطر3رئاسهاناثمدرسة سلمان الفارسي بالعينهط128البيضاء    
جماله محمد احمد الكبدي3عضویهاناثمدرسة سلمان الفارسي بالعينهط128البيضاء    
بلقيس صالح علي الهياشي3عضویهاناثمدرسة سلمان الفارسي بالعينهط128البيضاء    
جمال حسين محمد صالح الهياشي1رئاسهذآور مدرسة الشعبهى128البيضاء    
مسعد علي عباد الرادي1عضویهذآور مدرسة الشعبهى128البيضاء    
محمد صالح محمد حمامه1عضویهذآور مدرسة الشعبهى128البيضاء    
قمر أحمد صالح السيد2رئاسهاناثمدرسة الشعبهى128البيضاء    
رضى حسين عبدالقادر اليارش2عضویهاناثمدرسة الشعبهى128البيضاء    
صفيه احمد صالح موسى2عضویهاناثمدرسة الشعبهى128البيضاء    
موسى محمد حسين الحجري1رئاسهذآور مدرسة االخالص بالخربهك128البيضاء    
علي عبداهللا محمدالعاقل1عضویهذآور مدرسة االخالص بالخربهك128البيضاء    
صالح أحمد علي الحمري1عضویهذآور مدرسة االخالص بالخربهك128البيضاء    
ذآيه علوي محمد 2رئاسهاناثمدرسة االخالص بالخربهك128البيضاء    
رباب صالح احمد الهياشي2عضویهاناثمدرسة االخالص بالخربهك128البيضاء    
لطيفة عمر موسى الحمري2عضویهاناثمدرسة االخالص بالخربهك128البيضاء    
محمد ناصر  الحمري1رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق بالمساحرهل128البيضاء    
حسين ناصر احمد الحجري1عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق بالمساحرهل128البيضاء    
محمد احمد عبدالرب الحجري1عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق بالمساحرهل128البيضاء    
محمد حسين صالح الحداد2رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق بالمساحرهل128البيضاء    
محمد عبداهللا موسى الحجري2عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق بالمساحرهل128البيضاء    
عبدالقادر احمد علي المظفري2عضویهذآور مدرسة ابو بكر الصدیق بالمساحرهل128البيضاء    
فاطمة عبداهللا الحداد3رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصدیق بالمساحرهل128البيضاء    
جواهر عبدالرب محمد الحجري3عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیق بالمساحرهل128البيضاء    
زاهيه علوي حسين الحجري3عضویهاناثمدرسة ابو بكر الصدیق بالمساحرهل128البيضاء    
عبداهللا صالح علي العدادي1رئاسهذآور مدرسة عبداهللا بن الحارث بالمسمقم128البيضاء    
محمدعبداهللا احمد ناصر القردعي1عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن الحارث بالمسمقم128البيضاء    
عبداهللا سالم علي أمواس1عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن الحارث بالمسمقم128البيضاء    
اسيا حسين عبداهللا العدادي2رئاسهاناثمدرسة عبداهللا بن الحارث بالمسمقم128البيضاء    
عذبه حسين علي ضيف اهللا العبدلي2عضویهاناثمدرسة عبداهللا بن الحارث بالمسمقم128البيضاء    
هند احمد صالح الهياش2عضویهاناثمدرسة عبداهللا بن الحارث بالمسمقم128البيضاء    
علي صالح طاهر الطاهري1رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالقهابهن128البيضاء    
عبداهللا احمد صالح الحجري1عضویهذآور مدرسة الفاروق بالقهابهن128البيضاء    
جمال محمد صالح1عضویهذآور مدرسة الفاروق بالقهابهن128البيضاء    
ایمان عبدالسالم صالح الهياشي2رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالقهابهن128البيضاء    
سعاد محمد موسى2عضویهاناثمدرسة الفاروق بالقهابهن128البيضاء    
فایزه حسين عبداهللا2عضویهاناثمدرسة الفاروق بالقهابهن128البيضاء    
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ناجي محمد حسين العياشي1رئاسهذآور مدرسة الفالح بالبجراءس128البيضاء    
عمر عاي عبداحمد الهياشي1عضویهذآور مدرسة الفالح بالبجراءس128البيضاء    
صالح علي الخضر الهياش1عضویهذآور مدرسة الفالح بالبجراءس128البيضاء    
سميره محمد صالح محمد2رئاسهاناثمدرسة الفالح بالبجراءس128البيضاء    
حنان محمدعبداهللا الظفري2عضویهاناثمدرسة الفالح بالبجراءس128البيضاء    
فائزة محمد عبداهللا الهياشي2عضویهاناثمدرسة الفالح بالبجراءس128البيضاء    
محمد حسين محمد صالح شميله1رئاسهذآور مدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
علي حسين حسين الهياشي1عضویهذآور مدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
عبداهللا علي احمد سالم العياشي1عضویهذآور مدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
علوي صالح عبداهللا العياشي2رئاسهذآور مدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
حسين ناصر محمد الفيضي2عضویهذآور مدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
حسين علي الخضر الهياشي2عضویهذآور مدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
سهام حسين سالم غنيم3رئاسهاناثمدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
فاطمه احمد حسين حسين العياشي3عضویهاناثمدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
جميله فاضل محمد علي عبده3عضویهاناثمدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
فاطمه احمد صالح موسى العياشي4رئاسهاناثمدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
شيخة محمد صالح سيالن4عضویهاناثمدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
غالية أحمد محمد موسى الهياشي4عضویهاناثمدرسة سيف بالظاهرهع128البيضاء    
عبدالعالم قاسم القاضي1رئاسهذآور مدرسة عبداهللا  بن قحافة بالمسيابف128البيضاء    
عبداهللا عبدالسالم یحيى شمسان1عضویهذآور مدرسة عبداهللا  بن قحافة بالمسيابف128البيضاء    
علوي محمد علوي عسكر1عضویهذآور مدرسة عبداهللا  بن قحافة بالمسيابف128البيضاء    
نظره عبدالقادر الحبجي2رئاسهاناثمدرسة عبداهللا  بن قحافة بالمسيابف128البيضاء    
سحر محمد سالم باجل2عضویهاناثمدرسة عبداهللا  بن قحافة بالمسيابف128البيضاء    
مریم قاید عبده محمد2عضویهاناثمدرسة عبداهللا  بن قحافة بالمسيابف128البيضاء    
عبدربه حسين علي1رئاسهذآور مدرسة  منخرص128البيضاء    
عبداهللا احمد عباد الرشدي1عضویهذآور مدرسة  منخرص128البيضاء    
عبدالرب عبداهللا الحاج1عضویهذآور مدرسة  منخرص128البيضاء    
حسين احمد حسين الرشدي2رئاسهذآور مدرسة  منخرص128البيضاء    
محمد عبدالاله احمد صالح2عضویهذآور مدرسة  منخرص128البيضاء    
عمار صالح الغفري2عضویهذآور مدرسة  منخرص128البيضاء    
عبدربه صالح السيد3رئاسهذآور مدرسة  منخرص128البيضاء    
عبدالحافظ أمين أحمد العمدي3عضویهذآور مدرسة  منخرص128البيضاء    
عبدالقادر علي عبدالقادر العمري3عضویهذآور مدرسة  منخرص128البيضاء    
امنه الخضر صالح الحازبي4رئاسهاناثمدرسة  منخرص128البيضاء    
فایزة محمد علي الحازبي4عضویهاناثمدرسة  منخرص128البيضاء    
فاطمة محمد احمد حسب اهللا4عضویهاناثمدرسة  منخرص128البيضاء    
هيلة علي عبده احمد المكردي5رئاسهاناثمدرسة  منخرص128البيضاء    
مریم حسين عبدالرب5عضویهاناثمدرسة  منخرص128البيضاء    
نبيله علي علي الرشدي5عضویهاناثمدرسة  منخرص128البيضاء    
عبدالسالم محمد علي بن صالح1رئاسهذآور مدرسة رشيدق128البيضاء    
عبداهللا محمدصالح واصل1عضویهذآور مدرسة رشيدق128البيضاء    
عبداهللا علي المفتاحي1عضویهذآور مدرسة رشيدق128البيضاء    
أحمد محمد علي الصمدي2رئاسهذآور مدرسة رشيدق128البيضاء    
صالح علي الحمه2عضویهذآور مدرسة رشيدق128البيضاء    
خالد احمد علي المالحي2عضویهذآور مدرسة رشيدق128البيضاء    
اروى عبداهللا احمد صالح3رئاسهاناثمدرسة رشيدق128البيضاء    
وسيلة محمد طالب الخضر3عضویهاناثمدرسة رشيدق128البيضاء    
مذهبة حسن صالح جار اهللا الجربي3عضویهاناثمدرسة رشيدق128البيضاء    
جاراهللا عبداهللا صالح جاراهللا الحزمي1رئاسهذآور مدرسة مدرانر128البيضاء    
حسين محمد حسين الدوآري1عضویهذآور مدرسة مدرانر128البيضاء    
حسين صالح محمد الحميقاني1عضویهذآور مدرسة مدرانر128البيضاء    
عبداهللا علي عبداهللا الطاعي2رئاسهذآور مدرسة مدرانر128البيضاء    
عبداهللا محمد صالح جاراهللا الجربي2عضویهذآور مدرسة مدرانر128البيضاء    
احمد عبداهللا صالح الحاج2عضویهذآور مدرسة مدرانر128البيضاء    
اسماء علي محمد موسى الشليلي3رئاسهاناثمدرسة مدرانر128البيضاء    
صباح صالح احمد رشاد3عضویهاناثمدرسة مدرانر128البيضاء    
ليمه علي عبداهللا الطاعي3عضویهاناثمدرسة مدرانر128البيضاء    
محمد عبداهللا علي الحازبي1رئاسهذآور مدرسة مرد العيلش128البيضاء    
حمدي احمد صالح عبداهللا1عضویهذآور مدرسة مرد العيلش128البيضاء    
هيثم علي عبداهللا1عضویهذآور مدرسة مرد العيلش128البيضاء    
بشایر صالح االسحم2رئاسهاناثمدرسة مرد العيلش128البيضاء    
تهاني علوي احمد عبداهللا الحازبي2عضویهاناثمدرسة مرد العيلش128البيضاء    
ُحسن أحمد صالح2عضویهاناثمدرسة مرد العيلش128البيضاء    
احمد الخضر عبداهللا عبدالرب الرشدي1رئاسهذآور مدرسة سراویلت128البيضاء    
احمد حسين عبدربه الرشدي1عضویهذآور مدرسة سراویلت128البيضاء    
هدار الخضر احمد عبدالرب1عضویهذآور مدرسة سراویلت128البيضاء    
عبداهللا علي محمد بوبك2رئاسهذآور مدرسة سراویلت128البيضاء    
علي عبدربه زید 2عضویهذآور مدرسة سراویلت128البيضاء    
احمد عبده صالح المظفري2عضویهذآور مدرسة سراویلت128البيضاء    
زهور ناصر احمد3رئاسهاناثمدرسة سراویلت128البيضاء    
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منى محسن قاسم الحميقاني3عضویهاناثمدرسة سراویلت128البيضاء    
عيشه علي احمد احمد عبدالرب3عضویهاناثمدرسة سراویلت128البيضاء    
عبدالقادر صالح احمد الملجمي1رئاسهذآور مدرسة حطانث128البيضاء    
سليم محمد احمد الجربي1عضویهذآور مدرسة حطانث128البيضاء    
علي عبدالرب ضيف اهللا المفتاحي1عضویهذآور مدرسة حطانث128البيضاء    
عبدالسالم محمد حسين2رئاسهذآور مدرسة حطانث128البيضاء    
محمدعلي غرامة العمراني2عضویهذآور مدرسة حطانث128البيضاء    
عبداهللا محمد عبداهللا العمراني2عضویهذآور مدرسة حطانث128البيضاء    
هيله الخضر عبدربه3رئاسهاناثمدرسة حطانث128البيضاء    
سعاد محمد علي صالح3عضویهاناثمدرسة حطانث128البيضاء    
نادیة احمد بن احمد3عضویهاناثمدرسة حطانث128البيضاء    
ناجي ناصر عبداهللا االمطل1رئاسهذآور مدرسة  اللفجخ128البيضاء    
عبدالغني ناجي المرخي1عضویهذآور مدرسة  اللفجخ128البيضاء    
علي عبدالقادر شيخ1عضویهذآور مدرسة  اللفجخ128البيضاء    
ناجي عبداهللا ابوبك حسين الرشدي2رئاسهذآور مدرسة  اللفجخ128البيضاء    
صالح احمد حسين الرشدي2عضویهذآور مدرسة  اللفجخ128البيضاء    
محمد عبداالله محمد بویك2عضویهذآور مدرسة  اللفجخ128البيضاء    
رایسه محمد احمد حسب اهللا3رئاسهاناثمدرسة  اللفجخ128البيضاء    
سماح عبدالرب محمد الملجمي3عضویهاناثمدرسة  اللفجخ128البيضاء    
مليون صالح محمد الملجمي3عضویهاناثمدرسة  اللفجخ128البيضاء    
جواهر علي صالح المخلف4رئاسهاناثمدرسة  اللفجخ128البيضاء    
فایزة حسين محمد سيالن4عضویهاناثمدرسة  اللفجخ128البيضاء    
امينة عبدالقادر احمد راشد4عضویهاناثمدرسة  اللفجخ128البيضاء    
علي صالح القانص1رئاسهذآور المرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
علوي أحمد صالح الملجمي1عضویهذآور المرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
قاید محمد حسين الدوآري1عضویهذآور المرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
علوي احمد صالح الملجمي2رئاسهذآور المرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
حسين أحمد العبدلي2عضویهذآور المرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
علي عبدالقادر العمري2عضویهذآور المرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
صالح احمد ضيف اهللا الملجمي3رئاسهذآور المرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
مساعد عبداهللا صالح3عضویهذآور المرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
محمد عبدالقادر الشيبه3عضویهذآور المرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
زینب عبد اهللا موسى4رئاسهاناثالمرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
سلوى زین اهللا الغشامي4عضویهاناثالمرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
ابتسام سعد ناصر الصغير4عضویهاناثالمرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
نبيله احمد محمد الرشدي5رئاسهاناثالمرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
لواء محمد صالح5عضویهاناثالمرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
لوليه محمد سالم عمير5عضویهاناثالمرآز الصحي بالصفصفذ128البيضاء    
عاید محمد حسين الدوآري1رئاسهذآور مدرسة الرباطض128البيضاء    
فواز احمد بن علي البهجي1عضویهذآور مدرسة الرباطض128البيضاء    
احمد فضل السيد1عضویهذآور مدرسة الرباطض128البيضاء    
هند عبداهللا غرامة العمراني2رئاسهاناثمدرسة الرباطض128البيضاء    
عبير علي احمد البهجي2عضویهاناثمدرسة الرباطض128البيضاء    
فاطمه صالح العرولي2عضویهاناثمدرسة الرباطض128البيضاء    
صالح علوي الصيري1رئاسهذآور مدرسة بلكالءظ128البيضاء    
عبداهللا حسين علي الحازبي1عضویهذآور مدرسة بلكالءظ128البيضاء    
احمد عبداهللا بالليل1عضویهذآور مدرسة بلكالءظ128البيضاء    
عبدالكریم علي صالح جبري2رئاسهذآور مدرسة بلكالءظ128البيضاء    
حسن قاید محمد الغيثي2عضویهذآور مدرسة بلكالءظ128البيضاء    
احمد صالح علي الغشامي2عضویهذآور مدرسة بلكالءظ128البيضاء    
منى علي محمد الصيري3رئاسهاناثمدرسة بلكالءظ128البيضاء    
فاتن محمد احمد علوان3عضویهاناثمدرسة بلكالءظ128البيضاء    
سلوى محمد عثمان احمد3عضویهاناثمدرسة بلكالءظ128البيضاء    
صالح محمد حسين البهجي1رئاسهذآور مدرسة ابي ایوب االنصاري بالجينهغ128البيضاء    
محمد علي الحمزه البهجي1عضویهذآور مدرسة ابي ایوب االنصاري بالجينهغ128البيضاء    
صالح محمد حسين البهجي1عضویهذآور مدرسة ابي ایوب االنصاري بالجينهغ128البيضاء    
فاطمه عبدالوهاب القاضي2رئاسهاناثمدرسة ابي ایوب االنصاري بالجينهغ128البيضاء    
روضه غالب قائد 2عضویهاناثمدرسة ابي ایوب االنصاري بالجينهغ128البيضاء    
سناء غالب قائد2عضویهاناثمدرسة ابي ایوب االنصاري بالجينهغ128البيضاء    
عبدالقادر الرصاص حسين احمد1رئاسهذآور مدرسة عبرها128٢البيضاء    
احمد علي حسين الرصاص1عضویهذآور مدرسة عبرها128٢البيضاء    
ابراهيم علي عبداهللا الهياشي1عضویهذآور مدرسة عبرها128٢البيضاء    
ماجدالرصاص حسين الرصاص1رئاسهذآور مدرسة مسورهب128٢البيضاء    
عبدالقادر علي سالم الرصاص1عضویهذآور مدرسة مسورهب128٢البيضاء    
الرصاص عبدالقادر حسين الرصاص1عضویهذآور مدرسة مسورهب128٢البيضاء    
عبداهللا صالح عبداهللا القشعي العلوي1رئاسهذآور مدرسة  دثرانج128٢البيضاء    
سالم علي سالم العلوي1عضویهذآور مدرسة  دثرانج128٢البيضاء    
سالم عبداهللا السعدي1عضویهذآور مدرسة  دثرانج128٢البيضاء    
الرصاص منصر سالم الرصاص2رئاسهذآور مدرسة  دثرانج128٢البيضاء    
صالح علي صالح العلوي2عضویهذآور مدرسة  دثرانج128٢البيضاء    
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علي صالح علي الهمامي2عضویهذآور مدرسة  دثرانج128٢البيضاء    
علي عبداهللا سالم العلوي1رئاسهذآور مدرسة الحماطهد128٢البيضاء    
احمد علي صالح حسين العلوي1عضویهذآور مدرسة الحماطهد128٢البيضاء    
سالم علي منصر العلوي1عضویهذآور مدرسة الحماطهد128٢البيضاء    
ناجي علي حسين البهجي1رئاسهذآور مدرسة دماجه128٢البيضاء    
راآن منصر حسين ابن شيخ1عضویهذآور مدرسة دماجه128٢البيضاء    
عبدربة عبداهللا احمد المسلمي1عضویهذآور مدرسة دماجه128٢البيضاء    
صالح احمد عبدربه القاسمي1رئاسهذآور مدرسة الخزجةو128٢البيضاء    
علي صالح احمد القاسمي1عضویهذآور مدرسة الخزجةو128٢البيضاء    
محمد عبداهللا منصر القشعبي1عضویهذآور مدرسة الخزجةو128٢البيضاء    
عبدالملك الرصاص احمد الرصاص1رئاسهذآور مدرسة اللحجز128٢البيضاء    
علي عبداهللا علي حسين الرصاص1عضویهذآور مدرسة اللحجز128٢البيضاء    
مصطفى علي حسين الرصاص1عضویهذآور مدرسة اللحجز128٢البيضاء    
الرصاص ابوبكر حسين الرصاص1رئاسهذآور مدرسة الحوشح128٢البيضاء    
الرصاص ناصر حسين الرصاص1عضویهذآور مدرسة الحوشح128٢البيضاء    
محمد الرصاص منصر حسين1عضویهذآور مدرسة الحوشح128٢البيضاء    
عبداهللا صالح حسين الرصاص1رئاسهذآور مدرسة الطرثورط128٢البيضاء    
الرصاص عبداهللا علي الرصاص1عضویهذآور مدرسة الطرثورط128٢البيضاء    
رشاد ناجي احمد المولد1عضویهذآور مدرسة الطرثورط128٢البيضاء    
عبدرب عبداهللا احمد المسلمي1رئاسهذآور مدرسة مرسى128٢البيضاء    
صالح احمد حسين صالح العلوي1عضویهذآور مدرسة مرسى128٢البيضاء    
محمد احمد صالح العلوي1عضویهذآور مدرسة مرسى128٢البيضاء    
عبدالكریم صالح عبداهللا البرجي1رئاسهذآور مدرسة البرحك128٢البيضاء    
عبدالوهاب محمد حسين البرحي1عضویهذآور مدرسة البرحك128٢البيضاء    
علي حسين محمد الرصاص1عضویهذآور مدرسة البرحك128٢البيضاء    
قاسم صالح علي السيد1رئاسهذآور مدرسة الشطل128٢البيضاء    
الرصاص علي احمد الرصاص1عضویهذآور مدرسة الشطل128٢البيضاء    
الرصاص حسين الرصاص احمد 1عضویهذآور مدرسة الشطل128٢البيضاء    
صادق عبدالكریم حسين الرصاص1رئاسهذآور مدرسة صنهم128٢البيضاء    
عبدالرب محمد صالح العبدلي1عضویهذآور مدرسة صنهم128٢البيضاء    
محمد حسين حسين الصانع1عضویهذآور مدرسة صنهم128٢البيضاء    
مریم عباد مجمل الشرافي2رئاسهاناثمدرسة صنهم128٢البيضاء    
مریم فيصل احمد العبدلي2عضویهاناثمدرسة صنهم128٢البيضاء    
سارة حسين عبداهللا المظفري2عضویهاناثمدرسة صنهم128٢البيضاء    
نضال مجاهد علي المولد1رئاسهذآور مدرسة طيابن128٢البيضاء    
عبداهللا عبدالرحمن عبداهللا سالم1عضویهذآور مدرسة طيابن128٢البيضاء    
حسين محمد حسين الطيابي1عضویهذآور مدرسة طيابن128٢البيضاء    
عبدالكریم احمد علوي الهشامي2رئاسهذآور مدرسة طيابن128٢البيضاء    
محمد علي احمد الجعفري2عضویهذآور مدرسة طيابن128٢البيضاء    
عبداهللا حسين محمد المشعري2عضویهذآور مدرسة طيابن128٢البيضاء    
فاطمة احمد احمد الجعفري3رئاسهاناثمدرسة طيابن128٢البيضاء    
فائزة احمد صالح المسيبلي3عضویهاناثمدرسة طيابن128٢البيضاء    
نور على الجعفري3عضویهاناثمدرسة طيابن128٢البيضاء    
فاطمة احمد سالم4رئاسهاناثمدرسة طيابن128٢البيضاء    
سعاد صالح سالم الطياي4عضویهاناثمدرسة طيابن128٢البيضاء    
خدیجة محمد صالح اللباسي4عضویهاناثمدرسة طيابن128٢البيضاء    
محمد عبداهللا علي الصالحي1رئاسهذآور مدرسة االمام النسائي بالغيلهس128٢البيضاء    
عبدالرب حسين علوي الصالحي1عضویهذآور مدرسة االمام النسائي بالغيلهس128٢البيضاء    
عادل محمد أحمد القيفي1عضویهذآور مدرسة االمام النسائي بالغيلهس128٢البيضاء    
محمد عبده صالح علوي2رئاسهذآور مدرسة االمام النسائي بالغيلهس128٢البيضاء    
عبداهللا علي محمد العميري2عضویهذآور مدرسة االمام النسائي بالغيلهس128٢البيضاء    
محمد علي حسين العواضي2عضویهذآور مدرسة االمام النسائي بالغيلهس128٢البيضاء    
الخضر عباد محمد الحداد1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو بآل رباشع128٢البيضاء    
عبدالكریم عبدالعزیز محمد دباش1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بآل رباشع128٢البيضاء    
علي احمد محمد دباش1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بآل رباشع128٢البيضاء    
مصطفى عبدالقادر محمد دباش2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو بآل رباشع128٢البيضاء    
عبالكریم عبداهللا صاتلح العميري2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بآل رباشع128٢البيضاء    
أحمد عبداهللا سالم الصالحي2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بآل رباشع128٢البيضاء    
زینب علي عبداهللا الظفري3رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو بآل رباشع128٢البيضاء    
زینب مبارك محمد دباش3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو بآل رباشع128٢البيضاء    
حنان علي احمد محمد دباش3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو بآل رباشع128٢البيضاء    
علي عبدربه حسين المقوري1رئاسهذآور مدرسة الترمذي باعشارف128٢البيضاء    
علوي عمر احمد الجنيدي1عضویهذآور مدرسة الترمذي باعشارف128٢البيضاء    
صالح بن صالح الرقاي1عضویهذآور مدرسة الترمذي باعشارف128٢البيضاء    
سالم عبدربه حسين المنصوري2رئاسهذآور مدرسة الترمذي باعشارف128٢البيضاء    
علي محمد احمد الحازبي2عضویهذآور مدرسة الترمذي باعشارف128٢البيضاء    
ناصر علي حسين العواضي2عضویهذآور مدرسة الترمذي باعشارف128٢البيضاء    
عبداهللا مبارك ناصر الضریبي1رئاسهذآور مدرسة الزبير بن العوامص128٢البيضاء    
صالح عبداهللا عبدربه الدعامي1عضویهذآور مدرسة الزبير بن العوامص128٢البيضاء    
عبداهللا احمد امين االهدل1عضویهذآور مدرسة الزبير بن العوامص128٢البيضاء    
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عبدالكریم عبدالقادر عبداهللا السوداني2رئاسهذآور مدرسة الزبير بن العوامص128٢البيضاء    
صادق احمد عبد اهللا العميري2عضویهذآور مدرسة الزبير بن العوامص128٢البيضاء    
صالح محمد حسين الضریبي2عضویهذآور مدرسة الزبير بن العوامص128٢البيضاء    
وحده علوي سعيد الدعامي3رئاسهاناثمدرسة الزبير بن العوامص128٢البيضاء    
أمينة عباد محمد الحداد3عضویهاناثمدرسة الزبير بن العوامص128٢البيضاء    
هند عبدالعزیز احمد العميري3عضویهاناثمدرسة الزبير بن العوامص128٢البيضاء    
محمد محمد سواد الوتالي1رئاسهذآور مدرسة ابن ماجهق128٢البيضاء    
عبداهللا صالح ناجي الفرجي1عضویهذآور مدرسة ابن ماجهق128٢البيضاء    
أمين حسين محمد المكردي1عضویهذآور مدرسة ابن ماجهق128٢البيضاء    
رقية علي صالح االصبحي2رئاسهاناثمدرسة ابن ماجهق128٢البيضاء    
فتحيه محمد سالم القعرجي2عضویهاناثمدرسة ابن ماجهق128٢البيضاء    
وفا محمد سالم الرقابي2عضویهاناثمدرسة ابن ماجهق128٢البيضاء    
صالح علي صالح الفقي1رئاسهذآور الوحدة الصحية بالغيلهر128٢البيضاء    
فيصل علي عبداهللا الفقير1عضویهذآور الوحدة الصحية بالغيلهر128٢البيضاء    
علي علي محمد عبداهللا الفقير1عضویهذآور الوحدة الصحية بالغيلهر128٢البيضاء    
آفاح صالح سعيد السالمي2رئاسهاناثالوحدة الصحية بالغيلهر128٢البيضاء    
فایزة عبداهللا علي الفقير2عضویهاناثالوحدة الصحية بالغيلهر128٢البيضاء    
فاطمة محمد محمد الهياشي2عضویهاناثالوحدة الصحية بالغيلهر128٢البيضاء    
محمد عبدالقادر محمد القرحي1رئاسهذآور مدرسة انس بن مالك بقریة حذیهش128٢البيضاء    
عبدالعزیز ناصر العميري1عضویهذآور مدرسة انس بن مالك بقریة حذیهش128٢البيضاء    
محمد حسين محمد شميلة1عضویهذآور مدرسة انس بن مالك بقریة حذیهش128٢البيضاء    
علي محمد موسى الشليلي1رئاسهذآور مدرسة ریمهت128٢البيضاء    
ناصر مسعد ناصر الضریبي1عضویهذآور مدرسة ریمهت128٢البيضاء    
عبدربه احمد علي الضریبي1عضویهذآور مدرسة ریمهت128٢البيضاء    
وردة صالح حسين الضریبي2رئاسهاناثمدرسة ریمهت128٢البيضاء    
علي علي عبدربه الضریبي2عضویهاناثمدرسة ریمهت128٢البيضاء    
هند محمد سعيد الفقير2عضویهاناثمدرسة ریمهت128٢البيضاء    
صالح مبارك سالم الضریبي1رئاسهذآور مدرسة مسورث128٢البيضاء    
مساعد احم عبداهللا الضریبي1عضویهذآور مدرسة مسورث128٢البيضاء    
بشير قاسم علي مفلس1عضویهذآور مدرسة مسورث128٢البيضاء    
الهام سالم ضيف اهللا الضریبي2رئاسهاناثمدرسة مسورث128٢البيضاء    
رقية علي عبداهللا الظفري2عضویهاناثمدرسة مسورث128٢البيضاء    
افراح عبداهللا بن عبداهللا الضریبي2عضویهاناثمدرسة مسورث128٢البيضاء    
عبدالعزیز محمد ضيف اهللا المبهشي1رئاسهذآور مدرسة الفرشهخ128٢البيضاء    
قاسم عبداهللا عبدربه الرصاص1عضویهذآور مدرسة الفرشهخ128٢البيضاء    
سالم عبداهللا عبدربه حميد1عضویهذآور مدرسة الفرشهخ128٢البيضاء    
نباة سعيد قاسم2رئاسهاناثمدرسة الفرشهخ128٢البيضاء    
زینب الحوت عبداهللا شعر الحداد2عضویهاناثمدرسة الفرشهخ128٢البيضاء    
حسناء صالح احمد القبالي2عضویهاناثمدرسة الفرشهخ128٢البيضاء    
علي احمد علي عوض الخباني1رئاسهذآور مدرسة العاقرذ128٢البيضاء    
صالح محمد صالح المظفري1عضویهذآور مدرسة العاقرذ128٢البيضاء    
فرید محمد احمد القبالي1عضویهذآور مدرسة العاقرذ128٢البيضاء    
محمد حسين سالم قویدر2رئاسهذآور مدرسة العاقرذ128٢البيضاء    
جعبل مبارك علي عبداهللا القبالي2عضویهذآور مدرسة العاقرذ128٢البيضاء    
مبارك ناجي عبداهللا القبالي2عضویهذآور مدرسة العاقرذ128٢البيضاء    
فائزه عبده سيف احمد المقطري3رئاسهاناثمدرسة العاقرذ128٢البيضاء    
نادیه علي عبداهللا المحيقني3عضویهاناثمدرسة العاقرذ128٢البيضاء    
سيناء جازع حسين صالح3عضویهاناثمدرسة العاقرذ128٢البيضاء    
احمد عبدالقادر احمد القبالي1رئاسهذآور مدرسة بن جعول بعاودض128٢البيضاء    
مبارك عبدالقادر احمد القبالي1عضویهذآور مدرسة بن جعول بعاودض128٢البيضاء    
عبدالكریم مساعد احمد قویدر1عضویهذآور مدرسة بن جعول بعاودض128٢البيضاء    
اماني هواش فضل علي2رئاسهاناثمدرسة بن جعول بعاودض128٢البيضاء    
بقله ابوبكر علي صالح2عضویهاناثمدرسة بن جعول بعاودض128٢البيضاء    
ریم ذاعر علي المولد2عضویهاناثمدرسة بن جعول بعاودض128٢البيضاء    
علي حسين علي القبالي1رئاسهذآور مدرسة لغبوسظ128٢البيضاء    
یحي حسين علي الخباني1عضویهذآور مدرسة لغبوسظ128٢البيضاء    
عبدالرحمن احمد علي ثابت1عضویهذآور مدرسة لغبوسظ128٢البيضاء    
حسناء محسن علي الصور2رئاسهاناثمدرسة لغبوسظ128٢البيضاء    
حده عوض محسن القبالي2عضویهاناثمدرسة لغبوسظ128٢البيضاء    
سعادة صالح عوض2عضویهاناثمدرسة لغبوسظ128٢البيضاء    
طارق عبدربه صالح الفقير1رئاسهذآور مدرسة الخيسغ128٢البيضاء    
ناجي مبارك ناصر المحمدي1عضویهذآور مدرسة الخيسغ128٢البيضاء    
علي محسن علي بن محمد الغنيمي1عضویهذآور مدرسة الخيسغ128٢البيضاء    
بردیس حسين حسن اسعد2رئاسهاناثمدرسة الخيسغ128٢البيضاء    
فاتن صالح ناصر احمد الغنيمي2عضویهاناثمدرسة الخيسغ128٢البيضاء    
اماني حواث فضل علي2عضویهاناثمدرسة الخيسغ128٢البيضاء    
حسين محمد حسين ابوبكر المحيقني1رئاسهذآور مدرسة القابلا128٣البيضاء    
عبداهللا حسين علي1عضویهذآور مدرسة القابلا128٣البيضاء    
دهول حسين علوي المحيقني1عضویهذآور مدرسة القابلا128٣البيضاء    
سلوى سالم علي بادخن2رئاسهاناثمدرسة القابلا128٣البيضاء    
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فاطمة محمد ناصر طواق2عضویهاناثمدرسة القابلا128٣البيضاء    
نوال محمد المجاهد2عضویهاناثمدرسة القابلا128٣البيضاء    
عبداهللا محمد عبدربه الراشدي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
احمد علي احمد اللقاسي1عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
عدباهللا محمد مزاحم1عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
فارس احمد سالم المسعدي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
ناصر احمد محمدعبداحمد الحنشلي2عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
عبداهللا محمد السقاف2عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
عبدربه عبداهللا سالم الدغبسي3رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
عبدالقوي صالح سالم المسعدي3عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
احمد صالح عبداهللا العواضي3عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
وحدة ناجي سالم العامري4رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
خضرة محمد عایض اللقاسي4عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
امال سواد محمد العواضي4عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
تيسير محمد احمد بجاش5رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
خالده عبدربه ضيف اهللا سالم منصر5عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
ناصرة عبداهللا حسين السليطي5عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
زهرة محمد صالح متيح6رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
جهاد سالم محمد المسعدي6عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
زهرة عبدالقوي عبداهللا علي6عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
طشه علي محمد اللقاسي7رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
سعاد محمد صالح الكبيشي7عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
خضرة صالح احمد السقاف7عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
حازبة ناصر محمد احمد العواضي8رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
ایمان عبداهللا ضيف اهللا المسعدي8عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
ساميه محمد احمد الجالل8عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
ایمان احمد محمد اللقاسي9رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
رقية محمد علي عبداهللا الراجحي9عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
آیة عبد ربه شيخ9عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سالم العواضيا129البيضاء    
نصر احمد عامر الحامضي1رئاسهذآور مدرسة الرقةب129البيضاء    
محمد علي ضيف اهللا الراجحي1عضویهذآور مدرسة الرقةب129البيضاء    
احمدعبداهللا عبدربه الحماطي1عضویهذآور مدرسة الرقةب129البيضاء    
عوض علي صالح العولقي2رئاسهذآور مدرسة الرقةب129البيضاء    
احمد راجح علي الخضيري2عضویهذآور مدرسة الرقةب129البيضاء    
احمد یحيى احمد المولد2عضویهذآور مدرسة الرقةب129البيضاء    
اماني ناجي ضيف اهللا الراجحي3رئاسهاناثمدرسة الرقةب129البيضاء    
آفایه محمد عبدربه الحامضي3عضویهاناثمدرسة الرقةب129البيضاء    
زینه غالب حسن السيد3عضویهاناثمدرسة الرقةب129البيضاء    
سماح محمد الهاجري الراجحي4رئاسهاناثمدرسة الرقةب129البيضاء    
مهرة محمد احمد مزحم4عضویهاناثمدرسة الرقةب129البيضاء    
أسماء عبد اهللا شيخ4عضویهاناثمدرسة الرقةب129البيضاء    
ضيف اهللا حسين علي علي الطویل1رئاسهذآور مدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
عبداهللا عبدالرحمن علي الجمالي1عضویهذآور مدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
عبده محد عبدربه الكبيش1عضویهذآور مدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
عبداهللا صالح علي العواضي2رئاسهذآور مدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
حسين عبدربه صالح القحيلي2عضویهذآور مدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
محمد صالح سالم دریهم2عضویهذآور مدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
آوثر عبداهللا احمد الجمالي3رئاسهاناثمدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
نسيم محمد علي صالح الجمالي3عضویهاناثمدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
صفوان غالب دهمشى3عضویهاناثمدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
سعادة عبدالرحمن علي الجمالي4رئاسهاناثمدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
منى خالد عاتق علوي السليطي4عضویهاناثمدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
وفاء احمد عبداهللا الراشدي4عضویهاناثمدرسة الوحدة بقریة برآانج129البيضاء    
احمد علي حفيظ حسين 1رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
خالد علي سعيد علي عيدروس1عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
علي عبدربه سالم المساعدي1عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
قاید صالح عبداهللا المري2رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
عارف محمد حسين حفيظ2عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
صادق علي عبدربة الفحيلي2عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
حسن عبد الاله عبده موسى3رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
اسماء علي عبداهللا عبده المري3عضویهاناثمدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
فاطمة حزام على الخوالني3عضویهاناثمدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
رحاب احمد علي حفيظ4رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
مودة ناجي سالم الملجمي4عضویهاناثمدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
یاسمين صادق علي الفحيلي4عضویهاناثمدرسة عثمان بن عفان بالمریة السفلىد129البيضاء    
صالح عبدربه صالح عبدالاله الراشدي1رئاسهذآور مدرسة حمزة بن عبد المطلب فاقعه129البيضاء    
صالح محمد حسين عبداهللا الراجحي1عضویهذآور مدرسة حمزة بن عبد المطلب فاقعه129البيضاء    
عباد محمد الهاجري الراجحي1عضویهذآور مدرسة حمزة بن عبد المطلب فاقعه129البيضاء    
عایشة محمد قاید أسعد2رئاسهاناثمدرسة حمزة بن عبد المطلب فاقعه129البيضاء    
عصماء سالم طالب المسعدي2عضویهاناثمدرسة حمزة بن عبد المطلب فاقعه129البيضاء    
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قبله قاید عبدربه عبداهللا الراجحي2عضویهاناثمدرسة حمزة بن عبد المطلب فاقعه129البيضاء    
مسعد عبدالقادر عمر السيد 1رئاسهذآور مدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
غلنم محمد علي العواضي1عضویهذآور مدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
عارف ناصر صالح ضيف اهللا النویري1عضویهذآور مدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
ناصر عبد اهللا العواضي2رئاسهذآور مدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
احمد عبده احمد الحنتوش2عضویهذآور مدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
علي عبداهللا العواضي2عضویهذآور مدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
ليلى علي قاید النمر3رئاسهاناثمدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
رحمة صالح ناصر احمد السيد3عضویهاناثمدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
نبيله علي عبده احمد الدغبسي3عضویهاناثمدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
تهاني یحيى الحيمي4رئاسهاناثمدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
ورده محمد الهاجري4عضویهاناثمدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
حاآمه عبدالاله عبداهللا السيد4عضویهاناثمدرسة صهيب الرومي بالماذنة ونعمانو129البيضاء    
ناصر عبدربه احمد عبدره عضيه1رئاسهذآور مدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
علي محمد عبداهللا مزاحم1عضویهذآور مدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
نصر عبداهللا عبدربه الطویل1عضویهذآور مدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
محمد عبداهللا ضيف اهللا2رئاسهذآور مدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
محمد عبدربه حسين علي الطویل2عضویهذآور مدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
ناصر محمد عبداهللا دغلس2عضویهذآور مدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
فنده احمد علي علوي الحنشلي3رئاسهاناثمدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
طشة صالح ضيف اهللا مشاعم3عضویهاناثمدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
نجوى عبداهللا السلمي3عضویهاناثمدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
عافية علي عبدربه عبداهللا الطویل4رئاسهاناثمدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
رئيسه محمد حسين علي الطویل4عضویهاناثمدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
فاطمه عبدالرحمن عبداهللا4عضویهاناثمدرسة اليمن السعيد بالروضةز129البيضاء    
محمد مسعد احمد العامري1رئاسهذآور مدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
محمد علي محمد عبداهللا الدغبسي1عضویهذآور مدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
علي احمد عوض العبدلي1عضویهذآور مدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
عبدربه احمد طالب الحنشلي2رئاسهذآور مدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
صالح زین علي االحمدي2عضویهذآور مدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
محمود احمد عبدالوهاب مجلي2عضویهذآور مدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
ایمان خالد عبدربه الحنشلي3رئاسهاناثمدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
هيلة مسعد احمد العامري3عضویهاناثمدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
مریم حمود صالح االحمدي3عضویهاناثمدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
ایناس الخضر عبدالقوي محمدالحنشلي4رئاسهاناثمدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
ابتسام عبدربه عبداهللا الحداد4عضویهاناثمدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
عایدة عباد ناصر 4عضویهاناثمدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
یسر جهموس صالح االحمدي5رئاسهاناثمدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
نظرة عبدربه طالب الحنشلي5عضویهاناثمدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
هدى ناصر محمد النویري5عضویهاناثمدرسة المقداد بن عمر مرخزةح129البيضاء    
علي عبدربه سعد العبدلي1رئاسهذآور مدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
محمد صالح عبداهللا العبدلي1عضویهذآور مدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
رفيق محمد صالح1عضویهذآور مدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
محمد حسين احمد عناق2رئاسهذآور مدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
محمد صالح علي عبداهللا العبدلي2عضویهذآور مدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
عبداهللا صالح عبداهللا الطریفي2عضویهذآور مدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
خالده محمد حسين المساعدي3رئاسهاناثمدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
ساميه صالح یحيى حمود راجح3عضویهاناثمدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
رجاء عبداهللا صالح الراشدي3عضویهاناثمدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
فيروز ماجد الحویدي4رئاسهاناثمدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
وردة علي صالح عبربة النجار4عضویهاناثمدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
ليلى عبدربه احمد الزیر4عضویهاناثمدرسة اوس القرني باالغوال العلياط129البيضاء    
عبدالكریم احمد عبداهللا طاهر1رئاسهذآور مدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
عبدربه صالح احمد العواضي1عضویهذآور مدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
نصر ضيف اهللا عبداهللا الراشدي1عضویهذآور مدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
ناصر احمد علي احمد الحمزي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
صالح عبداهللا محسن الراجحي2عضویهذآور مدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
راشد عبداهللا ضيف اهللا الراشدي2عضویهذآور مدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
جادل عبدربه حسين الحمزي3رئاسهاناثمدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
سعده عبدربه احمد القطيطي3عضویهاناثمدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
فاطمه صالح محمد الراجحي3عضویهاناثمدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
وصایف محمد احمد البنياني4رئاسهاناثمدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
قمري ناجي سالم عبده النجار4عضویهاناثمدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
انيسة منصر احمد4عضویهاناثمدرسة الشهيد البيضاوي باالغوال السفلىى129البيضاء    
عادل عبداهللا صالح العامري1رئاسهذآور مدرسة الوحدة بحورانك129البيضاء    
ناصر محمد طالب مخادع1عضویهذآور مدرسة الوحدة بحورانك129البيضاء    
علي عباد ضيف اهللا التام1عضویهذآور مدرسة الوحدة بحورانك129البيضاء    
عبداللطيف جبر علي العبسي2رئاسهذآور مدرسة الوحدة بحورانك129البيضاء    
عبداهللا صالح ضيف اهللا العبد2عضویهذآور مدرسة الوحدة بحورانك129البيضاء    
ودیع سعيد الحداد2عضویهذآور مدرسة الوحدة بحورانك129البيضاء    
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حكمة صالح ضيف اهللا علي العبد3رئاسهاناثمدرسة الوحدة بحورانك129البيضاء    
عيشه مرشد ضيف اهللا العامري3عضویهاناثمدرسة الوحدة بحورانك129البيضاء    
ظبيه طالب احمد رویس3عضویهاناثمدرسة الوحدة بحورانك129البيضاء    
محمد علي عامر العاقل1رئاسهذآور مدرسة قانيةل129البيضاء    
علي صالح النجار1عضویهذآور مدرسة قانيةل129البيضاء    
صالح قاسم محمد ابوسنه1عضویهذآور مدرسة قانيةل129البيضاء    
صالح بن صالح الراجحي2رئاسهذآور مدرسة قانيةل129البيضاء    
ناصر علي محمد الجامع2عضویهذآور مدرسة قانيةل129البيضاء    
عبداهللا محمد علي الحاج2عضویهذآور مدرسة قانيةل129البيضاء    
مریم محمد العجي العابسي3رئاسهاناثمدرسة قانيةل129البيضاء    
فاطمة محمد سالم العابسي3عضویهاناثمدرسة قانيةل129البيضاء    
شمس محمد القطيطي3عضویهاناثمدرسة قانيةل129البيضاء    
حازبة ناجي صالح العامري4رئاسهاناثمدرسة قانيةل129البيضاء    
ذهبه احمد علي الحميري4عضویهاناثمدرسة قانيةل129البيضاء    
نبات محمد التام4عضویهاناثمدرسة قانيةل129البيضاء    
علي احمد حسين الشني1رئاسهذآور مدرسة صالح الدین باللخفم129البيضاء    
حسين سعيد ظيف اهللا الشني1عضویهذآور مدرسة صالح الدین باللخفم129البيضاء    
عبداهللا سالم حسين الشني1عضویهذآور مدرسة صالح الدین باللخفم129البيضاء    
فایزه عبيد صالح الشني2رئاسهاناثمدرسة صالح الدین باللخفم129البيضاء    
سمية عبدربه حسين العواضي2عضویهاناثمدرسة صالح الدین باللخفم129البيضاء    
منا عبد اهللا سالم2عضویهاناثمدرسة صالح الدین باللخفم129البيضاء    
حسين علي عبدربه الشني1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز بالساحةن129البيضاء    
سالم علي عبداهللا الفقير1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز بالساحةن129البيضاء    
سعيد محمد عبد اهللا الشني1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز بالساحةن129البيضاء    
علي محمد احمد الجالل2رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز بالساحةن129البيضاء    
عبداهللا صالح صالح االسلمي2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز بالساحةن129البيضاء    
احمد عبداهللا علوي الشني2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز بالساحةن129البيضاء    
فایزه احمد عبد اهللا الحداد3رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز بالساحةن129البيضاء    
فایزه احمد عبداهللا الشني3عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز بالساحةن129البيضاء    
بشرى عبيد صالح الشني3عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز بالساحةن129البيضاء    
أحمد سالم جار اهللا الوهبي1رئاسهذآور مدرسة ابن تيمية بالبدیعس129البيضاء    
جرفه عبدالكریم عبداهللا 1عضویهذآور مدرسة ابن تيمية بالبدیعس129البيضاء    
محمد علي حسين 1عضویهذآور مدرسة ابن تيمية بالبدیعس129البيضاء    
حسين محمد صالح الصارطي2رئاسهذآور مدرسة ابن تيمية بالبدیعس129البيضاء    
فيصل فضل عبداهللا 2عضویهذآور مدرسة ابن تيمية بالبدیعس129البيضاء    
احمد حسين ضيف اهللا العواضي2عضویهذآور مدرسة ابن تيمية بالبدیعس129البيضاء    
ایمان ناصر علي حسين 3رئاسهاناثمدرسة ابن تيمية بالبدیعس129البيضاء    
زرعة ناصر علي حسين العواضي3عضویهاناثمدرسة ابن تيمية بالبدیعس129البيضاء    
وردة علوي حسين المرغمي3عضویهاناثمدرسة ابن تيمية بالبدیعس129البيضاء    
صالح محمد علي العامري1رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالب بالعصرع129البيضاء    
ناصر صالح احمد العواضي1عضویهذآور مدرسة علي بن ابي طالب بالعصرع129البيضاء    
عصام ناجي محمد الرفيد1عضویهذآور مدرسة علي بن ابي طالب بالعصرع129البيضاء    
عبير علي محمدد علي العواضي2رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالب بالعصرع129البيضاء    
ورده علوي حسين 2عضویهاناثمدرسة علي بن ابي طالب بالعصرع129البيضاء    
حسناء صالح الرعمي2عضویهاناثمدرسة علي بن ابي طالب بالعصرع129البيضاء    
عبداهللا شداد احمد العواضي1رئاسهذآور مدرسة االمام مسلم بالغول االسفلف129البيضاء    
سالم محمد صالح العواضي1عضویهذآور مدرسة االمام مسلم بالغول االسفلف129البيضاء    
احمد عبداهللا احمد العواضي1عضویهذآور مدرسة االمام مسلم بالغول االسفلف129البيضاء    
عيشه علوي حسين العواضي2رئاسهاناثمدرسة االمام مسلم بالغول االسفلف129البيضاء    
ضبية رشاد احمد العواضي2عضویهاناثمدرسة االمام مسلم بالغول االسفلف129البيضاء    
نبيلة عبدربة صالح الغشامي2عضویهاناثمدرسة االمام مسلم بالغول االسفلف129البيضاء    
فيصل احمد علوي 1رئاسهذآور مدرسة الغول االعلىص129البيضاء    
عارف عبد اهللا الراشدي1عضویهذآور مدرسة الغول االعلىص129البيضاء    
سالم احمد علوي لصور1عضویهذآور مدرسة الغول االعلىص129البيضاء    
عبداللطيف صالح عبدربه العواضي1رئاسهذآور مدرسة االمام البخاري بحصير الجارق129البيضاء    
حسين صالح عبدربه القرعه1عضویهذآور مدرسة االمام البخاري بحصير الجارق129البيضاء    
عدنان احمد الشادري العواضي1عضویهذآور مدرسة االمام البخاري بحصير الجارق129البيضاء    
اروى عبداللطيف صالح العواضي2رئاسهاناثمدرسة االمام البخاري بحصير الجارق129البيضاء    
اميره سالم مقبل القرعه2عضویهاناثمدرسة االمام البخاري بحصير الجارق129البيضاء    
شورى صالح عبدربه العواضي2عضویهاناثمدرسة االمام البخاري بحصير الجارق129البيضاء    
صالح محمد عوض1رئاسهذآور مدرسة الجدیر بقریة الجدیرر129البيضاء    
عبدالاله عبدربه احمد العواضي1عضویهذآور مدرسة الجدیر بقریة الجدیرر129البيضاء    
عبد اهللا محمد صالح النویري1عضویهذآور مدرسة الجدیر بقریة الجدیرر129البيضاء    
امنه علي محمد احمد 2رئاسهاناثمدرسة الجدیر بقریة الجدیرر129البيضاء    
هدى علي محمد العواضي2عضویهاناثمدرسة الجدیر بقریة الجدیرر129البيضاء    
لظيفة صالح سالم الوهبي2عضویهاناثمدرسة الجدیر بقریة الجدیرر129البيضاء    
عبدالعزیز امبارك احمد مزاحم1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بقریة المرحاضش129البيضاء    
عبداللطيف هادي جميح1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بقریة المرحاضش129البيضاء    
عبدالرقيب محمد احمد1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بقریة المرحاضش129البيضاء    
عبداهللا محمد جميح2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بقریة المرحاضش129البيضاء    

صفحة ٢٢ من ٤٠



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

مجاهد عبداهللا عبدربه العواضي2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بقریة المرحاضش129البيضاء    
عادل صالح عبدربه العواضي2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بقریة المرحاضش129البيضاء    
لوزة علي حسين المرغمي3رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بقریة المرحاضش129البيضاء    
سلول حسين جميح3عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بقریة المرحاضش129البيضاء    
انيسه هادي جميح3عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بقریة المرحاضش129البيضاء    
علي ظيف اهللا صالح 1رئاسهذآور مدرسة ابن القيم الجوزيت129البيضاء    
صادق حسين ضيف اهللا العواضي1عضویهذآور مدرسة ابن القيم الجوزيت129البيضاء    
أحمد علي محمد العميري1عضویهذآور مدرسة ابن القيم الجوزيت129البيضاء    
نضال الخضر محمد 2رئاسهاناثمدرسة ابن القيم الجوزيت129البيضاء    
شمس علي سالم السوادي2عضویهاناثمدرسة ابن القيم الجوزيت129البيضاء    
جميلة عبداهللا علي العواضي2عضویهاناثمدرسة ابن القيم الجوزيت129البيضاء    
عبداهللا العجي عبدربه العواضي1رئاسهذآور مدرسة عمار بن یاسر بحجراءث129البيضاء    
محمد صالح ظيف اهللا 1عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسر بحجراءث129البيضاء    
احمد ناصر جحزر1عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسر بحجراءث129البيضاء    
فاطمة احمد محمد العواضي2رئاسهاناثمدرسة عمار بن یاسر بحجراءث129البيضاء    
اقبال صالح المسعدي2عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسر بحجراءث129البيضاء    
ظبيه احمد الوساس2عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسر بحجراءث129البيضاء    
حسين عبداهللا علوي1رئاسهذآور مدرسة الطبراني بالرحبةخ129البيضاء    
عبدربه عبداهللا علوي العواضي1عضویهذآور مدرسة الطبراني بالرحبةخ129البيضاء    
عبدالوهاب علي صالح العواضي1عضویهذآور مدرسة الطبراني بالرحبةخ129البيضاء    
امينه عبده عبداهللا قاید 2رئاسهاناثمدرسة الطبراني بالرحبةخ129البيضاء    
اميرة حسين علي العواضي2عضویهاناثمدرسة الطبراني بالرحبةخ129البيضاء    
جميلة ناصر علي مزاحم2عضویهاناثمدرسة الطبراني بالرحبةخ129البيضاء    
حافظ صالح بن صالح العواضي1رئاسهذآور مدرسة ابن سيناء بالصدرذ129البيضاء    
عبدربه احمد صالح الصالحي1عضویهذآور مدرسة ابن سيناء بالصدرذ129البيضاء    
ناصر قاید الفاضي1عضویهذآور مدرسة ابن سيناء بالصدرذ129البيضاء    
بخيته احمد صالح العواضي2رئاسهاناثمدرسة ابن سيناء بالصدرذ129البيضاء    
صفيه علي الحداد2عضویهاناثمدرسة ابن سيناء بالصدرذ129البيضاء    
صالحه عبدربه احمد الغواص2عضویهاناثمدرسة ابن سيناء بالصدرذ129البيضاء    
حسين محمد عبدالقادر حسين الطاهري1رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا بن عمر رهبانض129البيضاء    
حسين علي محمد حسين الطاهري1عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن عمر رهبانض129البيضاء    
عبد الغني عبد القادر عامر1عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن عمر رهبانض129البيضاء    
زهرة محمد ناجي الطاهري2رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا بن عمر رهبانض129البيضاء    
نضال عبداهللا حسين عبده الطاهري2عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن عمر رهبانض129البيضاء    
سلوى علي محمد البابكي2عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن عمر رهبانض129البيضاء    
عبدربه علوي صالح السوادي1رئاسهذآور مدرسة زید بن حارثة بالعرقظ129البيضاء    
حسين ناجي حسين الطاهري1عضویهذآور مدرسة زید بن حارثة بالعرقظ129البيضاء    
ناجي حسين صالح عاتق العمري1عضویهذآور مدرسة زید بن حارثة بالعرقظ129البيضاء    
لوزة علوي سالم الطاهري2رئاسهاناثمدرسة زید بن حارثة بالعرقظ129البيضاء    
خضره سالم عبدربه االجري2عضویهاناثمدرسة زید بن حارثة بالعرقظ129البيضاء    
سعاد عبدالقادر عبداهللا الخضر2عضویهاناثمدرسة زید بن حارثة بالعرقظ129البيضاء    
عبدالعزیز علي سالم الطاهري1رئاسهذآور مدرسة العباس بن عبد المطلب بالقعقاعغ129البيضاء    
علي عبدربه احمد عبداهللا الطاهري1عضویهذآور مدرسة العباس بن عبد المطلب بالقعقاعغ129البيضاء    
ساري علوي سالم الطاهري1عضویهذآور مدرسة العباس بن عبد المطلب بالقعقاعغ129البيضاء    
ظبيه احمد علي الصالحي2رئاسهاناثمدرسة العباس بن عبد المطلب بالقعقاعغ129البيضاء    
أفراح عبد اهللا عبد الرب البابكي2عضویهاناثمدرسة العباس بن عبد المطلب بالقعقاعغ129البيضاء    
ماجدة محمد عبدربه صالح2عضویهاناثمدرسة العباس بن عبد المطلب بالقعقاعغ129البيضاء    
یوسف علي محمد علي االزرق1رئاسهذآور مدرسة عبادة بن الصامت بالخنقا129٢البيضاء    
محمد ناجي محمد احمد الوهبي1عضویهذآور مدرسة عبادة بن الصامت بالخنقا129٢البيضاء    
فيصل علي احمد شرقان1عضویهذآور مدرسة عبادة بن الصامت بالخنقا129٢البيضاء    
حافظ أحمد العواضي2رئاسهذآور مدرسة عبادة بن الصامت بالخنقا129٢البيضاء    
صالح محمد عبداهللا الوهبي2عضویهذآور مدرسة عبادة بن الصامت بالخنقا129٢البيضاء    
عبدربه صالح عبدالعزیز الصوفي2عضویهذآور مدرسة عبادة بن الصامت بالخنقا129٢البيضاء    
فاطمه محمد علي االزرق3رئاسهاناثمدرسة عبادة بن الصامت بالخنقا129٢البيضاء    
نعيمه علي احمد صالح الوهبي3عضویهاناثمدرسة عبادة بن الصامت بالخنقا129٢البيضاء    
برآه محمد علي الوهبي3عضویهاناثمدرسة عبادة بن الصامت بالخنقا129٢البيضاء    
محمد احمد عبداهللا الضریبي1رئاسهذآور مدرسة ذي مستومة النجدب129٢البيضاء    
عوض محمد سالم الضریبي1عضویهذآور مدرسة ذي مستومة النجدب129٢البيضاء    
عمارعلي ضيف اهللا الراشدي1عضویهذآور مدرسة ذي مستومة النجدب129٢البيضاء    
سالم محمد حسن الضریبي1رئاسهذآور مدرسة الحساءج129٢البيضاء    
ناجي علي مبارك الضریبي1عضویهذآور مدرسة الحساءج129٢البيضاء    
عبدالرزاق محمد حسين الضریبي1عضویهذآور مدرسة الحساءج129٢البيضاء    
عبدالقادر عبداهللا علي الضریبي1رئاسهذآور مدرسة بارمادد129٢البيضاء    
عبداهللا محمد محمد الضریبي1عضویهذآور مدرسة بارمادد129٢البيضاء    
عبداهللا صالح حسين الضریبي1عضویهذآور مدرسة بارمادد129٢البيضاء    
محمد سالم محمد عبدالاله النجار1رئاسهذآور مدرسة بنوره129٢البيضاء    
صالح محمد احمد الضریبي1عضویهذآور مدرسة بنوره129٢البيضاء    
محمد ناصر عبداهللا الضریبي1عضویهذآور مدرسة بنوره129٢البيضاء    
ضيف اهللا علي عامر السوادي1رئاسهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
عبداهللا حسين محمد السوادي1عضویهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
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محمد علي سالم السوادي1عضویهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
جبر عباد عامر احمد السوادي2رئاسهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
محمد حسين علي الشبيلي2عضویهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
سالم محمد علي السكينية2عضویهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
زید عامر احمد السوادي3رئاسهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
احمد حسين علي السثلي3عضویهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
ناجي عبداهللا موسى السوادي3عضویهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
یحيى صالح محمد محمد الوصابي4رئاسهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
علي عبدالغني غالب الحميدي4عضویهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
عارف علي العمري4عضویهذآور مدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
حليمه محمد یوسف السوادي5رئاسهاناثمدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
سمر علي احمد القادري5عضویهاناثمدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
ظافره علي سالم السوادي5عضویهاناثمدرسة طارق  باالجرد االعلىا130البيضاء    
محمد صالح عبدالاله السوادي1رئاسهذآور مدرسة نسيبة  بنت آعبب130البيضاء    
حسين عبداهللا حسن السوادي1عضویهذآور مدرسة نسيبة  بنت آعبب130البيضاء    
جالل علي محمد السوادي1عضویهذآور مدرسة نسيبة  بنت آعبب130البيضاء    
علوي علي محمد السوادي2رئاسهذآور مدرسة نسيبة  بنت آعبب130البيضاء    
احمد مسعد ضيف اهللا علي السوادي2عضویهذآور مدرسة نسيبة  بنت آعبب130البيضاء    
علوي مانع علوي2عضویهذآور مدرسة نسيبة  بنت آعبب130البيضاء    
عذبة علي محمد السوادي3رئاسهاناثمدرسة نسيبة  بنت آعبب130البيضاء    
ظبية احمد علي الشبيلي 3عضویهاناثمدرسة نسيبة  بنت آعبب130البيضاء    
قيده مسعد حسين السوادي3عضویهاناثمدرسة نسيبة  بنت آعبب130البيضاء    
وضاح عبدالقوي عبدالقادر السوادي1رئاسهذآور مدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
محمد محمد علي العبد السوادي1عضویهذآور مدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
محمد صالح علوي المرادي1عضویهذآور مدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
عبداهللا علي احمد السوادي2رئاسهذآور مدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
علي صالح محمد قاسم السوادي2عضویهذآور مدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
صالح علي احمد السوادي2عضویهذآور مدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
محمد علي عبدالكریم السليطي3رئاسهذآور مدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
صالح محمد قاسم السوادي3عضویهذآور مدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
عبده سعد على البراد3عضویهذآور مدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
صباح عبدالقوي عبدالقادر السوادي4رئاسهاناثمدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
سعاد عباد عبدالاله السوادي4عضویهاناثمدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
ساميه حسين محمد السوادي4عضویهاناثمدرسة القادسية بالخوعهج130البيضاء    
غمدان حزام علي المفلحي1رئاسهذآور مكتب الواجباتد130البيضاء    
شيخ محمد حسين السقاف1عضویهذآور مكتب الواجباتد130البيضاء    
عاتق علوي عاتق السقاف1عضویهذآور مكتب الواجباتد130البيضاء    
عبداللطيف شيخ عبداهللا السقاف2رئاسهذآور مكتب الواجباتد130البيضاء    
عبداهللا مهيوب احمد الفقيه2عضویهذآور مكتب الواجباتد130البيضاء    
ابراهيم علي عبدربه السوادي2عضویهذآور مكتب الواجباتد130البيضاء    
هند محمد احمد السقلدي3رئاسهاناثمكتب الواجباتد130البيضاء    
سماح علوي مطهر السقاف3عضویهاناثمكتب الواجباتد130البيضاء    
عشيه محمد مطهر السقاف3عضویهاناثمكتب الواجباتد130البيضاء    
ناصر عبداهللا صالح السوادي1رئاسهذآور مدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
عبدالكریم علي احمد السوادي1عضویهذآور مدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
ابراهيم علي عبده حسين1عضویهذآور مدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
علي محمد احمد السوادي2رئاسهذآور مدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
خالد احمد صالح السوداي2عضویهذآور مدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
محمد اسماعيل علي المجاهد2عضویهذآور مدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
عبداللطيف علي عبدالكریم السوادي3رئاسهذآور مدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
یاسر عبدربه عبداهللا السوادي3عضویهذآور مدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
سعد علي محمد ناصر3عضویهذآور مدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
ملحه محمد علي عبدالاله السوادي4رئاسهاناثمدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
منى حسين علي السوادي4عضویهاناثمدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
عذبه علي محمد4عضویهاناثمدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
فاطمة قرموش احمد الساللي5رئاسهاناثمدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
ایمان عبداهللا احمد صالح السوادي5عضویهاناثمدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
قبول احمد عبداهللا محمد السوادي5عضویهاناثمدرسة خبيب بن عبيد ذاهبهه130البيضاء    
جعبل محمد علي صيمع1رئاسهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
فهد احمد محمد علي السوادي1عضویهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
عبدربه احمد علي الصالحي1عضویهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
صدام عبده عبدربه السوادي2رئاسهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
حسين علي محمد صالح السوادي2عضویهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
محمد عبدربه محمد علي السوادي2عضویهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
حسن احمد الخضر علي السوادي3رئاسهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
علي عبداهللا علي الذئب3عضویهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
صالح احمد محمد السوادي3عضویهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
خضر علي محمد السوادي4رئاسهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
صالح مسعد عبدربه السوادي4عضویهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
علي احمد البابلي4عضویهذآور مدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
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لوزه ناصر علي الثاثي5رئاسهاناثمدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
سامية عباد عبداهللا5عضویهاناثمدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
شمس محمد صالح عبدالاله5عضویهاناثمدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
اميره علي محمد6رئاسهاناثمدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
وسام عباد عامر احمد السوادي6عضویهاناثمدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
اميره محمد شارد السوادي6عضویهاناثمدرسة العهد الجدید دماجو130البيضاء    
عبده ناصر عبدربه السوادي1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالدهمز130البيضاء    
حسين محمد حسين المظفري1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالدهمز130البيضاء    
خضر احمد احمد السوادي1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالدهمز130البيضاء    
علي عبداهللا علي السوادي2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالدهمز130البيضاء    
خالد احمد صالح السوادي2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالدهمز130البيضاء    
زاید سالم علي السوادي2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو بالدهمز130البيضاء    
ضيفه عبداهللا عبدربه السوادي3رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو بالدهمز130البيضاء    
زهرة صالح ضيف اهللا السوادي3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو بالدهمز130البيضاء    
هدى محمد المظفري3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو بالدهمز130البيضاء    
فيصل دود خالد المصباحي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة بقریة همازح130البيضاء    
علي محمد علي السوادي1عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة بقریة همازح130البيضاء    
محمد احمد صالح ضيف اهللا السوادي1عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة بقریة همازح130البيضاء    
نایف احمد عبدربه السوادي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة بقریة همازح130البيضاء    
محمد عبداهللا سقاف علي السوادي2عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة بقریة همازح130البيضاء    
علي احمد العبيدي2عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة بقریة همازح130البيضاء    
اميرة محمد غلي سالم السوادي3رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة بقریة همازح130البيضاء    
فاطمة عبده عبدربه الخضر السوادي3عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة بقریة همازح130البيضاء    
افراح حسين علي عبدربه السوادي3عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة بقریة همازح130البيضاء    
علي عبداهللا ضيف اهللا العابسي1رئاسهذآور مدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
صالح مسعد عبدربه دحيدح1عضویهذآور مدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
احمد صالح احمد التام1عضویهذآور مدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
زید سالم محمد العابسي2رئاسهذآور مدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
راید الخضر حسين السوادي2عضویهذآور مدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
ارآان محمد احمد الحداد2عضویهذآور مدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
امل صالح صالح علي المشعري3رئاسهاناثمدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
عبير عبداهللا علي السوادي3عضویهاناثمدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
حسن خالد صالح3عضویهاناثمدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
اميرة عبده عبداهللا غانم4رئاسهاناثمدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
ایناس علي سالم المنصوري4عضویهاناثمدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
حمام لطف العزي محمد المسلمي4عضویهاناثمدرسة طلحه بن عبداهللا بالعبسط130البيضاء    
عبداهللا ناصر الخلوف الوهبي1رئاسهذآور مستشفى الوهبيهى130البيضاء    
طه عبده سرحان1عضویهذآور مستشفى الوهبيهى130البيضاء    
حسين احمد محمد صالح حسين الوهبي1عضویهذآور مستشفى الوهبيهى130البيضاء    
نایف احمد السوادي2رئاسهذآور مستشفى الوهبيهى130البيضاء    
محمد احمد محمد زرعه الوهبي2عضویهذآور مستشفى الوهبيهى130البيضاء    
عارف محمد علوي القيري2عضویهذآور مستشفى الوهبيهى130البيضاء    
ایمان احمد صالح حسين الوهبي3رئاسهاناثمستشفى الوهبيهى130البيضاء    
اميره سالم علي السوادي3عضویهاناثمستشفى الوهبيهى130البيضاء    
ورده علي الغریبي3عضویهاناثمستشفى الوهبيهى130البيضاء    
شمس محمد صالح عبدالاله4رئاسهاناثمستشفى الوهبيهى130البيضاء    
ناهيه حسين صالح حسين الوهبي4عضویهاناثمستشفى الوهبيهى130البيضاء    
دنيا علوي صالح علوي4عضویهاناثمستشفى الوهبيهى130البيضاء    
ضيف اهللا عبداهللا احمد السالآي1رئاسهذآور مدرسة ابراهيم الخليل بالقليتهك130البيضاء    
خالد محمد یحيى عمران1عضویهذآور مدرسة ابراهيم الخليل بالقليتهك130البيضاء    
احمد سالم الوهبي1عضویهذآور مدرسة ابراهيم الخليل بالقليتهك130البيضاء    
عبداهللا محمد علي الخلوق2رئاسهذآور مدرسة ابراهيم الخليل بالقليتهك130البيضاء    
عبده احمد قرموش الساللي2عضویهذآور مدرسة ابراهيم الخليل بالقليتهك130البيضاء    
عادل حمود حسن2عضویهذآور مدرسة ابراهيم الخليل بالقليتهك130البيضاء    
طلوع عبداهللا علي الوهبي3رئاسهاناثمدرسة ابراهيم الخليل بالقليتهك130البيضاء    
شميس محمد حسين السوادي3عضویهاناثمدرسة ابراهيم الخليل بالقليتهك130البيضاء    
سميرة عبدربه عبداهللا الخلوف3عضویهاناثمدرسة ابراهيم الخليل بالقليتهك130البيضاء    
أحمد عبده أحمد الرهينة1رئاسهذآور مدرسة العطافينل130البيضاء    
حسين احمد صالح  مقبل الوهبي1عضویهذآور مدرسة العطافينل130البيضاء    
احمد صالح علي غانم الوهبي1عضویهذآور مدرسة العطافينل130البيضاء    
صباح صالح عبداهللا العرجمة2رئاسهاناثمدرسة العطافينل130البيضاء    
هناء سالم احمد الوهبي2عضویهاناثمدرسة العطافينل130البيضاء    
ورده احمد عبدربه 2عضویهاناثمدرسة العطافينل130البيضاء    
عبدالعزیز منصر ضيف اهللا 1رئاسهذآور مدرسة القوعهم130البيضاء    
حسين احمد بوبك ناجي العمري1عضویهذآور مدرسة القوعهم130البيضاء    
محمد ضيف اهللا العسودي1عضویهذآور مدرسة القوعهم130البيضاء    
شاآره عبداهللا عبدالقوي2رئاسهاناثمدرسة القوعهم130البيضاء    
سبا محمد احمد عياش2عضویهاناثمدرسة القوعهم130البيضاء    
عبير صالح توج2عضویهاناثمدرسة القوعهم130البيضاء    
حمدي عبده عبدالملك السروري1رئاسهذآور مدرسة على بن أبي طالب بالضربةن130البيضاء    
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عبدالحافظ عبداهللا صالح1عضویهذآور مدرسة على بن أبي طالب بالضربةن130البيضاء    
علي علوي علي الحسيني1عضویهذآور مدرسة على بن أبي طالب بالضربةن130البيضاء    
لواء محمد صالح راسي2رئاسهاناثمدرسة على بن أبي طالب بالضربةن130البيضاء    
حسناء عبداهللا احمد الملحي2عضویهاناثمدرسة على بن أبي طالب بالضربةن130البيضاء    
جميله محمد عبدالقوي الملجي2عضویهاناثمدرسة على بن أبي طالب بالضربةن130البيضاء    
عبدالغني احمد الخضر الفاني1رئاسهذآور مدرسة  عمار بن یاسر ذي الشريس130البيضاء    
عبدالمجيد احمدبن احمد الغشيمي1عضویهذآور مدرسة  عمار بن یاسر ذي الشريس130البيضاء    
عتيق محمد موسى الصيوعي1عضویهذآور مدرسة  عمار بن یاسر ذي الشريس130البيضاء    
فاطمة احمد الخضر2رئاسهاناثمدرسة  عمار بن یاسر ذي الشريس130البيضاء    
زبون ناصر احمد السوادي2عضویهاناثمدرسة  عمار بن یاسر ذي الشريس130البيضاء    
ضيفة محمد عبدالقادر2عضویهاناثمدرسة  عمار بن یاسر ذي الشريس130البيضاء    
أحمد یحيى علي سعد األنسي1رئاسهذآور مدرسة هجارةع130البيضاء    
عبداهللا احمد محمد ناجي العمري1عضویهذآور مدرسة هجارةع130البيضاء    
محمد احمد علي یحيى 1عضویهذآور مدرسة هجارةع130البيضاء    
فایدة سعيد عبداهللا الوعل2رئاسهاناثمدرسة هجارةع130البيضاء    
ساميه علي احمد علوي2عضویهاناثمدرسة هجارةع130البيضاء    
هيله علي محمد ناجي2عضویهاناثمدرسة هجارةع130البيضاء    
جعبل ناصر محمد العشامي1رئاسهذآور مدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
محمد محسن احمد الوصابي1عضویهذآور مدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
عبداهللا سالم العبد1عضویهذآور مدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
صالح احمد عبدالولي المنصوري2رئاسهذآور مدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
محمد ضيف اهللا المسودي2عضویهذآور مدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
علي عبداهللا علي السوادي2عضویهذآور مدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
اسماء عبدربه حسين عبداهللا 3رئاسهاناثمدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
مهال محمد محسن الوصابي3عضویهاناثمدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
زهره محمد ناصر الغشامي3عضویهاناثمدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
أمنية أحمد عبداهللا الوهبي4رئاسهاناثمدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
سلوه ناصر علي 4عضویهاناثمدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
لينا علي حسن البحري4عضویهاناثمدرسة مصعب باالجردف130البيضاء    
صالح احمد ضيف اهللا العياشي1رئاسهذآور مدرسة خباب بشعب حلوهص130البيضاء    
جابر محمد صالح ابوتاج1عضویهذآور مدرسة خباب بشعب حلوهص130البيضاء    
محمد احمد محمد ابو تاج1عضویهذآور مدرسة خباب بشعب حلوهص130البيضاء    
مذهبه علي بن علي الفيالني2رئاسهاناثمدرسة خباب بشعب حلوهص130البيضاء    
ليقه علي عبداهللا حسين الملحمي2عضویهاناثمدرسة خباب بشعب حلوهص130البيضاء    
حنان محمد احمد2عضویهاناثمدرسة خباب بشعب حلوهص130البيضاء    
ناجي علي محمد حسين البصيري1رئاسهذآور مدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
ضيف اله محمدعلي الجبري1عضویهذآور مدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
عبد اهللا حزام عبد الاله العباسي1عضویهذآور مدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
حزام علي فضل الجبري2رئاسهذآور مدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
علي عبداهللا بن عبداهللا الحيري2عضویهذآور مدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
حزام احمد محمد القاسمي2عضویهذآور مدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
علوي سالم صالح المنصوري3رئاسهذآور مدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
ناصر محمد احمد الحماطي3عضویهذآور مدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
تقي عبدربه محمد البصيري3عضویهذآور مدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
منى یحيى علي عبدالرزاق4رئاسهاناثمدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
صفيه احمد قاید السيد4عضویهاناثمدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
سونيا حسين احمد العبدلي4عضویهاناثمدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
عایده عایش الشامي5رئاسهاناثمدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
صيده ضيف اهللا صالح البصيري5عضویهاناثمدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
صباح محمد قاید أسعد5عضویهاناثمدرسة بيت الجبريق130البيضاء    
حسين علي عبدربه العباسي1رئاسهذآور مدرسة شعب الشوحطر130البيضاء    
سيف عبداهللا احمد الصالحي1عضویهذآور مدرسة شعب الشوحطر130البيضاء    
سالم محمد ناصر البصيري1عضویهذآور مدرسة شعب الشوحطر130البيضاء    
فتنة عبدربه عبدالخالق العباسي2رئاسهاناثمدرسة شعب الشوحطر130البيضاء    
عافيه احمد صالح الصالحي2عضویهاناثمدرسة شعب الشوحطر130البيضاء    
نادیه علوي صالح البصيري2عضویهاناثمدرسة شعب الشوحطر130البيضاء    
سالم عبدالرزاق عبداهللا الحجري1رئاسهذآور مدرسة الحجاريش130البيضاء    
مقبل احمد علي راشد الساللي1عضویهذآور مدرسة الحجاريش130البيضاء    
عارف أحمد ناصر الحميقاني1عضویهذآور مدرسة الحجاريش130البيضاء    
الزیر علي احمد ربيح الساللي2رئاسهذآور مدرسة الحجاريش130البيضاء    
صالح ضيف اهللا عبداهللا الحجري2عضویهذآور مدرسة الحجاريش130البيضاء    
ربيع علي بن علي السرحاني2عضویهذآور مدرسة الحجاريش130البيضاء    
فاطمه علي عبدربه ربيح3رئاسهاناثمدرسة الحجاريش130البيضاء    
عایشة قرموش احمد الساللي3عضویهاناثمدرسة الحجاريش130البيضاء    
انيسية عبداهللا قرموش الساللي3عضویهاناثمدرسة الحجاريش130البيضاء    
احمد محمد احمد مثنى الساللي1رئاسهذآور مدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
عبداهللا علي عبدربه الساللي 1عضویهذآور مدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
عبدالاله حسين سعيد السرحاني1عضویهذآور مدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
محمد بن محمد عبداهللا السرحاني2رئاسهذآور مدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
عبداهللا علي احمد قرموشي2عضویهذآور مدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
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محمد عبد  محمد عبدالملك2عضویهذآور مدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
امينة علوي عبداهللا الرحمي3رئاسهاناثمدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
فاطمة محمد احمد السرحاني3عضویهاناثمدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
خدیجه محمد سعيد علي ابراهيم3عضویهاناثمدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
شفاء قاید محمد ناصر الساللي4رئاسهاناثمدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
ندى عبدالعزیز عبدربه العباسي4عضویهاناثمدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
فاطمه عامر احمد الصولي4عضویهاناثمدرسة الحمه ال سرحانت130البيضاء    
علي صالح محمد المنصوري1رئاسهذآور مدرسة  حيدث130البيضاء    
مانع علي ضيف اهللا المنصوري1عضویهذآور مدرسة  حيدث130البيضاء    
یاسر علي ضيف اهللا العباسي1عضویهذآور مدرسة  حيدث130البيضاء    
فاطمة موسى احمد الحميقاني2رئاسهاناثمدرسة  حيدث130البيضاء    
نوال حسين عبدالقادر المنصوري2عضویهاناثمدرسة  حيدث130البيضاء    
لطيفه عمر صالح القيري2عضویهاناثمدرسة  حيدث130البيضاء    
علي عبد اهللا عبد الاله العباسي1رئاسهذآور مدرسة ٣٠ نوفمبر بالواقعهخ130البيضاء    
عبدالقوي عبدالغني صالح الشميري1عضویهذآور مدرسة ٣٠ نوفمبر بالواقعهخ130البيضاء    
سعيد محمد علي الواقعي1عضویهذآور مدرسة ٣٠ نوفمبر بالواقعهخ130البيضاء    
زاآي مانع محمد الحسيني2رئاسهذآور مدرسة ٣٠ نوفمبر بالواقعهخ130البيضاء    
علوي محمد احمد الحسيني2عضویهذآور مدرسة ٣٠ نوفمبر بالواقعهخ130البيضاء    
ضيف اهللا احمد علي الواقعي2عضویهذآور مدرسة ٣٠ نوفمبر بالواقعهخ130البيضاء    
مسك عبداهللا صالح جونه3رئاسهاناثمدرسة ٣٠ نوفمبر بالواقعهخ130البيضاء    
رموش صالح احمد الواقعي3عضویهاناثمدرسة ٣٠ نوفمبر بالواقعهخ130البيضاء    
صحيفة عبدربه صالح العباسي3عضویهاناثمدرسة ٣٠ نوفمبر بالواقعهخ130البيضاء    
احمد محمد علوي الشرجبي1رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایو قریه عبسذ130البيضاء    
احمد علي محمدالشرجبي1عضویهذآور مدرسة ٢٢مایو قریه عبسذ130البيضاء    
صالح علي سعد اآلنسي1عضویهذآور مدرسة ٢٢مایو قریه عبسذ130البيضاء    
سارة محمد صالح عبيد2رئاسهاناثمدرسة ٢٢مایو قریه عبسذ130البيضاء    
صفيه علي محمد احمد القشمري2عضویهاناثمدرسة ٢٢مایو قریه عبسذ130البيضاء    
حليمه محمد احمد الحداد2عضویهاناثمدرسة ٢٢مایو قریه عبسذ130البيضاء    
عبدالحكيم احمد صيف اهللا الصيادي1رئاسهذآور مدرسة النضال قریه منسمض130البيضاء    
علي محمد احمد القشمري1عضویهذآور مدرسة النضال قریه منسمض130البيضاء    
محمد ضيف اهللا احمد المنصوري1عضویهذآور مدرسة النضال قریه منسمض130البيضاء    
صباح علوي محمد احمد القشمري2رئاسهاناثمدرسة النضال قریه منسمض130البيضاء    
سعيدة علي محمد النعيمي2عضویهاناثمدرسة النضال قریه منسمض130البيضاء    
إبتسام محمد أحمد الحميقاني2عضویهاناثمدرسة النضال قریه منسمض130البيضاء    
محمد قاید احمد دغشه الرحاني1رئاسهذآور مدرسة ال سرحان بقریة العابلظ130البيضاء    
سعيد علي احمد السرحاني1عضویهذآور مدرسة ال سرحان بقریة العابلظ130البيضاء    
فضل زین الساللي1عضویهذآور مدرسة ال سرحان بقریة العابلظ130البيضاء    
زهور محمد عبداهللا الساللي2رئاسهاناثمدرسة ال سرحان بقریة العابلظ130البيضاء    
امل علي علي عبداهللا السرحاني2عضویهاناثمدرسة ال سرحان بقریة العابلظ130البيضاء    
رحمه محمد عبداهللا السرحاني2عضویهاناثمدرسة ال سرحان بقریة العابلظ130البيضاء    
عبداهللا صالح محمد الظاهري1رئاسهذآور مدرسة ریدان ال احمد بالسبوعغ130البيضاء    
یاسر ناصر محمد المنصوري1عضویهذآور مدرسة ریدان ال احمد بالسبوعغ130البيضاء    
عماد عبداللطيف طربوس1عضویهذآور مدرسة ریدان ال احمد بالسبوعغ130البيضاء    
صالحه حيدره محمد علي 2رئاسهاناثمدرسة ریدان ال احمد بالسبوعغ130البيضاء    
سعاد ناصر محمد ناصر2عضویهاناثمدرسة ریدان ال احمد بالسبوعغ130البيضاء    
رجاء محمد عبدالنبي2عضویهاناثمدرسة ریدان ال احمد بالسبوعغ130البيضاء    
عبداللطيف علي احمد الراجحي1رئاسهذآور المرآز الزراعي بسارعا130٢البيضاء    
صالح علوي عبدربه العباسي1عضویهذآور المرآز الزراعي بسارعا130٢البيضاء    
سعيد محمد علي الحسيني1عضویهذآور المرآز الزراعي بسارعا130٢البيضاء    
سميه صالح علوي العباسي2رئاسهاناثالمرآز الزراعي بسارعا130٢البيضاء    
سعاد علي صالح الرجحي2عضویهاناثالمرآز الزراعي بسارعا130٢البيضاء    
فوزیه علي هرشل الراجحي2عضویهاناثالمرآز الزراعي بسارعا130٢البيضاء    
محمد عبداهللا وبران1رئاسهذآور مدرسة غنامب130٢البيضاء    
علوي ضيف اهللا علوي الراجحي1عضویهذآور مدرسة غنامب130٢البيضاء    
عبدالغني صالح ضيف اهللا الراجحي1عضویهذآور مدرسة غنامب130٢البيضاء    
انتصار سالم عبداهللا الراجحي2رئاسهاناثمدرسة غنامب130٢البيضاء    
خدیجة محمد عبدالقادر المنصوري2عضویهاناثمدرسة غنامب130٢البيضاء    
نداء صالح ناجي العباسي2عضویهاناثمدرسة غنامب130٢البيضاء    
محمد عبداهللا ضيف اهللا المجنحي1رئاسهذآور مدرسة وعالن بقریة زنابعج130٢البيضاء    
محمد أحمد عبده الحميقاني1عضویهذآور مدرسة وعالن بقریة زنابعج130٢البيضاء    
حسين عبده احمد الهصيصي1عضویهذآور مدرسة وعالن بقریة زنابعج130٢البيضاء    
عزیزة طاهر أحمد الحميقاني2رئاسهاناثمدرسة وعالن بقریة زنابعج130٢البيضاء    
ظافره علي احمد الراجحي2عضویهاناثمدرسة وعالن بقریة زنابعج130٢البيضاء    
نسيم حسين ناصر المجنحي2عضویهاناثمدرسة وعالن بقریة زنابعج130٢البيضاء    
دارس مطهر حسين المجنحي1رئاسهذآور مدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
عبداهللا علي احمد المشحوب1عضویهذآور مدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
عبداهللا صالح علي الطاهري1عضویهذآور مدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
محمد صالح احمد الطاهري2رئاسهذآور مدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
عبدربه سالم احمد المجنحي2عضویهذآور مدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
ناصر حسين محمد الخطري2عضویهذآور مدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
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نجاد علي طاهر المجنحي3رئاسهاناثمدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
راشدة علي ضيف اهللا المجنحي3عضویهاناثمدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
نجاد عبدربه احمد القيري3عضویهاناثمدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
یاسمين علوي عبداهللا الغانمي4رئاسهاناثمدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
نجاه علي طاهر المجنحي4عضویهاناثمدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
عارفه علي ضيف اهللا المجنحي4عضویهاناثمدرسة وادي سباء بعمدد130٢البيضاء    
عایش حسين طاهر العباسي1رئاسهذآور مدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
عبدالعزیز احمد عبدربه العباسي1عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
سيف علي سعد ذي الراس1عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
حسين احمد عبدربه العبدلي2رئاسهذآور مدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
قاید محمد صالح العباسي2عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
غازي احمد عبدربه العباسي2عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
صحيفه عبدربه صالح العباسي3رئاسهاناثمدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
صفاء احمدعبدالرحمن الصوبي3عضویهاناثمدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
عائشة حفظ اهللا التالبي3عضویهاناثمدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
صباح احمد محمد العباسي4رئاسهاناثمدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
ندى عایش الشامي4عضویهاناثمدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
ذآرى محمد احمد4عضویهاناثمدرسة عبداهللا بن عباس بعباسه130٢البيضاء    
قاید محمد صالح العباسي1رئاسهذآور مدرسة النور بشرف ال حسينو130٢البيضاء    
مبخوت سعيد احمد حسن1عضویهذآور مدرسة النور بشرف ال حسينو130٢البيضاء    
احمد صالح عبدالرزاق الحسيني1عضویهذآور مدرسة النور بشرف ال حسينو130٢البيضاء    
الخضر عبدربه صالح العباسي2رئاسهذآور مدرسة النور بشرف ال حسينو130٢البيضاء    
زاید محمد زاید الحسيني2عضویهذآور مدرسة النور بشرف ال حسينو130٢البيضاء    
خضر محسن علي السرحاني2عضویهذآور مدرسة النور بشرف ال حسينو130٢البيضاء    
نضال عامر صالح الحسيني3رئاسهاناثمدرسة النور بشرف ال حسينو130٢البيضاء    
نسيم حزام عبدربه عبدالخالق3عضویهاناثمدرسة النور بشرف ال حسينو130٢البيضاء    
رواد عبدربه عبداهللا الحسيني3عضویهاناثمدرسة النور بشرف ال حسينو130٢البيضاء    
صالح محمد علوي القيري1رئاسهذآور مدرسة الغداءز130٢البيضاء    
عبد اهللا علي عبد الاله العباسي1عضویهذآور مدرسة الغداءز130٢البيضاء    
عبدالفتاح احمد علي الحسيني1عضویهذآور مدرسة الغداءز130٢البيضاء    
نصير علي زین القيري2رئاسهذآور مدرسة الغداءز130٢البيضاء    
عادل علي زین القيري2عضویهذآور مدرسة الغداءز130٢البيضاء    
صالح احمد محمد خضر2عضویهذآور مدرسة الغداءز130٢البيضاء    
امان احمد محمد قردع3رئاسهاناثمدرسة الغداءز130٢البيضاء    
جميلة ناصر احمد علوي القيري3عضویهاناثمدرسة الغداءز130٢البيضاء    
ليبيا مسعد محمد القيري3عضویهاناثمدرسة الغداءز130٢البيضاء    
عبد اهللا حسين علوي عبده أحمد1رئاسهذآور مدرسة القوزح130٢البيضاء    
صالح محمد ضيف اهللا المنصوري1عضویهذآور مدرسة القوزح130٢البيضاء    
صالح علي محمد المنصوري1عضویهذآور مدرسة القوزح130٢البيضاء    
انتصار عبداهللا حسين المنصوري2رئاسهاناثمدرسة القوزح130٢البيضاء    
مریم صالح محمد المنصوري2عضویهاناثمدرسة القوزح130٢البيضاء    
سميره صالح ناجي العباسي2عضویهاناثمدرسة القوزح130٢البيضاء    
یزید صالح محمد المسعودي 1رئاسهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
خالد علي محمد احمد  األحمدي1عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
ماجد محمد السوسوه1عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
عبداهللا مقبل حسن المسعودي2رئاسهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
احمد بن احمد االدور2عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
عبداهللا طيف اهللا هليل المسعودي2عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
صالح محمد على المسعودي3رئاسهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
عبد العزیز صالح صالح المسعودي3عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
احمد مقبل صالح الحطام3عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
عبداهللا عباد احمد بيدحة4رئاسهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
عبداهللا علي عبداهللا المسعودي4عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
عدنان احمد سعيد علي4عضویهذآور مدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
سامية صالح محمد المسعودي5رئاسهاناثمدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
نایله صالح االشول المسعودي 5عضویهاناثمدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
بلقيس عباد احمد ابو طله5عضویهاناثمدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
طيبه على عبداهللا المسعودي6رئاسهاناثمدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
نبيلة محمد مقبل الحطام6عضویهاناثمدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
انيسة احمد صالح الجوفي6عضویهاناثمدرسة عبداهللا بن مسعود بالحنكةا131البيضاء    
صالح محمد احمد االزرق1رئاسهذآور مدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
صالح عبداهللا الدوح المسعودي1عضویهذآور مدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
نجيب محسن علي الحسني1عضویهذآور مدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
ناصر احمد التام المریامي2رئاسهذآور مدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
جبر حسين جبران الفالحي2عضویهذآور مدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
عبد الحافظ محمد عبد اهللا الفرزعي2عضویهذآور مدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
منيرة حسين عبداهللا ضيف اهللا الحطام3رئاسهاناثمدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
اروى احمد محمد الراشدي3عضویهاناثمدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
فاطمه محسن علي صالح3عضویهاناثمدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
سميه صالح ناصر المسعودي4رئاسهاناثمدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
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أمل محمد قاید أسعد4عضویهاناثمدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
عبير عبداهللا صالح عيسى4عضویهاناثمدرسة الشوآاني بموقسةب131البيضاء    
صالح محمد على الحوشبي1رئاسهذآور مدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
احمد علي علي ضيف اهللا الرداعي1عضویهذآور مدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
نصر عبداهللا محمد علوي1عضویهذآور مدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
سياف عبدااله علي علي الرداعي2رئاسهذآور مدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
محمد عباد احمد السندي2عضویهذآور مدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
عبداهللا حسين عبداهللا الجوفي2عضویهذآور مدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
جمال على صالح الحوشبي3رئاسهذآور مدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
سيف محمد سيف الحوشبي3عضویهذآور مدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
أحمد سيف الذهب3عضویهذآور مدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
امل صالح سعيد محمد4رئاسهاناثمدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
نجوى فؤاد محمد النصيري4عضویهاناثمدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
سميه عایش احمد الحطام4عضویهاناثمدرسة الميثاق بغول الذراعج131البيضاء    
عبداهللا مقبل علي الزوبة1رئاسهذآور مدرسة الزوبد131البيضاء    
خالد عبداهللا الدعور الزوبه1عضویهذآور مدرسة الزوبد131البيضاء    
هيثم عبداللطيف الزوبه1عضویهذآور مدرسة الزوبد131البيضاء    
احمد علي محمد جرعون2رئاسهذآور مدرسة الزوبد131البيضاء    
محمد عبدربه عباد الزاویه2عضویهذآور مدرسة الزوبد131البيضاء    
صالح احمد عباد الزاویه2عضویهذآور مدرسة الزوبد131البيضاء    
هناء عبداهللا الدعور الزوبه3رئاسهاناثمدرسة الزوبد131البيضاء    
إخالص احمد عباد السندي3عضویهاناثمدرسة الزوبد131البيضاء    
سعاد راشد عباد الزوبة3عضویهاناثمدرسة الزوبد131البيضاء    
احمد محمد على البخيتي1رئاسهذآور مدرسة النهضة بمقيرضانه131البيضاء    
محمد احمد محمد شعران ابوصریمة1عضویهذآور مدرسة النهضة بمقيرضانه131البيضاء    
سمير علي احمد علوي1عضویهذآور مدرسة النهضة بمقيرضانه131البيضاء    
عبدالجبار على على فارع2رئاسهذآور مدرسة النهضة بمقيرضانه131البيضاء    
احمد علي محمد جرعون2عضویهذآور مدرسة النهضة بمقيرضانه131البيضاء    
علي مقبل ناجي شعران ابو صریمة2عضویهذآور مدرسة النهضة بمقيرضانه131البيضاء    
فاطمه علي محمد جرعون3رئاسهاناثمدرسة النهضة بمقيرضانه131البيضاء    
مریم صالح شقرفق ابوحریمه3عضویهاناثمدرسة النهضة بمقيرضانه131البيضاء    
فائزه على على الشریى3عضویهاناثمدرسة النهضة بمقيرضانه131البيضاء    
صالح احمد محمد الشهابي1رئاسهذآور مدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
احمد محمد جار اهللا 1عضویهذآور مدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
محمد ناجي مرداس 1عضویهذآور مدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
علي مقبل محمد عامر الخبزي2رئاسهذآور مدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
صالح محمد على جرعون2عضویهذآور مدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
سعيد علي علوي2عضویهذآور مدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
ابتسام احمد عبدربه جرعون3رئاسهاناثمدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
منى صالح عبد اهللا شعران3عضویهاناثمدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
أمل محمد علي احمد جرعون3عضویهاناثمدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
قدریة علي محمد صالح األزرق4رئاسهاناثمدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
امل محمد ناصر احمد 4عضویهاناثمدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
عبله عبداهللا على ناصر 4عضویهاناثمدرسة  عبداهللا بن رواحه بالقریشيةو131البيضاء    
زید عامر زید ابو صریمه 1رئاسهذآور مدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
علي سيف احمد الشعمي ابو صریمة1عضویهذآور مدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
حسين عبداهللا عبدالعزیز1عضویهذآور مدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
احمد احمد زید ابوصریمه 2رئاسهذآور مدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
عبدالعزیز عبداهللا احمد ابو صریمة2عضویهذآور مدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
خالد احمد عبداهللا العسيلي2عضویهذآور مدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
اميره مزهر على الزیلعي3رئاسهاناثمدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
سمية احمد سعد علي ابو صریمة3عضویهاناثمدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
نضال علي علي القربي3عضویهاناثمدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
زنجبيل محمد احمد عامر ابو صریمة4رئاسهاناثمدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
رجاء محمد عامر ابوصریمه 4عضویهاناثمدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
فرحه احمد محمد ابو صریمه 4عضویهاناثمدرسة عبدالرحمن بن عوف بقراتز131البيضاء    
نبيل أحمد الجنيدي1رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایو بالسليل االعلىح131البيضاء    
على حسين احمد 1عضویهذآور مدرسة ٢٢مایو بالسليل االعلىح131البيضاء    
مقبل محمد احمد الكسيرا1عضویهذآور مدرسة ٢٢مایو بالسليل االعلىح131البيضاء    
محمد صالح محمد جسار2رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایو بالسليل االعلىح131البيضاء    
عبدالرحمن عایش احمد الحطام2عضویهذآور مدرسة ٢٢مایو بالسليل االعلىح131البيضاء    
عبدالكریم عبدربه محمد2عضویهذآور مدرسة ٢٢مایو بالسليل االعلىح131البيضاء    
عزیه محمد علوي عيسى 3رئاسهاناثمدرسة ٢٢مایو بالسليل االعلىح131البيضاء    
عافية احمد احمد صالح الحطام3عضویهاناثمدرسة ٢٢مایو بالسليل االعلىح131البيضاء    
نجالء سالم أحمد عوض3عضویهاناثمدرسة ٢٢مایو بالسليل االعلىح131البيضاء    
عبداهللا صالح صالح الفوجسي1رئاسهذآور مدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
علي علي عبداهللا ضيف اهللا الحطام1عضویهذآور مدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
محمد مقبل صالح بن صالح1عضویهذآور مدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
احمد جاراهللا محمد الحطام 2رئاسهذآور مدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
عبداهللا عباد احمد بيدحة2عضویهذآور مدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
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عایش محمد مقبل جرعون2عضویهذآور مدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
امل حسين احمد علوي3رئاسهاناثمدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
فاطمه طالب احمد الجوفي3عضویهاناثمدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
امل محمد حسين الحطام 3عضویهاناثمدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
هناء مقبل عبداهللا 4رئاسهاناثمدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
نجالء علي مقبل صالح4عضویهاناثمدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
سميرة احمد ضيف اهللا زید الحطام4عضویهاناثمدرسة ابن سيناء بدار النجدط131البيضاء    
حزام علي صالح االحمدي1رئاسهذآور مدرسة المتنبي بالخالوى131البيضاء    
صالح عبدربه محمد یونس1عضویهذآور مدرسة المتنبي بالخالوى131البيضاء    
حيدر سنان علوي االحمدي1عضویهذآور مدرسة المتنبي بالخالوى131البيضاء    
ابراهيم مقبل ضيف اهللا احمد2رئاسهذآور مدرسة المتنبي بالخالوى131البيضاء    
محمد عبده ناصر الجعفري2عضویهذآور مدرسة المتنبي بالخالوى131البيضاء    
اسماعيل سعيد ناصر الجالل2عضویهذآور مدرسة المتنبي بالخالوى131البيضاء    
بدور  محمد مقبل محمد الحطام3رئاسهاناثمدرسة المتنبي بالخالوى131البيضاء    
ساميه احمد محمد االحمدي3عضویهاناثمدرسة المتنبي بالخالوى131البيضاء    
سماح ناصر الریمي3عضویهاناثمدرسة المتنبي بالخالوى131البيضاء    
محمد عبدربه محمد الحطام 1رئاسهذآور مدرسة العمود بالمتار االعلىك131البيضاء    
محمد صالح عبداهللا محمد القاضي1عضویهذآور مدرسة العمود بالمتار االعلىك131البيضاء    
مقبل محمد عبداهللا النهمي1عضویهذآور مدرسة العمود بالمتار االعلىك131البيضاء    
مقبل محمد صالح الحطام2رئاسهذآور مدرسة العمود بالمتار االعلىك131البيضاء    
جبر جار اهللا احمد المسعدي2عضویهذآور مدرسة العمود بالمتار االعلىك131البيضاء    
عبداهللا ناصر أحمد العزاني2عضویهذآور مدرسة العمود بالمتار االعلىك131البيضاء    
خلود عباد احمد الدرویش3رئاسهاناثمدرسة العمود بالمتار االعلىك131البيضاء    
فایزة احمد ضيف اهللا زید الحطام3عضویهاناثمدرسة العمود بالمتار االعلىك131البيضاء    
حنان عبد اهللا محمد علي3عضویهاناثمدرسة العمود بالمتار االعلىك131البيضاء    
عبداهللا احمد احمد محمد العيوي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد االحمدي بالقهرةل131البيضاء    
نایف سيف صالح العيوي1عضویهذآور مدرسة الشهيد االحمدي بالقهرةل131البيضاء    
احمد على محمد العيوي1عضویهذآور مدرسة الشهيد االحمدي بالقهرةل131البيضاء    
عبداهللا صالح صالح العيوي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد االحمدي بالقهرةل131البيضاء    
عبداهللا على محمد مفتاح ابوحریمه2عضویهذآور مدرسة الشهيد االحمدي بالقهرةل131البيضاء    
صالح محمد عبداهللا احمد2عضویهذآور مدرسة الشهيد االحمدي بالقهرةل131البيضاء    
فوزیة حسين عبداهللا الحطام3رئاسهاناثمدرسة الشهيد االحمدي بالقهرةل131البيضاء    
سيده عبدالوهاب الحمزي3عضویهاناثمدرسة الشهيد االحمدي بالقهرةل131البيضاء    
هناء احمد محمد العيوي3عضویهاناثمدرسة الشهيد االحمدي بالقهرةل131البيضاء    
عبداهللا حسين عبداهللا الرطب1رئاسهذآور مدرسة ابن خلدون بالشقبةم131البيضاء    
محمد عبد الخالق أحمد الزوبة1عضویهذآور مدرسة ابن خلدون بالشقبةم131البيضاء    
یاسر عبدربه علي الجوفي1عضویهذآور مدرسة ابن خلدون بالشقبةم131البيضاء    
ثقافه حسين عبدالرب الجوفي2رئاسهاناثمدرسة ابن خلدون بالشقبةم131البيضاء    
حالية محمد احمد العشي2عضویهاناثمدرسة ابن خلدون بالشقبةم131البيضاء    
امل عبدربه علي الجوفي2عضویهاناثمدرسة ابن خلدون بالشقبةم131البيضاء    
علي عبدربه المسعدي1رئاسهذآور مدرسة صهيب الرومي بالحطبن131البيضاء    
سالم ظيف اهللا الحطبي1عضویهذآور مدرسة صهيب الرومي بالحطبن131البيضاء    
عبداهللا محمد صالح الحطبي1عضویهذآور مدرسة صهيب الرومي بالحطبن131البيضاء    
تهاني عبدربه علي الجوفي2رئاسهاناثمدرسة صهيب الرومي بالحطبن131البيضاء    
عيشه محمد الجوفي2عضویهاناثمدرسة صهيب الرومي بالحطبن131البيضاء    
خدیجه احمد صالح الجوفي2عضویهاناثمدرسة صهيب الرومي بالحطبن131البيضاء    
ناصر محمد عامر الظهري1رئاسهذآور مدرسة تبنين بالظهرةس131البيضاء    
سيف احمد عبده احمد الزبيري1عضویهذآور مدرسة تبنين بالظهرةس131البيضاء    
محمد عبد اهللا احمد   الهيثمي1عضویهذآور مدرسة تبنين بالظهرةس131البيضاء    
ضيفه على ناصر الصباحي2رئاسهاناثمدرسة تبنين بالظهرةس131البيضاء    
ابتسام علي عبده الزبيري2عضویهاناثمدرسة تبنين بالظهرةس131البيضاء    
عنبرة أحمد عبد اهللا2عضویهاناثمدرسة تبنين بالظهرةس131البيضاء    
صادق محمد عبد اهللا جرعون1رئاسهذآور مدرسة وادي النواش الكولةع131البيضاء    
سعيد على صالح طالب1عضویهذآور مدرسة وادي النواش الكولةع131البيضاء    
احمد عبدربه سرحان1عضویهذآور مدرسة وادي النواش الكولةع131البيضاء    
سوسن طارق محمد المشملي2رئاسهاناثمدرسة وادي النواش الكولةع131البيضاء    
عفرا احمد عبداهللا الذاري2عضویهاناثمدرسة وادي النواش الكولةع131البيضاء    
شيماء محسن شریف البدري2عضویهاناثمدرسة وادي النواش الكولةع131البيضاء    
محمد محمد الصباحي1رئاسهذآور مدرسة  العهد الجدید آل سكرانف131البيضاء    
آمال علي علي ضيف اهللا الرداعي1عضویهذآور مدرسة  العهد الجدید آل سكرانف131البيضاء    
محمد علي محمد علي القفيلي1عضویهذآور مدرسة  العهد الجدید آل سكرانف131البيضاء    
ناصر احمد ناصر العبد2رئاسهذآور مدرسة  العهد الجدید آل سكرانف131البيضاء    
عبدالكریم طاهر صالح محمد2عضویهذآور مدرسة  العهد الجدید آل سكرانف131البيضاء    
ابراهيم علي أحمد الكوآباني2عضویهذآور مدرسة  العهد الجدید آل سكرانف131البيضاء    
هناء احمد ناصر العبد3رئاسهاناثمدرسة  العهد الجدید آل سكرانف131البيضاء    
سعاد طاهر صالح محمد اللقاحي3عضویهاناثمدرسة  العهد الجدید آل سكرانف131البيضاء    
رابعة احمد محمد القفيلي3عضویهاناثمدرسة  العهد الجدید آل سكرانف131البيضاء    
عبد الباري عثمان علي ناجي1رئاسهذآور مدرسةالبيضاوي  عبيل الشواهرةص131البيضاء    
نایف احمد القفيلي1عضویهذآور مدرسةالبيضاوي  عبيل الشواهرةص131البيضاء    
محمد عبدربه الحارق1عضویهذآور مدرسةالبيضاوي  عبيل الشواهرةص131البيضاء    
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عبده محمد غانم حسن الجندي2رئاسهذآور مدرسةالبيضاوي  عبيل الشواهرةص131البيضاء    
صادق عبداهللا على العيدروس2عضویهذآور مدرسةالبيضاوي  عبيل الشواهرةص131البيضاء    
راشد صالح احمد ابوریحان2عضویهذآور مدرسةالبيضاوي  عبيل الشواهرةص131البيضاء    
فاطمة طالب حسن العریفي3رئاسهاناثمدرسةالبيضاوي  عبيل الشواهرةص131البيضاء    
نبات على حسين العياش3عضویهاناثمدرسةالبيضاوي  عبيل الشواهرةص131البيضاء    
نشوى علي الشاهري3عضویهاناثمدرسةالبيضاوي  عبيل الشواهرةص131البيضاء    
ابراهيم احمد مصلح الذهب1رئاسهذآور مدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
علي محمد علي احمد الحریري1عضویهذآور مدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
ناجي احمد علي الحجري1عضویهذآور مدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
محمد على القفيلي2رئاسهذآور مدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
انور عبد اهللا محمد ندیش2عضویهذآور مدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
علي ناصر احمد عثمان2عضویهذآور مدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
علي حسين مقبل احمد الكسار3رئاسهذآور مدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
عبداهللا على الجراح3عضویهذآور مدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
خالد عباد احمد عبدربه3عضویهذآور مدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
محبوبه احمد على قرمه 4رئاسهاناثمدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
منال احمد احمد احمد الحطام4عضویهاناثمدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
انهار عبد الحكيم عامر4عضویهاناثمدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
نبيلة احمد احمد صالح الحطام5رئاسهاناثمدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
هيفاء حميد احمد الجراح5عضویهاناثمدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
یاسمين على الذهب5عضویهاناثمدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
نضال عبداهللا محمد الذهب6رئاسهاناثمدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
سحر محمد عبد القادر6عضویهاناثمدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
سعاد علي عبداهللا السلماني6عضویهاناثمدرسة الفتح بالمناسحق131البيضاء    
قاید حسن المطري1رئاسهذآور مدرسة بالل بن رباح صرار الجشمر131البيضاء    
نایف احمد ابو هاشم الصراري1عضویهذآور مدرسة بالل بن رباح صرار الجشمر131البيضاء    
احمد جبر حسن الصراري1عضویهذآور مدرسة بالل بن رباح صرار الجشمر131البيضاء    
أروى علي ضيف اهللا الرداعي2رئاسهاناثمدرسة بالل بن رباح صرار الجشمر131البيضاء    
جميله احمد عبدربه الصراري2عضویهاناثمدرسة بالل بن رباح صرار الجشمر131البيضاء    
مني طاهر على الصراري2عضویهاناثمدرسة بالل بن رباح صرار الجشمر131البيضاء    
آمال على على اليوبي1رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
علي محمد طالب احمد الصراري1عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
لطف احمد سعد الضراري1عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
فواز عبدالعزیز احمد عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
مقبل علوي عبداهللا الصراري2عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
محمد محسن علي المظفري2عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
ندى عبداهللا ضيف اهللا المهدي3رئاسهاناثمدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
نادیة محمد حسين احمد الزوبة3عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
حليمة حفظ اهللا التالبي3عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
أمة الرحيم حمود عبدالرزاق عبدالرزاق4رئاسهاناثمدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
خيریه محمد علي الصراري4عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
ساميه جبر مقبل الصراري4عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزن حمة صرارش131البيضاء    
قاید حسن قاسم المطيري1رئاسهذآور مدرسة الجشمت131البيضاء    
محمد عامر التيسى1عضویهذآور مدرسة الجشمت131البيضاء    
عبدالخالق محمد الكيدن1عضویهذآور مدرسة الجشمت131البيضاء    
علي سعيد علي علي العصري2رئاسهذآور مدرسة الجشمت131البيضاء    
عزیز صالح العامري2عضویهذآور مدرسة الجشمت131البيضاء    
زآریا صالح الفري الكولي2عضویهذآور مدرسة الجشمت131البيضاء    
ناجيه ناجي القردعي3رئاسهاناثمدرسة الجشمت131البيضاء    
فوزیة محمد علوي عيسى3عضویهاناثمدرسة الجشمت131البيضاء    
مقبلة حسن عبداهللا صالح3عضویهاناثمدرسة الجشمت131البيضاء    
نهدة اليمن احمد عبداهللا الحطام4رئاسهاناثمدرسة الجشمت131البيضاء    
منيره على محمد الحليمي4عضویهاناثمدرسة الجشمت131البيضاء    
جميله عياش جحاش4عضویهاناثمدرسة الجشمت131البيضاء    
جبرعلى احمد الماعطي1رئاسهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانث131البيضاء    
عصام محمد جبر الرمادي1عضویهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانث131البيضاء    
سعيد عبداهللا علي الحجري1عضویهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانث131البيضاء    
عبداهللا صالح جمعان2رئاسهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانث131البيضاء    
علي علي ناصر الهاجري2عضویهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانث131البيضاء    
ناصر احمد محمد الماوري2عضویهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانث131البيضاء    
جبال عبداهللا محمد الذهب3رئاسهاناثمدرسة عقبه بن نافع حبانث131البيضاء    
ليلى طاهر صالح علي العشيشي3عضویهاناثمدرسة عقبه بن نافع حبانث131البيضاء    
هال احمد محمد الماوري3عضویهاناثمدرسة عقبه بن نافع حبانث131البيضاء    
ناصر محمد احمد الكبسون1رئاسهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانخ131البيضاء    
على محمد على آلز1عضویهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانخ131البيضاء    
على محمد سعيد آزم1عضویهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانخ131البيضاء    
بشير احمد محمد السالمي2رئاسهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانخ131البيضاء    
احمد محمد ذیبان2عضویهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانخ131البيضاء    
عبدالخالق علي محمد الماعفي2عضویهذآور مدرسة عقبه بن نافع حبانخ131البيضاء    
جليلة محمد احمد الكبسون3رئاسهاناثمدرسة عقبه بن نافع حبانخ131البيضاء    
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الهام صالح السبناني3عضویهاناثمدرسة عقبه بن نافع حبانخ131البيضاء    
اميره محمد على الشاهري3عضویهاناثمدرسة عقبه بن نافع حبانخ131البيضاء    
عایش علوي الظاهري1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حریةذ131البيضاء    
احمد محمد علي عبدالرب التام1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حریةذ131البيضاء    
عبدربه صالح عبدربه النصيري1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حریةذ131البيضاء    
جبر على ضيف اهللا الذهب2رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حریةذ131البيضاء    
محمد علي احمد الزیدي2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حریةذ131البيضاء    
صالح زبين حسين العيفة2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حریةذ131البيضاء    
بشرى عبداهللا احمد الذهب3رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حریةذ131البيضاء    
سماح علي احمد ابو صریمة3عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حریةذ131البيضاء    
اروى عبداهللا محمد البوصي3عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حریةذ131البيضاء    
عامر محمد سرحان محمد السيقل1رئاسهذآور مدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
عبده محمد صالح شربه 1عضویهذآور مدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
محمد صالح المشحلي1عضویهذآور مدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
احمد علي علي طاهر العصري2رئاسهذآور مدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
على على الحاج الجمتس2عضویهذآور مدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
ثابت علي أحمد القاضي2عضویهذآور مدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
محمد حسين زامل3رئاسهذآور مدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
محمد صالح عبدربه التيسي3عضویهذآور مدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
احمد محمد علي سالم العصري3عضویهذآور مدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
زینب محمد مقبل محمد الحطام4رئاسهاناثمدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
سماح احمد الواقدي4عضویهاناثمدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
ناهد احمد على شربه4عضویهاناثمدرسة خباب بن االرت آل شربةض131البيضاء    
صالح على الحيدي1رئاسهذآور مدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
عمار محمد علي محمد الشاهري1عضویهذآور مدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
علي صالح خميس البدوي1عضویهذآور مدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
احمد محمد احمد التيسي2رئاسهذآور مدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
على محمد على الشاهري2عضویهذآور مدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
احمد على غليس2عضویهذآور مدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
على سعيد الكهالي3رئاسهذآور مدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
علي جبر احمد الشاهري3عضویهذآور مدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
احمد زبين محمد التيسي3عضویهذآور مدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
جميله عباد االعكب4رئاسهاناثمدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
منى علي عبداهللا الحطام4عضویهاناثمدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
هنا علي یحيى السقاء4عضویهاناثمدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
زینب صالح صالح الحطام5رئاسهاناثمدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
قبول حسين بيدحه 5عضویهاناثمدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
اروى عبده اليجري5عضویهاناثمدرسة عامر بن عبد الوهاب بالشواهرةظ131البيضاء    
احمد عبدالرحمن ناصر اللمعاني1رئاسهذآور مدرسة قریة اللمعانغ131البيضاء    
فضل احمد ناصر الحمزي1عضویهذآور مدرسة قریة اللمعانغ131البيضاء    
على احمد الشقري1عضویهذآور مدرسة قریة اللمعانغ131البيضاء    
نجاه احمد محمد المعاني2رئاسهاناثمدرسة قریة اللمعانغ131البيضاء    
فرجة صالح علوي اللمعاني2عضویهاناثمدرسة قریة اللمعانغ131البيضاء    
رقية محمد حسين التيسي2عضویهاناثمدرسة قریة اللمعانغ131البيضاء    
صالح ناصر احمد واصل1رئاسهذآور مدرسة قریة الصبولا131٢البيضاء    
جمال  عبده محمد عوض الصبولي1عضویهذآور مدرسة قریة الصبولا131٢البيضاء    
سيف الدین صالح الندیش1عضویهذآور مدرسة قریة الصبولا131٢البيضاء    
عبير محمد ناصر االحرق2رئاسهاناثمدرسة قریة الصبولا131٢البيضاء    
فنون على ربيع2عضویهاناثمدرسة قریة الصبولا131٢البيضاء    
خيریه محمد على الصراري2عضویهاناثمدرسة قریة الصبولا131٢البيضاء    
علي احمد علي علي التام1رئاسهذآور مدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
عباد عبده ناجي حجر 1عضویهذآور مدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
عادل محمد صالح حجر 1عضویهذآور مدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
عبده صالح محمد حسين2رئاسهذآور مدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
نصر عبداهللا الغشمي2عضویهذآور مدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
حاشد ردمان ابراهيم2عضویهذآور مدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
رنا احمد الهيوي3رئاسهاناثمدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
نجود صالح ناجي حسين حجر3عضویهاناثمدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
هيفاء مصلح عبده الفرزعي3عضویهاناثمدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
غيداء مصلح عبده الفرزعي4رئاسهاناثمدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
اروى محمد صالح حجر4عضویهاناثمدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
غدیر صالح عبداهللا حجر4عضویهاناثمدرسة بيت حجرب131٢البيضاء    
صالح محمد صالح الذراي1رئاسهذآور مدرسة زرارج131٢البيضاء    
شایف حسين محمد عبداهللا الشدوقي1عضویهذآور مدرسة زرارج131٢البيضاء    
خالد علي بن علي القادري1عضویهذآور مدرسة زرارج131٢البيضاء    
سماح على جمعان الذراري2رئاسهاناثمدرسة زرارج131٢البيضاء    
قبيلة ناجي عبدربه ناصر2عضویهاناثمدرسة زرارج131٢البيضاء    
طيبة احمد ناصر علي المصري2عضویهاناثمدرسة زرارج131٢البيضاء    
جمال عبد الناصر مصلح الفردعي1رئاسهذآور مدرسة الغریرةد131٢البيضاء    
امين مقبل محيض1عضویهذآور مدرسة الغریرةد131٢البيضاء    
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محمد علي محمد الذراري1عضویهذآور مدرسة الغریرةد131٢البيضاء    
ابراهيم على عبداهللا الصراري2رئاسهذآور مدرسة الغریرةد131٢البيضاء    
عبداهللا علي ناصر الزراري2عضویهذآور مدرسة الغریرةد131٢البيضاء    
عبداهللا سعد  محمد المولد2عضویهذآور مدرسة الغریرةد131٢البيضاء    
وفاء علي محمد صالح الزراري3رئاسهاناثمدرسة الغریرةد131٢البيضاء    
امل عباد صالح الحري3عضویهاناثمدرسة الغریرةد131٢البيضاء    
مریم ناجي محسن الطرموي3عضویهاناثمدرسة الغریرةد131٢البيضاء    
احمد سعد عبادي1رئاسهذآور مدرسة بغدادا132البيضاء    
محمد شمسان حزام السامعي1عضویهذآور مدرسة بغدادا132البيضاء    
فایز صالح حسين العوسجي1عضویهذآور مدرسة بغدادا132البيضاء    
عبد اهللا حسن مسعد2رئاسهذآور مدرسة بغدادا132البيضاء    
عدنان علي محمد الدرویش2عضویهذآور مدرسة بغدادا132البيضاء    
عبدالرحيم شيخ2عضویهذآور مدرسة بغدادا132البيضاء    
احمد علي حسين العميسي3رئاسهذآور مدرسة بغدادا132البيضاء    
احمد محمد علي الحریري3عضویهذآور مدرسة بغدادا132البيضاء    
مالك قاید محسن یسر3عضویهذآور مدرسة بغدادا132البيضاء    
ایمان عبداهللا علي العولقي4رئاسهاناثمدرسة بغدادا132البيضاء    
سمية علوي محمد الحریري4عضویهاناثمدرسة بغدادا132البيضاء    
حنان أحمد سعيد القشمري4عضویهاناثمدرسة بغدادا132البيضاء    
نوال علي محمد بكاري5رئاسهاناثمدرسة بغدادا132البيضاء    
افراح احمد محمد ادریس5عضویهاناثمدرسة بغدادا132البيضاء    
حنان عبدالرحمن الرضي5عضویهاناثمدرسة بغدادا132البيضاء    
عبدالكریم محمد صالح الجندي1رئاسهذآور مرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
احمد احمد مبارك القيالي1عضویهذآور مرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
سليم علي المطري1عضویهذآور مرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
مصطفى محمدي عبداهللا باصهي2رئاسهذآور مرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
سليم علي صالح محرم2عضویهذآور مرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
محمد حسين محمد موسى2عضویهذآور مرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
حسين علي الحطام3رئاسهذآور مرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
عبدالسالم احمد علي الصریمي3عضویهذآور مرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
صادق احمد محمد صالح3عضویهذآور مرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
منى علوي علي مجاهد4رئاسهاناثمرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
مالیين صالح ناصر الحالل4عضویهاناثمرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
خدیجة سعد محمد األسطى4عضویهاناثمرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
افراح عتيق علي ابوبادي5رئاسهاناثمرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
اميره عبداهللا عبدربه بالغيث5عضویهاناثمرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
ابتسام احمد قاید النویره5عضویهاناثمرآز التدریب المهنيب132البيضاء    
محمد علي علي حسن 1رئاسهذآور نادي االحمديج132البيضاء    
عبدربه محمد غرامه1عضویهذآور نادي االحمديج132البيضاء    
أحمد مجمل احمد قریة1عضویهذآور نادي االحمديج132البيضاء    
تيمور قاید محمد أحمد2رئاسهذآور نادي االحمديج132البيضاء    
علي حسين احمد الوریث2عضویهذآور نادي االحمديج132البيضاء    
احمد عبداهللا الشامي2عضویهذآور نادي االحمديج132البيضاء    
عادل صالح صالح غالب3رئاسهذآور نادي االحمديج132البيضاء    
فضل غالب محمد الصبري3عضویهذآور نادي االحمديج132البيضاء    
سعيد علي سعيد شارد3عضویهذآور نادي االحمديج132البيضاء    
حنان علي احمد المؤید4رئاسهاناثنادي االحمديج132البيضاء    
نبيلة صالح محمد جبهان4عضویهاناثنادي االحمديج132البيضاء    
سعاد محمد عبدربه الجرادي4عضویهاناثنادي االحمديج132البيضاء    
علي بن علي مصلح عبدالغني1رئاسهذآور مدرسة الثورةد132البيضاء    
محمد خالد محمد النضري1عضویهذآور مدرسة الثورةد132البيضاء    
فارس صالح غالب1عضویهذآور مدرسة الثورةد132البيضاء    
عزیز علي محمد الحسني2رئاسهذآور مدرسة الثورةد132البيضاء    
محمد عبداهللا صالح حميد2عضویهذآور مدرسة الثورةد132البيضاء    
عيسى احمد مسعد الریاشي2عضویهذآور مدرسة الثورةد132البيضاء    
منى عبدربه ابو بكر الصبري3رئاسهاناثمدرسة الثورةد132البيضاء    
اروى احمد محمد المؤید3عضویهاناثمدرسة الثورةد132البيضاء    
رشيده فؤاد محمد النضيري3عضویهاناثمدرسة الثورةد132البيضاء    
احمد علي عبدربه القيري1رئاسهذآور مدرسة  السالمه132البيضاء    
عبد اهللا احمد محمد المعلجي1عضویهذآور مدرسة  السالمه132البيضاء    
خالد محمد عبداهللا الجهراني1عضویهذآور مدرسة  السالمه132البيضاء    
طه حسين علي الشامي2رئاسهذآور مدرسة  السالمه132البيضاء    
نصر علي احمد صبر2عضویهذآور مدرسة  السالمه132البيضاء    
عبدالوهاب محمد یحيى اآلنسي2عضویهذآور مدرسة  السالمه132البيضاء    
اغيال یحيى الحمامي3رئاسهاناثمدرسة  السالمه132البيضاء    
وفاء عبدربه ابو بكر الصبري3عضویهاناثمدرسة  السالمه132البيضاء    
احالم احمد حسين الجوفي3عضویهاناثمدرسة  السالمه132البيضاء    
نجالء حمود علي دغبسي4رئاسهاناثمدرسة  السالمه132البيضاء    
هدى احمد احمد الخضر4عضویهاناثمدرسة  السالمه132البيضاء    
فاطمه محمد احمد المؤید4عضویهاناثمدرسة  السالمه132البيضاء    
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فضل محمد احمد رسام1رئاسهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
احمد مطهر غالب1عضویهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
احمد علي مشعبه1عضویهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
عبدربه صالح احمد الجهراني2رئاسهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
محمد علي عثمان2عضویهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
وليد علي صالح الصبري2عضویهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
محمد عامر الزبيري3رئاسهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
محمد عبداهللا صالح علوي3عضویهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
احمد محمد علي الوادي3عضویهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
عاید عبدالولي محمد المقداد4رئاسهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
محمد احمد عبدربه زرهم 4عضویهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
موسى ناجي احمد الشریف4عضویهذآور مدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
صفاء محسن احمد الریاشي5رئاسهاناثمدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
فاطمة محمد علي السرحاني5عضویهاناثمدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
وثيقة عبدالولي محمد المقداد5عضویهاناثمدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
سارة علي محمد علي العواضي6رئاسهاناثمدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
جميله ناصر صالح حسن 6عضویهاناثمدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
نائلة محمد عباس6عضویهاناثمدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
نجاة علي صالح الرميمي 7رئاسهاناثمدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
هناء عبدربه ابو بكر الصبري7عضویهاناثمدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
سترالة محمد احمد العجي7عضویهاناثمدرسة سميه بالشوآيةو132البيضاء    
محمد صالح حسين الریاشي1رئاسهذآور مدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
علي ادریس صالح الریامي1عضویهذآور مدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
محمد علوي منصر الضریبي1عضویهذآور مدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
محمد عبدالولي الریاشي2رئاسهذآور مدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
عایش محمد صالح السماوي2عضویهذآور مدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
خالد علي احمد الریامي2عضویهذآور مدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
حسنات مرسد محمد باهميل3رئاسهاناثمدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
رضا علي صالح العيدروس3عضویهاناثمدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
اروى حسين احمد الریاشي3عضویهاناثمدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
ایمان ادریس صالح الریاشي4رئاسهاناثمدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
انيسة زید صالح الوعل4عضویهاناثمدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
إشفاق صایل أحمد سنان4عضویهاناثمدرسة زین العابدین بن عليز132البيضاء    
حسين محمد احمد الماوري1رئاسهذآور مدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
عبداالله ناصر محمد الزیادي1عضویهذآور مدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
سيف احمد علوي الزیادي1عضویهذآور مدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
آمال عباد علي الزیادي2رئاسهذآور مدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
رسام علوي علي احمد الملكي2عضویهذآور مدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
آمال سعد ناصر الجالل2عضویهذآور مدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
سبأ محمد قائد3رئاسهاناثمدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
امة حسين صالح المكلي3عضویهاناثمدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
امان عبداهللا صالح سالم3عضویهاناثمدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
عزیزه محمد صالح الزیادي4رئاسهاناثمدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
وحدة عبداهللا مهيوب الكمالي4عضویهاناثمدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
رایسة عبداهللا سالم الساللي4عضویهاناثمدرسة سلمان الفارسي بني زیادح132البيضاء    
عبدالولي علي السماوي1رئاسهذآور المواصالت القدیمهط132البيضاء    
جمال محمد الصامت1عضویهذآور المواصالت القدیمهط132البيضاء    
عبده صالح ناصر البعداني1عضویهذآور المواصالت القدیمهط132البيضاء    
علي محمد احمد اليابس2رئاسهذآور المواصالت القدیمهط132البيضاء    
حميد علي عبداهللا الزیادي2عضویهذآور المواصالت القدیمهط132البيضاء    
یحيي محمد حسن عبدالرزاق2عضویهذآور المواصالت القدیمهط132البيضاء    
یسرى مجلي محمد الجبني3رئاسهاناثالمواصالت القدیمهط132البيضاء    
زهور عبداهللا عياس3عضویهاناثالمواصالت القدیمهط132البيضاء    
فریال عبداهللا علي العباهي3عضویهاناثالمواصالت القدیمهط132البيضاء    
عبدالواحد محمد احمد القصيلي1رئاسهذآور مدرسة جيدى132البيضاء    
ناصر احمد النجار 1عضویهذآور مدرسة جيدى132البيضاء    
سالم ناصر احمد بالل1عضویهذآور مدرسة جيدى132البيضاء    
محمد علي ضيف اهللا بالل2رئاسهذآور مدرسة جيدى132البيضاء    
ابراهيم عمر السقاف2عضویهذآور مدرسة جيدى132البيضاء    
یحيى حسين احمد علي الدیلمي2عضویهذآور مدرسة جيدى132البيضاء    
مختار علي وبران3رئاسهذآور مدرسة جيدى132البيضاء    
ابراهيم احمد علي البعداني3عضویهذآور مدرسة جيدى132البيضاء    
احمد عبدربه مساعد الحریبي3عضویهذآور مدرسة جيدى132البيضاء    
هدى علي محمد ادریس4رئاسهاناثمدرسة جيدى132البيضاء    
ریهام یحي علي احمد القعره4عضویهاناثمدرسة جيدى132البيضاء    
رشاش عبداهللا عبداهللا بالل4عضویهاناثمدرسة جيدى132البيضاء    
جميلة سعيد علي الرفيد5رئاسهاناثمدرسة جيدى132البيضاء    
فردوس آليب المطيري5عضویهاناثمدرسة جيدى132البيضاء    
ندى مانع الشامي5عضویهاناثمدرسة جيدى132البيضاء    
علي محمد الحاج الحطام1رئاسهذآور مدرسة عائشهك132البيضاء    
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عبد السالم عبده محمد السماوي1عضویهذآور مدرسة عائشهك132البيضاء    
علي احمد سعيد العباهي1عضویهذآور مدرسة عائشهك132البيضاء    
عبداهللا احمد سعيد القشمري2رئاسهذآور مدرسة عائشهك132البيضاء    
محمد محمد الصوره 2عضویهذآور مدرسة عائشهك132البيضاء    
ثابت احمد صالح ابوریحان2عضویهذآور مدرسة عائشهك132البيضاء    
هناء علي علي عسط3رئاسهاناثمدرسة عائشهك132البيضاء    
سميرة ناصر علي صالح3عضویهاناثمدرسة عائشهك132البيضاء    
ساقية عبد اهللا عبد الاله السوادي3عضویهاناثمدرسة عائشهك132البيضاء    
مالیين مسعد محمد العقبي4رئاسهاناثمدرسة عائشهك132البيضاء    
سعاد احمد عطروس 4عضویهاناثمدرسة عائشهك132البيضاء    
اميره عزي الضریبي4عضویهاناثمدرسة عائشهك132البيضاء    
جبر احمد هادي القيري1رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
علي احمد عبدربه الظاهري1عضویهذآور مدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
فواز عبدالجليل العرومي1عضویهذآور مدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
عبدالعزیز علي بالل2رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
راید عبدالولي محمد یحيى2عضویهذآور مدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
خالد عبداهللا محمد النقيب2عضویهذآور مدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
یوسف صالح احمد الریاشي3رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
سامي احمد السيد 3عضویهذآور مدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
محمد صالح محمد الراشدي3عضویهذآور مدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
سحر علوي عامر مجاهد4رئاسهاناثمدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
منى محمد صالح الطاعسي4عضویهاناثمدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
حنان محمد سالم حسين4عضویهاناثمدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
مالیين سيف عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
ستر اهللا سالم ربيع الساللي5عضویهاناثمدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
سعاد حسين الجالح5عضویهاناثمدرسة ٧ یوليول132البيضاء    
علي صالح جحيره 1رئاسهذآور مدرسة عائشةم132البيضاء    
عبداهللا محمد صالح الذئب1عضویهذآور مدرسة عائشةم132البيضاء    
عبد الباسط قاسم العزي الطشي1عضویهذآور مدرسة عائشةم132البيضاء    
محمد صالح البيضاني 2رئاسهذآور مدرسة عائشةم132البيضاء    
ناصر علي صالح الصانع2عضویهذآور مدرسة عائشةم132البيضاء    
احمد محمد سالم الصبري2عضویهذآور مدرسة عائشةم132البيضاء    
ابتسام محمد احمد النهمي3رئاسهاناثمدرسة عائشةم132البيضاء    
فهمية علي احمد الطشي3عضویهاناثمدرسة عائشةم132البيضاء    
سعدیة احمد علي ابوبادي3عضویهاناثمدرسة عائشةم132البيضاء    
اقدار محمد عبداهللا الضریبي4رئاسهاناثمدرسة عائشةم132البيضاء    
عبير علي احمد عثمان4عضویهاناثمدرسة عائشةم132البيضاء    
تهاني عبداهللا محمد العراعي4عضویهاناثمدرسة عائشةم132البيضاء    
عادل محمد احمد الرممي1رئاسهذآور مدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
احمد عبداهللا مشرح 1عضویهذآور مدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
علي محمد الحبشي الرآن1عضویهذآور مدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
ماجد قاسم صالح2رئاسهذآور مدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
احمد عبداهللا الجوفي 2عضویهذآور مدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
نصر احمد صالح ابوریحان2عضویهذآور مدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
عواطف صالح محمد البيضاني3رئاسهاناثمدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
فاطمة عبداهللا عبدربه الخبراني3عضویهاناثمدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
زهور محمد احمد الرممي3عضویهاناثمدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
وفاء احمد صالح االقنع4رئاسهاناثمدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
سعاد علوي العجيري4عضویهاناثمدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
وفاء علي علي ميفعه4عضویهاناثمدرسة ابو الرجالن132البيضاء    
علي علي صالح النصيري1رئاسهذآور مدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
صالح محمد حسين الخالدي1عضویهذآور مدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
عبدالعزیز احمد محمد الشعمصي1عضویهذآور مدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
عادل علوي الصریمي2رئاسهذآور مدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
علي عبده محسن الشاوش2عضویهذآور مدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
عمر محمد سالم الدباني2عضویهذآور مدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
وليد صالح محمد الزوبة3رئاسهذآور مدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
حسين محمد سالم النصيري3عضویهذآور مدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
صالح احمد محمد حسن الزبدي3عضویهذآور مدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
نجوى فؤاد النصيري 4رئاسهاناثمدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
رجاء ضيف اهللا حسين شویه4عضویهاناثمدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
رنا علي صالح سكران4عضویهاناثمدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
بشرى بسير السمان5رئاسهاناثمدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
ساره عبداهللا عبدربه بالغيث5عضویهاناثمدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
هند جهموس صالح االحمدي5عضویهاناثمدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
عائشه عبدالرحمن الرضي6رئاسهاناثمدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
امان علي حزام الصریمي6عضویهاناثمدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
امة الملك حسن علي عبدالرزاق6عضویهاناثمدرسة معاذبن جبلس132البيضاء    
احمد علي احمد حسين الضليعي1رئاسهذآور مدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
فوزي احمد ناصر الحميدي1عضویهذآور مدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
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شایف احمد ناصر اللهبي1عضویهذآور مدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
فهد علي الشدادي2رئاسهذآور مدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
أحمد محمد الشمري2عضویهذآور مدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
امين علي احمد المجربي2عضویهذآور مدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
عمر صالح علوي القيري3رئاسهذآور مدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
عباد احمد عباد الحميدي3عضویهذآور مدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
خالد محمد موسى معجم 3عضویهذآور مدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
أشواق عبدالوهاب محمد الجبري4رئاسهاناثمدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
وداد عبده ناجي منشلين4عضویهاناثمدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
زهره احمد الحميدي4عضویهاناثمدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
بشرى طاهر علي الحميدي5رئاسهاناثمدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
سيناء عمر صالح علوي5عضویهاناثمدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
انتصار احمد علوي سعيد المجربي5عضویهاناثمدرسة االتحاد بالحميدهع132البيضاء    
عبدالحكيم علوي صالح الظاهري1رئاسهذآور مدرسة بيت مجربف132البيضاء    
عبدالكریم ثابت احمد قشاشة1عضویهذآور مدرسة بيت مجربف132البيضاء    
محمد عبدالملك علي مصلح اللهبي1عضویهذآور مدرسة بيت مجربف132البيضاء    
عبدالوهاب احمد احمد الظاهري2رئاسهذآور مدرسة بيت مجربف132البيضاء    
عبد الكریم ناصر محمد الكحالني2عضویهذآور مدرسة بيت مجربف132البيضاء    
محمد مهدي محمد عواس الحميدي2عضویهذآور مدرسة بيت مجربف132البيضاء    
شایف ناصر عبداهللا شبر الحميدي3رئاسهذآور مدرسة بيت مجربف132البيضاء    
شداد صالح احمد الشدادي3عضویهذآور مدرسة بيت مجربف132البيضاء    
مطهر محمد جبران العرامي3عضویهذآور مدرسة بيت مجربف132البيضاء    
زهرة احمد عبداهللا سعيد الحميدي4رئاسهاناثمدرسة بيت مجربف132البيضاء    
وفاء احمد محمد البتول 4عضویهاناثمدرسة بيت مجربف132البيضاء    
ایمان محمد علي عطيفه 4عضویهاناثمدرسة بيت مجربف132البيضاء    
امل علي عتيق الظاهري5رئاسهاناثمدرسة بيت مجربف132البيضاء    
هناء أحمد عمر5عضویهاناثمدرسة بيت مجربف132البيضاء    
لوله عبد الكریم ناصرالكحالني5عضویهاناثمدرسة بيت مجربف132البيضاء    
عبداهللا محمد علوي العقبي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
حسن احمد محمد العزاني1عضویهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
عبداهللا علي صالح الشاوش1عضویهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
العزي عبدالرحمن احمد العزاني2رئاسهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
نبيل احمد مسعد صالح2عضویهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
محمد عبدربه مقبل الحميدي2عضویهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
امين عبداهللا احمد قشاشة3رئاسهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
محسن عبدالودود صالح ودود3عضویهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
احمد احمد علي جحيش3عضویهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
محمد عبدربه احمد جحيش4رئاسهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
أحمد سالم الهصيصي4عضویهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
نضال احمد عبدالرب المظفر4عضویهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
محمد عبد اهللا عبدربه الماوري5رئاسهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
علوي احمد العراشي5عضویهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
محمد علي صالح العقبي5عضویهذآور مدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
أروى محمد علوي اليمني6رئاسهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
ابتسام علي عبدربه جحيش6عضویهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
منى علي صالح الشاوش6عضویهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
جميله محمد صالح السيقل7رئاسهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
غصون قاید احمد المجدد7عضویهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
ندى حسين احمد الریامي7عضویهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
آاتبة محمد علي المعاین8رئاسهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
سهام محمد احمد عزیز8عضویهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
ایمان حسين محمد الحودي8عضویهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
اروى علي حسين باشا 9رئاسهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
نجوى عبده حسين علي البيضاني9عضویهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
خيریة محمد احمد علي الضریبي9عضویهاناثمدرسة الشهيد العزاني بالمصلىص132البيضاء    
محمد احمد محمد حسين المجري1رئاسهذآور مدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
احمد عبداهللا احمد محمد الظاهري1عضویهذآور مدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
اصيل محمد صالح عطيفة1عضویهذآور مدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
حمود علي بن علي صالح2رئاسهذآور مدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
جالل محمد احمد الغنيمي2عضویهذآور مدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
سليم محسن عطيفة2عضویهذآور مدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
عطيفة علي عطيفة3رئاسهذآور مدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
نصر عتيق علي حزام المجزي3عضویهذآور مدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
احمد محمد حسين المجزي3عضویهذآور مدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
ایمان محمد علي الكهالي4رئاسهاناثمدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
آریمه عبداهللا علي محمد المجزي4عضویهاناثمدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
سفيره صالح ناصر الصباحي4عضویهاناثمدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
عفاف جبر علي محمد المجزي 5رئاسهاناثمدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
فاطمة عاتق محمد العمري5عضویهاناثمدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
فرجة صالح محمد حسين الشاوش5عضویهاناثمدرسة اسماء بالخبار االعلىق132البيضاء    
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عادل علي محمد احمد الزقيقي1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
هاني احمد محمد االعرج1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
ناصر صالح حسين مدرجه1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
وائل محمد عبداهللا الشرعبي2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
جبر صالح مسعد الظاهري2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
أمين علي ضيف اهللا سعيد العوبلي2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
نبيل أحمد علي محسن3رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
علي احمد محمد القفعه3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
عبدالسالم عبداهللا علي اليعبسي3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
جبر جبر علي اليعبسي4رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
ناصر محمد ناصر صالح الزیدي4عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
أحمد علي محمد لقمان4عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
عبدالمجيد مطهر علي البنوس5رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
محمد احمد صالح الجوده5عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
صالح عباد الدرویش5عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
منى ناصر صالح ناصر العزب6رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
افتكار محمد قميس الطعين6عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
نوال یحيى سليمان6عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
اشواق محمد علي الریاشي7رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
عائشة ناصر صالح ناصر العزب7عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
ليلى حسين صالح الماوري7عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
سمية محمد ناصر  محمد الطهيف8رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
فطوم عبسي عامر البدوي8عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
عبير علي علوي البيقال8عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
یاسمين ناصر احمد القادري9رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
رقية سعد احمد علي  العماري9عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
آفایة راشد علي الماوري9عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
رجاء محمد عامر ابوصریمة10رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
نوال محمد صالح الشرعي10عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
زبيبه احمد احمد المضري10عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد بمالحا133البيضاء    
فوزي ناصر القادري1رئاسهذآور مدرسة الفقةب133البيضاء    
یاسر احمد علي العبيدي1عضویهذآور مدرسة الفقةب133البيضاء    
سيالن حسين صالح محمد عمران1عضویهذآور مدرسة الفقةب133البيضاء    
عارف عبدالرحمن صالح الباقري2رئاسهذآور مدرسة الفقةب133البيضاء    
عبدالغني صالح صالح علي الخضري2عضویهذآور مدرسة الفقةب133البيضاء    
علي احمد احمد الماوري2عضویهذآور مدرسة الفقةب133البيضاء    
افراح علي صالح العرامي3رئاسهاناثمدرسة الفقةب133البيضاء    
سامية محمد قاید علي الزنمي3عضویهاناثمدرسة الفقةب133البيضاء    
أروى أحمد قائد النویرة3عضویهاناثمدرسة الفقةب133البيضاء    
اقسام عباد احمد الماوري4رئاسهاناثمدرسة الفقةب133البيضاء    
ساره عبداللطيف حيدر4عضویهاناثمدرسة الفقةب133البيضاء    
وفاء محمد احمد الجالل4عضویهاناثمدرسة الفقةب133البيضاء    
محمد جبر السالمي1رئاسهذآور مدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
امين صالح احمد عامر العزاني1عضویهذآور مدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
شریف احمد علوي الهيثمي1عضویهذآور مدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
احمد محمد یحيى العزاني2رئاسهذآور مدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
فتحي صالح علي الحاج2عضویهذآور مدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
حزام عبداهللا الزوبه2عضویهذآور مدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
علي محمد طاهر الفقيه3رئاسهذآور مدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
وسام محمد احمد الماوري3عضویهذآور مدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
عبدالرحمن صالح غالب العزاني3عضویهذآور مدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
ام الخير احمد مسعد الذماري4رئاسهاناثمدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
هيلة علي عتيق الزیادي4عضویهاناثمدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
ایمان محمد احمد الماوري4عضویهاناثمدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
ذآرى عبد الكریم علي أبو ریحان5رئاسهاناثمدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
صفيه احمد محمد قاسم العزاني5عضویهاناثمدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
ریم عزي صالح احمد یحيى 5عضویهاناثمدرسة حمزه عزانج133البيضاء    
صالح احمد السيد1رئاسهذآور مدرسة الفرازعةد133البيضاء    
صالح عبد الغني صالح محمد الشيخ1عضویهذآور مدرسة الفرازعةد133البيضاء    
محمد عایض محمد النهمي1عضویهذآور مدرسة الفرازعةد133البيضاء    
عبده علي مسعد علي طيالن2رئاسهذآور مدرسة الفرازعةد133البيضاء    
عبد الحفيظ عبدالغني عبداهللا الفرزعي2عضویهذآور مدرسة الفرازعةد133البيضاء    
عبدالعزیز علي محمد البابكي2عضویهذآور مدرسة الفرازعةد133البيضاء    
ناصر علي ناصر الفرزعي3رئاسهذآور مدرسة الفرازعةد133البيضاء    
فتح الرحمن احمد علي الماوري3عضویهذآور مدرسة الفرازعةد133البيضاء    
عمر صالح احمد محمد عطاء3عضویهذآور مدرسة الفرازعةد133البيضاء    
حصه علي علي الفراجي4رئاسهاناثمدرسة الفرازعةد133البيضاء    
جوهره عباد احمد الماوري4عضویهاناثمدرسة الفرازعةد133البيضاء    
حنان صالح مثنى صالح الطيري4عضویهاناثمدرسة الفرازعةد133البيضاء    
روحيةعبد الغني صالح محمد الشيخ5رئاسهاناثمدرسة الفرازعةد133البيضاء    
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زهاء عایش مثنى الطيرن5عضویهاناثمدرسة الفرازعةد133البيضاء    
نادیه جبر احمد الفرزعي5عضویهاناثمدرسة الفرازعةد133البيضاء    
علي عبدربه محمد صالح الماوري1رئاسهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
عدنان علي احمد السيد1عضویهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
محمد احمد صالح العمري1عضویهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
عبد الفتاح محمد احمد الماوري2رئاسهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
محمد عباد محمد علي الماوري2عضویهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
محمد حسن محمد الماوري2عضویهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
امين محمد صالح السودالي3رئاسهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
صبري عایش علي اماوري3عضویهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
ابو العز صالح صالح ناصر الماوري3عضویهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
نصر أحمد صالح أبو ریحان4رئاسهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
احمد عبدربه علي الماوري4عضویهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
احمد سعيد عقالن المدحجي4عضویهذآور مدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
سحر مالك عبداهللا قاسم5رئاسهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
سمية سيالن احمد علوي الماوري5عضویهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
امل عبدربه محمد صالح الماوري5عضویهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
هيفاء احمد صالح طالب الماوري6رئاسهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
رجاء عبدالكریم حسين عبداهللا6عضویهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
فنده علي احمد عبداهللا6عضویهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
اروى احمد عبدالرب السوداني7رئاسهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
زمزم محمد صالح البدوي7عضویهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
مجيدة محمد عبدربه ضيف اهللا الماوري7عضویهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
سعاد عایش صالح الماوري8رئاسهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
نبيله محمد عبداهللا الشربعي8عضویهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
صباح علي احمد عبداهللا8عضویهاناثمدرسة الوحده ماوره133البيضاء    
علي محمد صالح وحان1رئاسهذآور مدرسة ضریبهو133البيضاء    
عزي بن عزي عطيفة1عضویهذآور مدرسة ضریبهو133البيضاء    
علي احمد صالح االوذن1عضویهذآور مدرسة ضریبهو133البيضاء    
احمد علي ناصر الشاللي2رئاسهذآور مدرسة ضریبهو133البيضاء    
عدالناصر ناصر محمد غالب الماوري2عضویهذآور مدرسة ضریبهو133البيضاء    
اسماعيل محمد قاسم الوهبي2عضویهذآور مدرسة ضریبهو133البيضاء    
جيهان حمود محمد الهاللي3رئاسهاناثمدرسة ضریبهو133البيضاء    
وفاء صالح عبد اهللا الطاعسي3عضویهاناثمدرسة ضریبهو133البيضاء    
سمر محمد علي الدغبسي3عضویهاناثمدرسة ضریبهو133البيضاء    
فاطمة علي ناصر عبداهللا الهاللي4رئاسهاناثمدرسة ضریبهو133البيضاء    
اآرام صالح علي جابر4عضویهاناثمدرسة ضریبهو133البيضاء    
اسالم صالح علي ابوریحان4عضویهاناثمدرسة ضریبهو133البيضاء    
مجيب عبداهللا محمد الشوذبي1رئاسهذآور مدرسة زخمز133البيضاء    
عباد احمد صالح الصباحي1عضویهذآور مدرسة زخمز133البيضاء    
ناجي احمد محمد البارع1عضویهذآور مدرسة زخمز133البيضاء    
محمد یحيى حسين منصر2رئاسهذآور مدرسة زخمز133البيضاء    
شاجع احمد محمد منصر2عضویهذآور مدرسة زخمز133البيضاء    
عبدربه محمد احمد حسن2عضویهذآور مدرسة زخمز133البيضاء    
حنان محمد عبدرحمن علوو3رئاسهاناثمدرسة زخمز133البيضاء    
غرسه ناصر احمد الریاشي3عضویهاناثمدرسة زخمز133البيضاء    
وفاء عباد صالح الضربوبي3عضویهاناثمدرسة زخمز133البيضاء    
عائشة فيصل صالح الفقيه4رئاسهاناثمدرسة زخمز133البيضاء    
احتكام ناصر عباد منصر4عضویهاناثمدرسة زخمز133البيضاء    
امل محسن المظفري4عضویهاناثمدرسة زخمز133البيضاء    
محمد عبداهللا الشهابي1رئاسهذآور مدرسة شهابح133البيضاء    
صالح محمد صالح المظفري1عضویهذآور مدرسة شهابح133البيضاء    
خالد محمد صالح محمد1عضویهذآور مدرسة شهابح133البيضاء    
وفاء علي عامر الماوري2رئاسهاناثمدرسة شهابح133البيضاء    
امل احمد عتيق الشهابي2عضویهاناثمدرسة شهابح133البيضاء    
وحدة فضل احمد عبداهللا علي2عضویهاناثمدرسة شهابح133البيضاء    
مانع احمد صالح الریاشي1رئاسهذآور مدرسة الهجرط133البيضاء    
جمال صالح ناصر الشيخ1عضویهذآور مدرسة الهجرط133البيضاء    
فؤاد ناصر احمد المسمري1عضویهذآور مدرسة الهجرط133البيضاء    
رفيق علي محمد البيضاني2رئاسهذآور مدرسة الهجرط133البيضاء    
احمد عبد الباري عبد اهللا الماوري2عضویهذآور مدرسة الهجرط133البيضاء    
صالح عبداهللا ناصر قهوش2عضویهذآور مدرسة الهجرط133البيضاء    
ملوك محمد عتيق المسمري3رئاسهاناثمدرسة الهجرط133البيضاء    
امل محمد عبداهللا المسمري3عضویهاناثمدرسة الهجرط133البيضاء    
حفيظه ناصر عباد المسمري3عضویهاناثمدرسة الهجرط133البيضاء    
احالك عبداهللا احمد المسمري4رئاسهاناثمدرسة الهجرط133البيضاء    
سرى سعد صالح المسمري4عضویهاناثمدرسة الهجرط133البيضاء    
عافية علي محمد المسمري4عضویهاناثمدرسة الهجرط133البيضاء    
خالد ناصر علي الواقدي1رئاسهذآور مدرسة حواتى133البيضاء    
احمد محمد صالح الواقدي1عضویهذآور مدرسة حواتى133البيضاء    
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ناجي علي ناجي الماجلين1عضویهذآور مدرسة حواتى133البيضاء    
یاسر ناجي علي الشهابي2رئاسهذآور مدرسة حواتى133البيضاء    
شاآر محمد ناجي عباد2عضویهذآور مدرسة حواتى133البيضاء    
عبدالرحيم عبدالقادر صالح 2عضویهذآور مدرسة حواتى133البيضاء    
جبر عبداهللا حسين الواقدي3رئاسهذآور مدرسة حواتى133البيضاء    
علي احمد ناصر فارع3عضویهذآور مدرسة حواتى133البيضاء    
عبد الغني علي الراجحي3عضویهذآور مدرسة حواتى133البيضاء    
عافيه علي محمد المسمري4رئاسهاناثمدرسة حواتى133البيضاء    
هناء صالح النجار4عضویهاناثمدرسة حواتى133البيضاء    
عصمه علي عبداهللا فضه4عضویهاناثمدرسة حواتى133البيضاء    
سمر عبده عبداهللا الواقدي5رئاسهاناثمدرسة حواتى133البيضاء    
شادیة محمد مصلح الواقدي5عضویهاناثمدرسة حواتى133البيضاء    
یاسمين صالح علي حجيره5عضویهاناثمدرسة حواتى133البيضاء    
فایز صالح  علي عبدالباقي1رئاسهذآور مدرسة البيضاء صباحك133البيضاء    
احمد ناصر صالح المسمري1عضویهذآور مدرسة البيضاء صباحك133البيضاء    
بندر محمد ناصر علي1عضویهذآور مدرسة البيضاء صباحك133البيضاء    
افتخار محمد علي المسمري2رئاسهاناثمدرسة البيضاء صباحك133البيضاء    
ایمان عبداهللا محمد البارع2عضویهاناثمدرسة البيضاء صباحك133البيضاء    
دليله زید علي العصامي2عضویهاناثمدرسة البيضاء صباحك133البيضاء    
خالد محمد داغف1رئاسهذآور مدرسة موآلل133البيضاء    
محمد علي جبران مرة1عضویهذآور مدرسة موآلل133البيضاء    
علي عبدالولي عبدربه القادري1عضویهذآور مدرسة موآلل133البيضاء    
حفيظه احمد صالح الصياد2رئاسهاناثمدرسة موآلل133البيضاء    
هاجر ناصر صالح السمري2عضویهاناثمدرسة موآلل133البيضاء    
سلوى احمد احمد الصياد2عضویهاناثمدرسة موآلل133البيضاء    
دحان صالح محمد المسمري1رئاسهذآور مدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
مهدي صالح محمد جراده1عضویهذآور مدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
ناصر علي الدحابي1عضویهذآور مدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
صالح احمد صالح الماوري2رئاسهذآور مدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
محمد علوي صالح عبداهللا2عضویهذآور مدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
سنان یحي على احمد مصلح 2عضویهذآور مدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
طاب الفن احمد مثنى جراده3رئاسهاناثمدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
اسطوانه عبداهللا جراده3عضویهاناثمدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
جهميه احمد علي الشوذبي3عضویهاناثمدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
منى علي بن علي جراده4رئاسهاناثمدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
منال احمد حسين مسعد4عضویهاناثمدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
شامه محمد عباد حسين4عضویهاناثمدرسة خربة جرادةم133البيضاء    
امين محمد صالح المسوري1رئاسهذآور مدرسة مسورةن133البيضاء    
علي ناصر احمد الماوري1عضویهذآور مدرسة مسورةن133البيضاء    
عبده ناصر علي المسوري1عضویهذآور مدرسة مسورةن133البيضاء    
ناصر علي حسين العواضي2رئاسهذآور مدرسة مسورةن133البيضاء    
نصر محمد احمد القاضي2عضویهذآور مدرسة مسورةن133البيضاء    
ماجد محمد قاید المسوري2عضویهذآور مدرسة مسورةن133البيضاء    
جوهرة حزام ناصر المسوري3رئاسهاناثمدرسة مسورةن133البيضاء    
ظبيه عباد احمد مقبل3عضویهاناثمدرسة مسورةن133البيضاء    
اثبات علي صالح الفقيه3عضویهاناثمدرسة مسورةن133البيضاء    
منى احمد عبداهللا المسوري4رئاسهاناثمدرسة مسورةن133البيضاء    
خدیجة حسين أحمد مزید4عضویهاناثمدرسة مسورةن133البيضاء    
نجود توفيق محسن المسوري4عضویهاناثمدرسة مسورةن133البيضاء    
قاسم عبدالباسط قاسم الوجيه1رئاسهذآور مدرسة فزعانس133البيضاء    
عبده قاید عبداهللا عالو1عضویهذآور مدرسة فزعانس133البيضاء    
صادق مسعد القوزعي1عضویهذآور مدرسة فزعانس133البيضاء    
حارث محمد مسعد عالو2رئاسهذآور مدرسة فزعانس133البيضاء    
هاشم زید محمد علي2عضویهذآور مدرسة فزعانس133البيضاء    
جابر علي احمد جابر2عضویهذآور مدرسة فزعانس133البيضاء    
ریاسة مسعد یحيى عالو3رئاسهاناثمدرسة فزعانس133البيضاء    
سميره صالح محمد القریشي3عضویهاناثمدرسة فزعانس133البيضاء    
ایمان ناصر عبده راشد3عضویهاناثمدرسة فزعانس133البيضاء    
صفاء قاسم عبداهللا مسعد4رئاسهاناثمدرسة فزعانس133البيضاء    
زینب صالح علي عالو4عضویهاناثمدرسة فزعانس133البيضاء    
مسك محمد عتيق المسمري4عضویهاناثمدرسة فزعانس133البيضاء    
فيصل محمد ناجي الشوذبي1رئاسهذآور مدرسة عبيع133البيضاء    
قناف احمد عبداهللا الصباحي1عضویهذآور مدرسة عبيع133البيضاء    
ثابت قاید عباد الشوذبي1عضویهذآور مدرسة عبيع133البيضاء    
منصر حسين صالح فارع2رئاسهذآور مدرسة عبيع133البيضاء    
امين احمد صالح الریاشي2عضویهذآور مدرسة عبيع133البيضاء    
احمد محمد حسن ناصر الحمدي2عضویهذآور مدرسة عبيع133البيضاء    
ریم محمد عبداهللا العصيمي3رئاسهاناثمدرسة عبيع133البيضاء    
مسك احمد یحيى الشوذبي3عضویهاناثمدرسة عبيع133البيضاء    
اروى احمد محمد نایف3عضویهاناثمدرسة عبيع133البيضاء    
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جميله محمد علي المسوري4رئاسهاناثمدرسة عبيع133البيضاء    
نبال علوي علي الماوري4عضویهاناثمدرسة عبيع133البيضاء    
احالم محمد علي الشيبة4عضویهاناثمدرسة عبيع133البيضاء    
معمر عبدربه صالح البجيري1رئاسهذآور مدرس قرن قاسدف133البيضاء    
خالد احمد حسين احمد1عضویهذآور مدرس قرن قاسدف133البيضاء    
محمد احمد یحيى سعيد1عضویهذآور مدرس قرن قاسدف133البيضاء    
فؤاد عبده محمد صالح2رئاسهذآور مدرس قرن قاسدف133البيضاء    
محمد الحاج عبداهللا هداش2عضویهذآور مدرس قرن قاسدف133البيضاء    
سليمان محمد محسن احمد الحطوار2عضویهذآور مدرس قرن قاسدف133البيضاء    
نبيهة صالح محمد حسين3رئاسهاناثمدرس قرن قاسدف133البيضاء    
آفایه احمد عایض3عضویهاناثمدرس قرن قاسدف133البيضاء    
عائشه صالح عبداهللا النهاري3عضویهاناثمدرس قرن قاسدف133البيضاء    
بغداد احمد محمد المكينه4رئاسهاناثمدرس قرن قاسدف133البيضاء    
امتياز محمد علي علي الدحملي4عضویهاناثمدرس قرن قاسدف133البيضاء    
اروى احمد عتيق الطهيف4عضویهاناثمدرس قرن قاسدف133البيضاء    
عبده ثابت احمد المطري1رئاسهذآور مدرسة مضرص133البيضاء    
أمين علي محمد محمد سعد1عضویهذآور مدرسة مضرص133البيضاء    
خالد ثابت ناصر مقبل المضري1عضویهذآور مدرسة مضرص133البيضاء    
خالد صالح علي2رئاسهذآور مدرسة مضرص133البيضاء    
نشوان عبدالولي محمد المقداد2عضویهذآور مدرسة مضرص133البيضاء    
عبده صالح علي عبد اهللا المضري2عضویهذآور مدرسة مضرص133البيضاء    
جميله محمد علي العنسي3رئاسهاناثمدرسة مضرص133البيضاء    
مصریه محسن قاسم الجالل3عضویهاناثمدرسة مضرص133البيضاء    
سيناء ثابت احمد عبداهللا3عضویهاناثمدرسة مضرص133البيضاء    
محمد یحيى علي سعد ذي جان1رئاسهذآور مدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
مبروك سنان صالح الصریمي1عضویهذآور مدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
امين علي ابن علي قاسم الصریمي1عضویهذآور مدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
محمد صالح ناجي مزید2رئاسهذآور مدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
فارس ثابت صالح الصریمي2عضویهذآور مدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
عبدالسالم علوي عتيق2عضویهذآور مدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
منيره احمد علي الطفيلي3رئاسهاناثمدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
رفيقة محمد علي أبو ریحان3عضویهاناثمدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
سميحة محمد سيالن الصریمي3عضویهاناثمدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
نبات محمد قاسم األحوس4رئاسهاناثمدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
ایمان سعد محمد عایش4عضویهاناثمدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
ریحان مسعد احمد الحسني4عضویهاناثمدرسة بيت الصریميق133البيضاء    
عبدالغني صالح جياش1رئاسهذآور مدرسة الخرابر133البيضاء    
صالح یحيى احمد الملحي1عضویهذآور مدرسة الخرابر133البيضاء    
خالد عبد الرحمن محمد الماوري1عضویهذآور مدرسة الخرابر133البيضاء    
تعز محمد صالح القدیمي2رئاسهاناثمدرسة الخرابر133البيضاء    
باسمة عبده حسين احمد2عضویهاناثمدرسة الخرابر133البيضاء    
رقية احمد علي الهصيصي2عضویهاناثمدرسة الخرابر133البيضاء    
المقداد محمد المقداد1رئاسهذآور مدرسة طلبش133البيضاء    
فهد ناصر صالح الجهمي1عضویهذآور مدرسة طلبش133البيضاء    
ناجي قاید محمد العاقل1عضویهذآور مدرسة طلبش133البيضاء    
ابتسام عبدالسالم محمد الجهمي2رئاسهاناثمدرسة طلبش133البيضاء    
نجاه یحيى علي الجهمي2عضویهاناثمدرسة طلبش133البيضاء    
فاطمه عبده محمد العماري2عضویهاناثمدرسة طلبش133البيضاء    
صدام محمد احمد االجوس1رئاسهذآور مدرسة قراضةت133البيضاء    
صالح احمد الجعسي1عضویهذآور مدرسة قراضةت133البيضاء    
سعيد محسن قاید جعموم1عضویهذآور مدرسة قراضةت133البيضاء    
ورده صالح محمد االجوس2رئاسهاناثمدرسة قراضةت133البيضاء    
بلقيس علي احمد الماوري2عضویهاناثمدرسة قراضةت133البيضاء    
حنان ثابت یحيى المجاج2عضویهاناثمدرسة قراضةت133البيضاء    
احمد عباد احمد الماوري1رئاسهذآور مدرسة  تریادةث133البيضاء    
عبده احمد محمد العبسي1عضویهذآور مدرسة  تریادةث133البيضاء    
منصر سعد مانع الجهمي1عضویهذآور مدرسة  تریادةث133البيضاء    
انتصار علي قاید االحوس2رئاسهاناثمدرسة  تریادةث133البيضاء    
جميله محمد ناصر القصيلي2عضویهاناثمدرسة  تریادةث133البيضاء    
دنيه احمد علي مثنى2عضویهاناثمدرسة  تریادةث133البيضاء    
عبدالسالم احمد قاید الغوبي1رئاسهذآور مدرسة نجدخ133البيضاء    
محفوظ صالح    شهبير1عضویهذآور مدرسة نجدخ133البيضاء    
عمار  محمد محسن مياس1عضویهذآور مدرسة نجدخ133البيضاء    
وفاء سيف محسن قاید الجرادي2رئاسهاناثمدرسة نجدخ133البيضاء    
بدریة احمد الحيدري2عضویهاناثمدرسة نجدخ133البيضاء    
سبا عباد احمد الجالل2عضویهاناثمدرسة نجدخ133البيضاء    
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