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رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

محمد ياسر نصر اهللا فرج1رئاسهذآور مدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
شامخ عبد اهللا احمد جزيالن1عضويهذآور مدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
ناجي علي ناجي عمير1عضويهذآور مدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
بشير ناجي القصمة الفرجة2رئاسهذآور مدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
مسعود احمد الصنعاني2عضويهذآور مدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
توبه ناشر يحيى التوبه2عضويهذآور مدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
احمد عبداهللا الصنعاني3رئاسهذآور مدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
نوار ناجي بيضان3عضويهذآور مدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
حمود محمد القصمة3عضويهذآور مدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
افراح احمد مسعود زينة4رئاسهاناثمدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
اميره عبداهللا علي هجرس4عضويهاناثمدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
رقيه سريع ياسر نصراهللا4عضويهاناثمدرسة النور مرآز المديريةا272الجوف     
جمال مرشد عبداهللا عمير1رئاسهذآور مدرسة ذات النطاقينب272الجوف     
محمد حسين احمد الحداد1عضويهذآور مدرسة ذات النطاقينب272الجوف     
صالح عبداهللا الحاج1عضويهذآور مدرسة ذات النطاقينب272الجوف     
صوفان محمد صوفان2رئاسهذآور مدرسة ذات النطاقينب272الجوف     
عبداهللا خالد مسعود فقيه2عضويهذآور مدرسة ذات النطاقينب272الجوف     
محسن محمد محسن مجور2عضويهذآور مدرسة ذات النطاقينب272الجوف     
انيسه محمد ياسر نصراهللا3رئاسهاناثمدرسة ذات النطاقينب272الجوف     
شروق صالح يحيى الفرجي3عضويهاناثمدرسة ذات النطاقينب272الجوف     
عفاف مرشد عبداهللا عمير3عضويهاناثمدرسة ذات النطاقينب272الجوف     
علي محمد يحيى الشطي1رئاسهذآور مدرسة الحسين لتحفيظ القران الكريمج272الجوف     
عبدالحفيظ يحيى طارش عمير1عضويهذآور مدرسة الحسين لتحفيظ القران الكريمج272الجوف     
ناجي محمد مدهش1عضويهذآور مدرسة الحسين لتحفيظ القران الكريمج272الجوف     
غانم عبدالعزيز شمالن2رئاسهذآور مدرسة الحسين لتحفيظ القران الكريمج272الجوف     
محمد عبداهللا ناشر المكسور2عضويهذآور مدرسة الحسين لتحفيظ القران الكريمج272الجوف     
عبد السالم محمد مسعود زينة2عضويهذآور مدرسة الحسين لتحفيظ القران الكريمج272الجوف     
نورية حسن حسن بحجوج3رئاسهاناثمدرسة الحسين لتحفيظ القران الكريمج272الجوف     
صفاء قايد ناجي ابوزيد3عضويهاناثمدرسة الحسين لتحفيظ القران الكريمج272الجوف     
اميره عسكر حسن عقالن3عضويهاناثمدرسة الحسين لتحفيظ القران الكريمج272الجوف     
عبد الرحمن حسن ناجي ابو حرب1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
زيد ناجي محمد عايض1عضويهذآور مدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
محمد ناجي محمد عمير1عضويهذآور مدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
عبداهللا ناجي عبداهللا عمير2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
عبدالباقي محمد جعوان2عضويهذآور مدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
حسين حمد االشرف2عضويهذآور مدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
افيوز عبداهللا محروس3رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
عايشة ناجي علي عوض3عضويهاناثمدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
حميدة محمد يحي شقران3عضويهاناثمدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
فيروز محمد محمد عايض4رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
بشرى فهد محمد حسن جرحر4عضويهاناثمدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
يسرى فايز عبده اسماعيل4عضويهاناثمدرسة الشهيد عبده جعواند272الجوف     
عبداهللا محسن ناجي علي قمالن1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد مقبل أبو راسه272الجوف     
حسين سويدان ناجي علي1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد مقبل أبو راسه272الجوف     
محسن ناجي قمالن1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد مقبل أبو راسه272الجوف     
احمد ناجي محمد قادر2رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد مقبل أبو راسه272الجوف     
احمد حسن عبد اهللا هادي2عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد مقبل أبو راسه272الجوف     
صالح حامس عبد اهللا عامر2عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد مقبل أبو راسه272الجوف     
تقوى علي صالح قمالن3رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد مقبل أبو راسه272الجوف     
ساجده محسن ناجي قمالن3عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد مقبل أبو راسه272الجوف     
هنا ناجي احمد فمالن3عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد مقبل أبو راسه272الجوف     
محمد عسكر مهفل1رئاسهذآور مدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
محسن حسن دوآر هويده1عضويهذآور مدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
عبدالسالم حسن علي هويده1عضويهذآور مدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
زايد علي أحمد المسوري2رئاسهذآور مدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
فهد محمد عبداهللا زياد2عضويهذآور مدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
خالد محمد مقبل مقدر2عضويهذآور مدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
فاطمة عبد اهللا ناصر قالو3رئاسهاناثمدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
سلوى يحيى عبداهللا هويده3عضويهاناثمدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
عرفه احمد عبداهللا هويده3عضويهاناثمدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
نجالء احمد سويدان4رئاسهاناثمدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
بقلة دايل مقبل هويدة4عضويهاناثمدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
قمر ناجي هويدا4عضويهاناثمدرسة النور الجديدة الشرجو272الجوف     
يحيى ناجي محمد مقاس1رئاسهذآور مدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
حيدر ناصر الغانمي1عضويهذآور مدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
علي محمد احمد رفيق1عضويهذآور مدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
فازع علي قاسم رشيده2رئاسهذآور مدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
فهد زاهر نايف المنصوري2عضويهذآور مدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
إبراهيم محمد محمد القمراء2عضويهذآور مدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
بشرى علي محسن جراد3رئاسهاناثمدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
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فصيله عبداهللا ناجي رشيده3عضويهاناثمدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
اسيا محمد علي العير3عضويهاناثمدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
جميله احمد مرشد المنصوري4رئاسهاناثمدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
روضة علي علي المنصوري4عضويهاناثمدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
مالك محمد ناجي الشيبة4عضويهاناثمدرسة الشهيد طارش سعدانز272الجوف     
خالد ناصر دبوان1رئاسهذآور مدرسة الشهيد ثوابةح272الجوف     
علي صالح حسين ملقاط1عضويهذآور مدرسة الشهيد ثوابةح272الجوف     
صقر احمد درهم مهثمي1عضويهذآور مدرسة الشهيد ثوابةح272الجوف     
عبد الخالق ناجي محمد صالح2رئاسهذآور مدرسة الشهيد ثوابةح272الجوف     
هيكل عبداهللا حسن جسار2عضويهذآور مدرسة الشهيد ثوابةح272الجوف     
صقر يحيى مسعود بهيط2عضويهذآور مدرسة الشهيد ثوابةح272الجوف     
قماش محسن ناجي3رئاسهاناثمدرسة الشهيد ثوابةح272الجوف     
غاليه احمد درهم المهثمي3عضويهاناثمدرسة الشهيد ثوابةح272الجوف     
امنه صالح ناجي مروح3عضويهاناثمدرسة الشهيد ثوابةح272الجوف     
منصور حسن عيشه1رئاسهذآور مدرسة القرن (سلبة)ط272الجوف     
هادي محمد هادي غفينة1عضويهذآور مدرسة القرن (سلبة)ط272الجوف     
منصور عبداهللا ناصر قمالن1عضويهذآور مدرسة القرن (سلبة)ط272الجوف     
هادي مسعود قناف2رئاسهذآور مدرسة القرن (سلبة)ط272الجوف     
محمد حسن الدوح2عضويهذآور مدرسة القرن (سلبة)ط272الجوف     
صدام محمد عبد اهللا مراد2عضويهذآور مدرسة القرن (سلبة)ط272الجوف     
انوار محسن حسن ابو عروق3رئاسهاناثمدرسة القرن (سلبة)ط272الجوف     
اميرة منصور هادي غفينة3عضويهاناثمدرسة القرن (سلبة)ط272الجوف     
صباح ناشر حسن جرجر3عضويهاناثمدرسة القرن (سلبة)ط272الجوف     
عبد اهللا محمد المكسور1رئاسهذآور مدرسة الشهيد صالح البعجريى272الجوف     
حسن قايد حمود شريفه 1عضويهذآور مدرسة الشهيد صالح البعجريى272الجوف     
غيالن عبده ناجي مهنل1عضويهذآور مدرسة الشهيد صالح البعجريى272الجوف     
محسن علي البعجري2رئاسهذآور مدرسة الشهيد صالح البعجريى272الجوف     
صالح محسن ناجي اليعبري2عضويهذآور مدرسة الشهيد صالح البعجريى272الجوف     
محمد علي محمد الناجعي2عضويهذآور مدرسة الشهيد صالح البعجريى272الجوف     
هاجر عبد اهللا صادق جراد3رئاسهاناثمدرسة الشهيد صالح البعجريى272الجوف     
عاليه محسن عبداهللا اليعبري3عضويهاناثمدرسة الشهيد صالح البعجريى272الجوف     
ارتفاع دماح صالح العبيدي3عضويهاناثمدرسة الشهيد صالح البعجريى272الجوف     
محمد عبداهللا احمد المخامل1رئاسهذآور مدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
حمزة ناجي محمد ابو اصبع1عضويهذآور مدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
مهدي علي صالح القعود1عضويهذآور مدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
عبده فيصل منصور رفيق2رئاسهذآور مدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
محمود مشبب وازع ابو اصبع2عضويهذآور مدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
غازي حسن صالح الجراد2عضويهذآور مدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
امينه حسن دبور3رئاسهاناثمدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
نجوى حسين صالح االعجم3عضويهاناثمدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
هند ناجي علي البربري3عضويهاناثمدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
هيفا حميد محمد ابوصبع4رئاسهاناثمدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
نهايه عبده عسكر ابواصبع4عضويهاناثمدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
امينه حسن صالح بربري4عضويهاناثمدرسة الشهيد علي محمد ابو اصبعك272الجوف     
حميد محمد علي ابو اصبع1رئاسهذآور مدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
حميد احمد حمود درتبان1عضويهذآور مدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
علي ناجي حمود هويده1عضويهذآور مدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
نوح احمد يحيى نصر اهللا2رئاسهذآور مدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
علي يحيى محمد خميس2عضويهذآور مدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
علي محمد عبداهللا دارس2عضويهذآور مدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
احالم مطلق دبوان3رئاسهاناثمدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
بدرية مسعود احمد دريب3عضويهاناثمدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
منى ناجي منصور ريشان3عضويهاناثمدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
نور ناجي محمد القحم4رئاسهاناثمدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
عفراء عبداهللا علي راشد4عضويهاناثمدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
امنه صالح منيف4عضويهاناثمدرسة السالم بالموصاطل272الجوف     
عبد الفتاح حمود القريبي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
خالد مرشد عبداهللا عمير1عضويهذآور مدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
رمضان صالح علي النجار1عضويهذآور مدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
مجاهد صالح قايد القحم2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
ناجي محمد الغريبي2عضويهذآور مدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
محمد يحيى مطهر المهدي2عضويهذآور مدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
رسميه محمود علي القريبي3رئاسهاناثمدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
نور ناجي محمد ابو اصبع3عضويهاناثمدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
حالية محمد صالح القحم3عضويهاناثمدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
نزيهة عبده علي ابواصبع4رئاسهاناثمدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
اميره هادي مبخوت4عضويهاناثمدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
هيفاء علي عبده القحم4عضويهاناثمدرسة الشهيد عوفانم272الجوف     
متعب راشد جازعة1رئاسهذآور مدرسة الشهيد مقبل المياحن272الجوف     
عبداهللا عبداهللا المياح1عضويهذآور مدرسة الشهيد مقبل المياحن272الجوف     
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عبداهللا يحيى محسن العليي1عضويهذآور مدرسة الشهيد مقبل المياحن272الجوف     
احمد محمد المياح2رئاسهذآور مدرسة الشهيد مقبل المياحن272الجوف     
مرشد راشد جازعه2عضويهذآور مدرسة الشهيد مقبل المياحن272الجوف     
محمد محمد محسن المياح2عضويهذآور مدرسة الشهيد مقبل المياحن272الجوف     
ملوك يحيى محمد آزمان3رئاسهاناثمدرسة الشهيد مقبل المياحن272الجوف     
سعاد احمد حسن المرتضى3عضويهاناثمدرسة الشهيد مقبل المياحن272الجوف     
منى حمود الجميلي3عضويهاناثمدرسة الشهيد مقبل المياحن272الجوف     
هادي احمد صغير ابو عروق1رئاسهذآور مدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
عسكر عبد اهللا عبد اهللا يعقوب1عضويهذآور مدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
فازع قايد درهم ابو صالح1عضويهذآور مدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
قايد محسن حسن احمد الشعر2رئاسهذآور مدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
غازي علي محمد معجير2عضويهذآور مدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
ناجي محمد مطر بيضان2عضويهذآور مدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
هيفا احمد مقدح3رئاسهاناثمدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
رقيه احمد ناشر ابو عروق3عضويهاناثمدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
سماء عبداهللا عمير3عضويهاناثمدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
زينب عبداهللا ناجي نعمه4رئاسهاناثمدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
جزيرة يحيى حيدر4عضويهاناثمدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
زينب مسعود محمد زينة4عضويهاناثمدرسة شهداء ظبيبةس272الجوف     
نشوان حسن علي نعمة1رئاسهذآور مدرسة وادي عمير آل صالحع272الجوف     
قايد صالح صالح شمالن1عضويهذآور مدرسة وادي عمير آل صالحع272الجوف     
ياسر احمد محسن قطيم1عضويهذآور مدرسة وادي عمير آل صالحع272الجوف     
محمد ناجي ريشان2رئاسهذآور مدرسة وادي عمير آل صالحع272الجوف     
هادي عبداهللا قتران2عضويهذآور مدرسة وادي عمير آل صالحع272الجوف     
احمداحمد يحيى جبران2عضويهذآور مدرسة وادي عمير آل صالحع272الجوف     
بلقيس عبد اهللا ناجي ابو زيد3رئاسهاناثمدرسة وادي عمير آل صالحع272الجوف     
رناء عامر مسعود فنان3عضويهاناثمدرسة وادي عمير آل صالحع272الجوف     
ثرياء احمد محسن قطيم3عضويهاناثمدرسة وادي عمير آل صالحع272الجوف     
احمد ناجي قطيم1رئاسهذآور مدرسة مجمع جزرف272الجوف     
بكيل حسن المياح1عضويهذآور مدرسة مجمع جزرف272الجوف     
غيالن محسن حشفول1عضويهذآور مدرسة مجمع جزرف272الجوف     
رحمه محمد محمد قطيم2رئاسهاناثمدرسة مجمع جزرف272الجوف     
آوثر محمد نعمان عبد اهللا2عضويهاناثمدرسة مجمع جزرف272الجوف     
زهور عبده قايد لهوف2عضويهاناثمدرسة مجمع جزرف272الجوف     
صالح يحيى عبد اهللا نباته1رئاسهذآور مدرسة البلسة االساسية الثانويةص272الجوف     
يحيى محمد جار اهللا ناوي1عضويهذآور مدرسة البلسة االساسية الثانويةص272الجوف     
يحيى احمد يحيى جبران1عضويهذآور مدرسة البلسة االساسية الثانويةص272الجوف     
صالح علي حسن آزمان2رئاسهذآور مدرسة البلسة االساسية الثانويةص272الجوف     
ناصر حسين محمد الضويني2عضويهذآور مدرسة البلسة االساسية الثانويةص272الجوف     
احمد قايد عبود2عضويهذآور مدرسة البلسة االساسية الثانويةص272الجوف     
سيناء مشبب وازع ابو اصبع3رئاسهاناثمدرسة البلسة االساسية الثانويةص272الجوف     
فاطمه مسعود عبداهللا حمران3عضويهاناثمدرسة البلسة االساسية الثانويةص272الجوف     
فاطمه صالح احمد ذيبان3عضويهاناثمدرسة البلسة االساسية الثانويةص272الجوف     
فتح مسعود يحيى خميس1رئاسهذآور المجمع الحكومي مرآز المديريةق272الجوف     
ناجي ناجي عبداهللا عمير1عضويهذآور المجمع الحكومي مرآز المديريةق272الجوف     
ربيع عوض هادي الحيمي1عضويهذآور المجمع الحكومي مرآز المديريةق272الجوف     
احمد مرعي احمد المقل2رئاسهذآور المجمع الحكومي مرآز المديريةق272الجوف     
فهد محمد حسن هجرس2عضويهذآور المجمع الحكومي مرآز المديريةق272الجوف     
حسن عبداهللا حسن عمير2عضويهذآور المجمع الحكومي مرآز المديريةق272الجوف     
نصائر محسن علي الصنعاني3رئاسهاناثالمجمع الحكومي مرآز المديريةق272الجوف     
هناء عبده احمد ملهي3عضويهاناثالمجمع الحكومي مرآز المديريةق272الجوف     
فزعة محمد احمد الفرجة3عضويهاناثالمجمع الحكومي مرآز المديريةق272الجوف     
صالح فيصل ناجي الهرم1رئاسهذآور مدرسة الشهيد مرشد حبلةر272الجوف     
احمد صالح عبداهللا حبله1عضويهذآور مدرسة الشهيد مرشد حبلةر272الجوف     
محسن محسن علي المقل1عضويهذآور مدرسة الشهيد مرشد حبلةر272الجوف     
اقبال عبدة المقل2رئاسهاناثمدرسة الشهيد مرشد حبلةر272الجوف     
زينب عبيظه عايض المقل2عضويهاناثمدرسة الشهيد مرشد حبلةر272الجوف     
زينب محمد علي الديلمي2عضويهاناثمدرسة الشهيد مرشد حبلةر272الجوف     
حمود طالع علي مطوان1رئاسهذآور مدرسة حصن النيلش272الجوف     
يحي علي مخزن1عضويهذآور مدرسة حصن النيلش272الجوف     
مبارك محسن علي مطوان1عضويهذآور مدرسة حصن النيلش272الجوف     
الهام عبداهللا محسن حبله2رئاسهاناثمدرسة حصن النيلش272الجوف     
هيفا عادل محمد الشعبي2عضويهاناثمدرسة حصن النيلش272الجوف     
أمة السالم يحيى محمد السيد2عضويهاناثمدرسة حصن النيلش272الجوف     
زينب محمد علي الديلمي3رئاسهاناثمدرسة حصن النيلش272الجوف     
مجمه مهدي عايض المراني3عضويهاناثمدرسة حصن النيلش272الجوف     
حفيظه عبداهللا منصور الشعبي3عضويهاناثمدرسة حصن النيلش272الجوف     
محمد صالح ناجي المعالم1رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
علي عبداهللا حسن الزيط1عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
ناجي حسين محمد الفرجه1عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
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جعيد محمد حسن القصمه2رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
ناجي محسن باقي البحر2عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
حسن حسين مطوان الفرجة2عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
امنه عبداهللا ناجي بريش3رئاسهاناثمدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
توحيد عبد اهللا يحيى شعيط3عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
لبناء هادي حسن دعقان3عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
نور محسن مطوان4رئاسهاناثمدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
فاتعه حسن عبداهللا القحم4عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
ربيعه مهدي عايض المراني4عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد ملحاتت272الجوف     
طالع مشلي حسن عقالن1رئاسهذآور مدرسة الشهيد صالح مقبل مسيحث272الجوف     
حيدر علي احمد الفرجة1عضويهذآور مدرسة الشهيد صالح مقبل مسيحث272الجوف     
امين ناجى دعقان1عضويهذآور مدرسة الشهيد صالح مقبل مسيحث272الجوف     
مبارك صالح سويدان حران2رئاسهذآور مدرسة الشهيد صالح مقبل مسيحث272الجوف     
عبداهللا ناجي محسن الفرجه2عضويهذآور مدرسة الشهيد صالح مقبل مسيحث272الجوف     
عدي فايز عبده اسماعيل2عضويهذآور مدرسة الشهيد صالح مقبل مسيحث272الجوف     
نوريه هادي عبداهللا مسيح3رئاسهاناثمدرسة الشهيد صالح مقبل مسيحث272الجوف     
نبيله عائض المعالم3عضويهاناثمدرسة الشهيد صالح مقبل مسيحث272الجوف     
ليقة حسن ناجي الفرجة3عضويهاناثمدرسة الشهيد صالح مقبل مسيحث272الجوف     
مطيع عبداهللا حسن شعالن1رئاسهذآور مدرسة حرم المرانةخ272الجوف     
صدام حسين العابص المراني1عضويهذآور مدرسة حرم المرانةخ272الجوف     
صدام حسن احمد المياح1عضويهذآور مدرسة حرم المرانةخ272الجوف     
عبدالعال علي عامر زياد2رئاسهذآور مدرسة حرم المرانةخ272الجوف     
مطر عبد اهللا احمد المعالم2عضويهذآور مدرسة حرم المرانةخ272الجوف     
عبداهللا يحيى الحاج بطحان2عضويهذآور مدرسة حرم المرانةخ272الجوف     
سماح هادي متعيوف3رئاسهاناثمدرسة حرم المرانةخ272الجوف     
طيبه عبد اهللا محمد عمير3عضويهاناثمدرسة حرم المرانةخ272الجوف     
وضحى هادي صالح ناجع3عضويهاناثمدرسة حرم المرانةخ272الجوف     
سالم محسن صليح المراني1رئاسهذآور مدرسة الوزاءذ272الجوف     
غيالن ناحي عبد اهللا1عضويهذآور مدرسة الوزاءذ272الجوف     
محمد ناجي محمد ازنم1عضويهذآور مدرسة الوزاءذ272الجوف     
مبارآه محمد مرشد صليح2رئاسهاناثمدرسة الوزاءذ272الجوف     
مبارآة محمد مرشد صليح2عضويهاناثمدرسة الوزاءذ272الجوف     
هنا عبده طالع مطوان2عضويهاناثمدرسة الوزاءذ272الجوف     
عبد اهللا محمد زريق1رئاسهذآور مدرسة معين مرقبض272الجوف     
عزيز جار اهللا حسن شعالن1عضويهذآور مدرسة معين مرقبض272الجوف     
ناجي علي مشلي جريش1عضويهذآور مدرسة معين مرقبض272الجوف     
أحمد محمد صالح الحايك2رئاسهذآور مدرسة معين مرقبض272الجوف     
خالد محسن حسن العكام2عضويهذآور مدرسة معين مرقبض272الجوف     
حسين محسن حسن العكام2عضويهذآور مدرسة معين مرقبض272الجوف     
حسينة محمد الجمالي3رئاسهاناثمدرسة معين مرقبض272الجوف     
ملكه محمد ناجي عامر3عضويهاناثمدرسة معين مرقبض272الجوف     
غبره حسن حسن العكام3عضويهاناثمدرسة معين مرقبض272الجوف     
ناجي احمد قايد عمير1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبد اهللا حسن أبو رأسظ272الجوف     
محسن محسن المعالم1عضويهذآور مدرسة الشهيد عبد اهللا حسن أبو رأسظ272الجوف     
عدنان حسين صالح عمير1عضويهذآور مدرسة الشهيد عبد اهللا حسن أبو رأسظ272الجوف     
حموده احمد محمد عمير2رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبد اهللا حسن أبو رأسظ272الجوف     
علية على حسن مقحط2عضويهاناثمدرسة الشهيد عبد اهللا حسن أبو رأسظ272الجوف     
صافية منصور المعالم2عضويهاناثمدرسة الشهيد عبد اهللا حسن أبو رأسظ272الجوف     
عبد الخالق يحيى فهد1رئاسهذآور مدرسة الشهيد ناشر علي سعدانغ272الجوف     
ناجي احمد علي بطحان1عضويهذآور مدرسة الشهيد ناشر علي سعدانغ272الجوف     
عبداهللا صالح عبداهللا مقدر1عضويهذآور مدرسة الشهيد ناشر علي سعدانغ272الجوف     
امنة صالح يحيى بطحان2رئاسهاناثمدرسة الشهيد ناشر علي سعدانغ272الجوف     
رفعه قايد علي عاطف2عضويهاناثمدرسة الشهيد ناشر علي سعدانغ272الجوف     
طاعه عبداهللا محمد جعدار2عضويهاناثمدرسة الشهيد ناشر علي سعدانغ272الجوف     
ناجي ناجي محمد الصوفي1رئاسهذآور مدرسة هيجانا272٢الجوف     
محسن محمد قناص1عضويهذآور مدرسة هيجانا272٢الجوف     
يحيى محمد أحمد الحايك1عضويهذآور مدرسة هيجانا272٢الجوف     
محمد علي بحران الفرجه2رئاسهذآور مدرسة هيجانا272٢الجوف     
حمد عرفج احمد جزيالن2عضويهذآور مدرسة هيجانا272٢الجوف     
حاشد محسن دعقان2عضويهذآور مدرسة هيجانا272٢الجوف     
ملوك محمد راشد السالمي3رئاسهاناثمدرسة هيجانا272٢الجوف     
سميرة ناجي محمد الصوفي3عضويهاناثمدرسة هيجانا272٢الجوف     
حمده صالح علي الهرم3عضويهاناثمدرسة هيجانا272٢الجوف     
رشة يحيى محمد العابص4رئاسهاناثمدرسة هيجانا272٢الجوف     
نوره علي علي الصوفي4عضويهاناثمدرسة هيجانا272٢الجوف     
اردنيه جلهم غانم جلهم4عضويهاناثمدرسة هيجانا272٢الجوف     
احمد محسن محمد دحوة1رئاسهذآور مدرسة الوحدة باللزةب272٢الجوف     
عبده صالح يحيى النوبه1عضويهذآور مدرسة الوحدة باللزةب272٢الجوف     
صالح محسن  محمد عاطف1عضويهذآور مدرسة الوحدة باللزةب272٢الجوف     
غزال محسن علي جعدار2رئاسهاناثمدرسة الوحدة باللزةب272٢الجوف     
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ارتفاع يحيى ناجي صياح2عضويهاناثمدرسة الوحدة باللزةب272٢الجوف     
غالية ناجي عبداهللا جعدار2عضويهاناثمدرسة الوحدة باللزةب272٢الجوف     
همام علي محمد جزيالن1رئاسهذآور مكتب االرشاد الزراعيج272٢الجوف     
عادل يحي البرم1عضويهذآور مكتب االرشاد الزراعيج272٢الجوف     
محمد صالح محمد زقان1عضويهذآور مكتب االرشاد الزراعيج272٢الجوف     
خديجة عبد اهللا حسن زقان2رئاسهاناثمكتب االرشاد الزراعيج272٢الجوف     
عائشه اسماعيل حسين العنسي2عضويهاناثمكتب االرشاد الزراعيج272٢الجوف     
فناء صالح عبداهللا حبله2عضويهاناثمكتب االرشاد الزراعيج272٢الجوف     
جاراهللا محمد علي ابو شويلة1رئاسهذآور سكن المدرسين بالخرابد272٢الجوف     
حسن فيصل غالب القحص1عضويهذآور سكن المدرسين بالخرابد272٢الجوف     
صالح ناجي عايض ياسر1عضويهذآور سكن المدرسين بالخرابد272٢الجوف     
امينه عايض ناجي ياسر2رئاسهاناثسكن المدرسين بالخرابد272٢الجوف     
حالية علي صالح شاذلي2عضويهاناثسكن المدرسين بالخرابد272٢الجوف     
نجمة يحيى محسن حبلة2عضويهاناثسكن المدرسين بالخرابد272٢الجوف     
عبداهللا صالح اصغر المراني1رئاسهذآور الوحدة الصحية بحرم المرانةه272٢الجوف     
عبده يحيى علي ابوشويلة1عضويهذآور الوحدة الصحية بحرم المرانةه272٢الجوف     
حسن حسن حسن داشع1عضويهذآور الوحدة الصحية بحرم المرانةه272٢الجوف     
عريفة مطلق يحيى المراني2رئاسهاناثالوحدة الصحية بحرم المرانةه272٢الجوف     
فضيله محمد احمد عطيه2عضويهاناثالوحدة الصحية بحرم المرانةه272٢الجوف     
مريم يحيى عامر زياد2عضويهاناثالوحدة الصحية بحرم المرانةه272٢الجوف     
عبود يحيى احمد القملي1رئاسهذآور مدرسة تحفيظ القران الكريم بخبزانو272٢الجوف     
عبداهللا عبداهللا احمد بحجوج1عضويهذآور مدرسة تحفيظ القران الكريم بخبزانو272٢الجوف     
عبداهللا احمد يحيى القملي1عضويهذآور مدرسة تحفيظ القران الكريم بخبزانو272٢الجوف     
حموده ناصر عايض صواب2رئاسهاناثمدرسة تحفيظ القران الكريم بخبزانو272٢الجوف     
رياء عبد اهللا صوان2عضويهاناثمدرسة تحفيظ القران الكريم بخبزانو272٢الجوف     
ايمان راشد يحيى درهوم2عضويهاناثمدرسة تحفيظ القران الكريم بخبزانو272٢الجوف     
سلطان محمد ناجي سرور1رئاسهذآور الوحدة الصحية بالشعراءز272٢الجوف     
مطهر يحيى مطهر المهدي1عضويهذآور الوحدة الصحية بالشعراءز272٢الجوف     
مبارك عسكر عبد اهللا جزيالن1عضويهذآور الوحدة الصحية بالشعراءز272٢الجوف     
اقبال محمد عبد اهللا جزيالن2رئاسهاناثالوحدة الصحية بالشعراءز272٢الجوف     
مور عبداهللا محسن علوي2عضويهاناثالوحدة الصحية بالشعراءز272٢الجوف     
تقوى ناجي عبداهللا جزيالن2عضويهاناثالوحدة الصحية بالشعراءز272٢الجوف     
عبد الولي محمد حسن دحوة1رئاسهذآور مدرسة الشهيد جابر يحيى عميرح272٢الجوف     
توفيق صالم محسن عمير1عضويهذآور مدرسة الشهيد جابر يحيى عميرح272٢الجوف     
طارش يحيى طارش عمير1عضويهذآور مدرسة الشهيد جابر يحيى عميرح272٢الجوف     
آاذيه ناجي حسين عمير2رئاسهاناثمدرسة الشهيد جابر يحيى عميرح272٢الجوف     
عافية باقي حسن البوزري2عضويهاناثمدرسة الشهيد جابر يحيى عميرح272٢الجوف     
هناء ناجي عبداهللا عمير2عضويهاناثمدرسة الشهيد جابر يحيى عميرح272٢الجوف     
احمد ناجي محمد نصار1رئاسهذآور مكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
امين يحيى يحيى صالح1عضويهذآور مكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
محمد ناجي بجاش الشايف1عضويهذآور مكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
مجاهد يحيى منصر الشعبي2رئاسهذآور مكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
حسن يحيى حشد الفالحي2عضويهذآور مكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
صالح محمد ناصر الغريخ2عضويهذآور مكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
محمد صالح غوجان الفالحي3رئاسهذآور مكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
عبد السالم محسن علي القرشبه3عضويهذآور مكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
محسن هادي الشامي3عضويهذآور مكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
صفاء سعد أحمد السودي4رئاسهاناثمكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
حنان صالح علي سعيد4عضويهاناثمكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
انيسة صالح قايد شايف4عضويهاناثمكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
رسيه علي حسن هيجان5رئاسهاناثمكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
زينة ناجي بجاش الشايف5عضويهاناثمكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
نجوم أمان صالح الشايف5عضويهاناثمكتب الزراعة مرآزالمديريةا273الجوف     
محمد صالح عوجان الحطباني1رئاسهذآور مدرسة الشهيد على عبداهللا الشايفب273الجوف     
صالح حسين عبداهللا بارع1عضويهذآور مدرسة الشهيد على عبداهللا الشايفب273الجوف     
ناجي حسن محمد هيجان1عضويهذآور مدرسة الشهيد على عبداهللا الشايفب273الجوف     
جوهرة منصور عايض الشايف2رئاسهاناثمدرسة الشهيد على عبداهللا الشايفب273الجوف     
اشوق محمد عبداهللا الجوشعي2عضويهاناثمدرسة الشهيد على عبداهللا الشايفب273الجوف     
نايفه منصور عبدالغني هضبان2عضويهاناثمدرسة الشهيد على عبداهللا الشايفب273الجوف     
محمد عبداهللا حسن القرشي1رئاسهذآور مدرسة التعاون المحجرج273الجوف     
مسعود هادي محمد القرشي1عضويهذآور مدرسة التعاون المحجرج273الجوف     
محمد ناجي حسين عبداهللا1عضويهذآور مدرسة التعاون المحجرج273الجوف     
فاطمه هادي صالح الوهاسي2رئاسهاناثمدرسة التعاون المحجرج273الجوف     
والية مصلح قاسم البدوي2عضويهاناثمدرسة التعاون المحجرج273الجوف     
نورة حمود أحمد األصنج2عضويهاناثمدرسة التعاون المحجرج273الجوف     
ناصر صالح محيي الجمل1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد ناجي الشايف دحيهد273الجوف     
فيصل محسن حمود عبيد الشايف1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد ناجي الشايف دحيهد273الجوف     
ناصر عيظه محمد منحلي1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد ناجي الشايف دحيهد273الجوف     
غانية ناجي حميد الشايف2رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد ناجي الشايف دحيهد273الجوف     
حياه صالح يحيى هيجان2عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد ناجي الشايف دحيهد273الجوف     
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دنيا محمد صالح الحدي2عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد ناجي الشايف دحيهد273الجوف     
حمود ناجي منصور الفالحي1رئاسهذآور مدرسة الخاشه273الجوف     
مبارك هادي المقل1عضويهذآور مدرسة الخاشه273الجوف     
غانم محمد صالح الجوشعي1عضويهذآور مدرسة الخاشه273الجوف     
سلوى ناجي قاسم البدوي2رئاسهاناثمدرسة الخاشه273الجوف     
غيثه هادي الوهاسي2عضويهاناثمدرسة الخاشه273الجوف     
سيدة عسكر حمد المراني2عضويهاناثمدرسة الخاشه273الجوف     
محمد حسن عيظة القحم1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيز بالطحالو273الجوف     
ناصر مسعود القرشي1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيز بالطحالو273الجوف     
زياد هادي حيروان علهات1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيز بالطحالو273الجوف     
ملكة ناجي حسين عبداهللا2رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيز بالطحالو273الجوف     
رحمانه يحيى صالح القيسي القرشي2عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيز بالطحالو273الجوف     
مسعوده محمد هادي عيظه عالن2عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيز بالطحالو273الجوف     
مطلق هادي يحيى علهان1رئاسهذآور مدرسة وادي البيرز273الجوف     
عبدالرزاق عبده محسن ناجي1عضويهذآور مدرسة وادي البيرز273الجوف     
خالد علي القوزع1عضويهذآور مدرسة وادي البيرز273الجوف     
سيده هادي يحيى قحوري2رئاسهاناثمدرسة وادي البيرز273الجوف     
بسيم عبده مشلي صالح2عضويهاناثمدرسة وادي البيرز273الجوف     
سميرة صالح حسين العصيمي2عضويهاناثمدرسة وادي البيرز273الجوف     
علي هادي حسن القرشي1رئاسهذآور مدرسة التعبارح273الجوف     
مسعود هادي صالح الوهاسي1عضويهذآور مدرسة التعبارح273الجوف     
مبارك محسن القحم العالني1عضويهذآور مدرسة التعبارح273الجوف     
ملحة علي هادي القرشي2رئاسهاناثمدرسة التعبارح273الجوف     
هويده هادي سلطان زبع2عضويهاناثمدرسة التعبارح273الجوف     
سيده محسن صالح الزنم2عضويهاناثمدرسة التعبارح273الجوف     
فاضل فاضل زيد الزبري1رئاسهذآور مدرسة  وادي حلةط273الجوف     
درهم مرشد درهم زبر1عضويهذآور مدرسة  وادي حلةط273الجوف     
عبد الناصر ناجي حسين1عضويهذآور مدرسة  وادي حلةط273الجوف     
رحمه مرشد بن راعيه زيد2رئاسهاناثمدرسة  وادي حلةط273الجوف     
فاطمة محسن حسين الشتوي2عضويهاناثمدرسة  وادي حلةط273الجوف     
آريمة ناجي حسين العصيمي2عضويهاناثمدرسة  وادي حلةط273الجوف     
علي عبد اهللا المزروعي1رئاسهذآور مدرسة  االنوار العرينى273الجوف     
محمد محمد القاضي المزروعي1عضويهذآور مدرسة  االنوار العرينى273الجوف     
عبده محسن محمد المزروعي1عضويهذآور مدرسة  االنوار العرينى273الجوف     
ناصر حسن هادي صالح2رئاسهذآور مدرسة  االنوار العرينى273الجوف     
عارف حسن علي المزروعي2عضويهذآور مدرسة  االنوار العرينى273الجوف     
شايف ناجي محمد المياح2عضويهذآور مدرسة  االنوار العرينى273الجوف     
نادية حسن ناجي القاسمي3رئاسهاناثمدرسة  االنوار العرينى273الجوف     
شرقه مسعود محمد المزروعي3عضويهاناثمدرسة  االنوار العرينى273الجوف     
روضه حسن ناجي دياح3عضويهاناثمدرسة  االنوار العرينى273الجوف     
عبداهللا علي ناجي السنه1رئاسهذآور مدرسة الشهيد على محمد وقاز السرارك273الجوف     
بكيل وازع حزام1عضويهذآور مدرسة الشهيد على محمد وقاز السرارك273الجوف     
طالب مصلح هادي علهان1عضويهذآور مدرسة الشهيد على محمد وقاز السرارك273الجوف     
تقيه علي علي حزام2رئاسهاناثمدرسة الشهيد على محمد وقاز السرارك273الجوف     
حموده احمد محمد وقاز2عضويهاناثمدرسة الشهيد على محمد وقاز السرارك273الجوف     
نجود عبداهللا حسين محروس2عضويهاناثمدرسة الشهيد على محمد وقاز السرارك273الجوف     
نبيل حسن حسن درحان1رئاسهذآور مدرسة بيت مجليل273الجوف     
صادق وازع منصور الفالحي1عضويهذآور مدرسة بيت مجليل273الجوف     
عايض صالح ناجي القرشي1عضويهذآور مدرسة بيت مجليل273الجوف     
سباء مصلح هادي علهان2رئاسهاناثمدرسة بيت مجليل273الجوف     
تامين ناجي منصور اللذعي2عضويهاناثمدرسة بيت مجليل273الجوف     
ام الخير عبداهللا حمود الفالحي2عضويهاناثمدرسة بيت مجليل273الجوف     
يحيى محمد صالح قماشي1رئاسهذآور مدرسة الحميدات مرآز المديريةم273الجوف     
فايز عبدة يحىعبشل1عضويهذآور مدرسة الحميدات مرآز المديريةم273الجوف     
حسن علي صالح راجح1عضويهذآور مدرسة الحميدات مرآز المديريةم273الجوف     
يوسف صالح يحيى التوبه2رئاسهذآور مدرسة الحميدات مرآز المديريةم273الجوف     
صدام عبداهللا حسن مبخوت2عضويهذآور مدرسة الحميدات مرآز المديريةم273الجوف     
خميس حسن سمين2عضويهذآور مدرسة الحميدات مرآز المديريةم273الجوف     
حسناء حسن احمد سمين 3رئاسهاناثمدرسة الحميدات مرآز المديريةم273الجوف     
شوق عوض هادي نجري3عضويهاناثمدرسة الحميدات مرآز المديريةم273الجوف     
امينة يحيى يحيى بحري3عضويهاناثمدرسة الحميدات مرآز المديريةم273الجوف     
عبد اهللا محسن علي عكيبان1رئاسهذآور مدرسة عمار بن ياسرن273الجوف     
يحيى عبداهللا حمد السياري1عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسرن273الجوف     
مسعود يحيى علي عكيبان1عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسرن273الجوف     
صالح يحيى عبداهللا جسار2رئاسهذآور مدرسة عمار بن ياسرن273الجوف     
حسين يحيى محمد جميل2عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسرن273الجوف     
الحسن علي محمد المياح2عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسرن273الجوف     
جماله حسن يحي جميل3رئاسهاناثمدرسة عمار بن ياسرن273الجوف     
غريسه هادي محسن جميل3عضويهاناثمدرسة عمار بن ياسرن273الجوف     
طالعه يحيى علي عضيب3عضويهاناثمدرسة عمار بن ياسرن273الجوف     
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عبدالفتاح سالم هادي قاق1رئاسهذآور مدرسة الصلل االساسيةس273الجوف     
عبد اهللا ناجي سعيد الخراش1عضويهذآور مدرسة الصلل االساسيةس273الجوف     
محمد هادي محمد مطري1عضويهذآور مدرسة الصلل االساسيةس273الجوف     
رقيبه هادي احمد مطري2رئاسهاناثمدرسة الصلل االساسيةس273الجوف     
سندس عبدالفتاح ناشرمشلي2عضويهاناثمدرسة الصلل االساسيةس273الجوف     
ملوك مسعود محسن بقالن2عضويهاناثمدرسة الصلل االساسيةس273الجوف     
نصير يحي محمد روزه1رئاسهذآور ال شائع آميدانع273الجوف     
صالح درهم علي جرمه1عضويهذآور ال شائع آميدانع273الجوف     
عدنان خالد محمد المياح1عضويهذآور ال شائع آميدانع273الجوف     
مبارك شايع ناجي الفرجه2رئاسهذآور ال شائع آميدانع273الجوف     
سعيد صالح شايع2عضويهذآور ال شائع آميدانع273الجوف     
محمد عبداهللا محسن درجان2عضويهذآور ال شائع آميدانع273الجوف     
سعدى محمد هادي راجح3رئاسهاناثال شائع آميدانع273الجوف     
سيده حسين هادي عنتر3عضويهاناثال شائع آميدانع273الجوف     
خميسه احمد عيضه حتري3عضويهاناثال شائع آميدانع273الجوف     
صالح مبخوت صالح الصقري1رئاسهذآور مدرسة حنومرةف273الجوف     
حسين علي محسن ملهبة1عضويهذآور مدرسة حنومرةف273الجوف     
محمد عيظة محسن عريجة1عضويهذآور مدرسة حنومرةف273الجوف     
نشطان محمد هادي العكة2رئاسهذآور مدرسة حنومرةف273الجوف     
ناصر محسن ناصر العاقل2عضويهذآور مدرسة حنومرةف273الجوف     
علي محمد محسن القحص2عضويهذآور مدرسة حنومرةف273الجوف     
بشرى صالح عبداهللا حرط3رئاسهاناثمدرسة حنومرةف273الجوف     
نشمة محمد يحيى قايد3عضويهاناثمدرسة حنومرةف273الجوف     
رقيقة احمد صالح شايع3عضويهاناثمدرسة حنومرةف273الجوف     
عيضة ناصر محمد هوسة1رئاسهذآور المعهد العلميص273الجوف     
مقبل احمد مرشد غالن1عضويهذآور المعهد العلميص273الجوف     
عبداهللا هادي صالح دبيس1عضويهذآور المعهد العلميص273الجوف     
منى علي حسن الحاج2رئاسهاناثالمعهد العلميص273الجوف     
زينه احمد حسين العمري2عضويهاناثالمعهد العلميص273الجوف     
بدريه حسن صالح غالن2عضويهاناثالمعهد العلميص273الجوف     
مبارك يحيى مصلح الحياني1رئاسهذآور مدرسة الرمضاء االساسيةق273الجوف     
غالب محمح يحيى القحم1عضويهذآور مدرسة الرمضاء االساسيةق273الجوف     
غالب يحيى عبد اهللا القماشي1عضويهذآور مدرسة الرمضاء االساسيةق273الجوف     
صالح علي صالح ابوضوي2رئاسهذآور مدرسة الرمضاء االساسيةق273الجوف     
عبد اهللا صالح محسن ابو ضوي2عضويهذآور مدرسة الرمضاء االساسيةق273الجوف     
عمر يحي محمد ابو ضوي2عضويهذآور مدرسة الرمضاء االساسيةق273الجوف     
شرفاء يحيى حسن صرط3رئاسهاناثمدرسة الرمضاء االساسيةق273الجوف     
مسعودة سالم محسن ابوضوي3عضويهاناثمدرسة الرمضاء االساسيةق273الجوف     
فائزة محمد عبداهللا درجان3عضويهاناثمدرسة الرمضاء االساسيةق273الجوف     
ناجي سعيد محمد محيي1رئاسهذآور مدرسة الفجرهر273الجوف     
صالح حسن محمد ملهبه1عضويهذآور مدرسة الفجرهر273الجوف     
مبخوت صالح محمد قياص1عضويهذآور مدرسة الفجرهر273الجوف     
ذآرى زايد محمد الجابري2رئاسهاناثمدرسة الفجرهر273الجوف     
فاطمه طالب محسن ملهبه2عضويهاناثمدرسة الفجرهر273الجوف     
عليا يحيى حسن قياص2عضويهاناثمدرسة الفجرهر273الجوف     
محمد ناجي صالح الشايف1رئاسهذآور مدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
سلطان ناجي محمد العكش1عضويهذآور مدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
امين حسن ناجي الشايف1عضويهذآور مدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
معيض محمد محمد العليي2رئاسهذآور مدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
يوسف امين صالح الشايف2عضويهذآور مدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
ناجي صالح الشايف2عضويهذآور مدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
امينه محمد قايد القاسمي3رئاسهاناثمدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
اتفاق هادي ناجي درجان3عضويهاناثمدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
فاطمة حمود محمد الشايف3عضويهاناثمدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
اسما محسن احمد السودي4رئاسهاناثمدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
سماح مانع وازع الشايف4عضويهاناثمدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
اميره شايف الشايف4عضويهاناثمدرسة الشايف مداجرا274الجوف     
معمر محسن حسن شايع1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايو الملحب274الجوف     
خالد محمد دابل العليي1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الملحب274الجوف     
فهد هادي مبخوت العليي1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الملحب274الجوف     
ناجي صالح العليي2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايو الملحب274الجوف     
محمود محمد عسكر المراني2عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الملحب274الجوف     
علي حسين حمد هضبان2عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الملحب274الجوف     
خميس علي هادي العليي3رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مايو الملحب274الجوف     
افنان محمد حمود جسار3عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو الملحب274الجوف     
وضحى هادي يحيى ابو ضوي3عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو الملحب274الجوف     
محمد عبداهللا ناجي القاسمي1رئاسهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
علي ناشر مشلي القاسمي1عضويهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
حميد عبد اهللا احمد الشتوي1عضويهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
زين العابدين علي ناجي الشعبي2رئاسهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
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فهد صالح حسن القاسمي2عضويهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
صالح يحيى عبداهللا جسار2عضويهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
يحيى صالح يحيى القاسمي3رئاسهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
عبد الشافي وازع ناجي القرشي3عضويهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
عبد الرزاق عبد اهللا شامر3عضويهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
وائل شاآر ناجي القشطري4رئاسهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
عبدالعزيز عبداهللا جسار4عضويهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
مهيوب محسن احمد بيضان4عضويهذآور مدرسة البحباحةج274الجوف     
فاطمة محمد ناجي القاسمي5رئاسهاناثمدرسة البحباحةج274الجوف     
خميس محسن ناصر القاسمي5عضويهاناثمدرسة البحباحةج274الجوف     
اميره احمد صالح القاسمي5عضويهاناثمدرسة البحباحةج274الجوف     
محمد ناجي القاشمي1رئاسهذآور مدرسة بوساند274الجوف     
ناصر حسن ناجي القاسمي1عضويهذآور مدرسة بوساند274الجوف     
عبدالرزاق عبده محسن القاسمي1عضويهذآور مدرسة بوساند274الجوف     
مجاهد مسعود القاسمي2رئاسهذآور مدرسة بوساند274الجوف     
محمد مانع علي حمس2عضويهذآور مدرسة بوساند274الجوف     
هيثم يحيى مصقر المراني2عضويهذآور مدرسة بوساند274الجوف     
محمد محمد شقران القرشي3رئاسهذآور مدرسة بوساند274الجوف     
صالح قاسم مشلي القاسمي3عضويهذآور مدرسة بوساند274الجوف     
محمد عبداهللا الشرعي3عضويهذآور مدرسة بوساند274الجوف     
حموده محسن ناجي القاسمي4رئاسهاناثمدرسة بوساند274الجوف     
فاطمة محمد صالح القاسمي4عضويهاناثمدرسة بوساند274الجوف     
فرجة هادى يحى جياش4عضويهاناثمدرسة بوساند274الجوف     
قرفة محمد حسين محروس5رئاسهاناثمدرسة بوساند274الجوف     
انوار مسعود القاسمي5عضويهاناثمدرسة بوساند274الجوف     
اروى يحيى صالح القاسمي5عضويهاناثمدرسة بوساند274الجوف     
عبده عيظه شايع1رئاسهذآور مدرسة الخشعهه274الجوف     
صالح صالح ناجى شايع1عضويهذآور مدرسة الخشعهه274الجوف     
مجاهد محسن صالح شايع1عضويهذآور مدرسة الخشعهه274الجوف     
منصور محسن صالح شايع2رئاسهذآور مدرسة الخشعهه274الجوف     
منصور محسن علي شايع2عضويهذآور مدرسة الخشعهه274الجوف     
محمد صالح يحيى الذيب2عضويهذآور مدرسة الخشعهه274الجوف     
نعمه صالح عبداهللا الشعي3رئاسهاناثمدرسة الخشعهه274الجوف     
افراح ناجي محمد ابو سمرة3عضويهاناثمدرسة الخشعهه274الجوف     
سباء ناشر صالح القشطري3عضويهاناثمدرسة الخشعهه274الجوف     
عبد اهللا ناجي محمد القرشي1رئاسهذآور مدرسة الرحابو274الجوف     
ناجي يحي الذيب القرشي1عضويهذآور مدرسة الرحابو274الجوف     
هادي زايد ناجي شايع1عضويهذآور مدرسة الرحابو274الجوف     
حميد عبداهللا احمد الشتوي2رئاسهذآور مدرسة الرحابو274الجوف     
محمد ناجي محمد الشعبي2عضويهذآور مدرسة الرحابو274الجوف     
امين صالح منيف2عضويهذآور مدرسة الرحابو274الجوف     
صالح يحيى مسعود شايع3رئاسهذآور مدرسة الرحابو274الجوف     
ناجي صالح هادي شايع3عضويهذآور مدرسة الرحابو274الجوف     
عمار محمد محمد القرشي3عضويهذآور مدرسة الرحابو274الجوف     
ريده عايض يحي الفرجه4رئاسهاناثمدرسة الرحابو274الجوف     
اسماء ناجي محمد الذيب4عضويهاناثمدرسة الرحابو274الجوف     
ربيعه محمد شقارن القرشي4عضويهاناثمدرسة الرحابو274الجوف     
ملكه عبداهللا هادي شايع5رئاسهاناثمدرسة الرحابو274الجوف     
فاطمه عبد اهللا قائد شايع5عضويهاناثمدرسة الرحابو274الجوف     
مريم محمد محمد شايع5عضويهاناثمدرسة الرحابو274الجوف     
محمد صالح القرشي1رئاسهذآور مدرسة القرشهز274الجوف     
ناجي محسن صالح القرشي1عضويهذآور مدرسة القرشهز274الجوف     
رميس ناشر صالح القاسمي1عضويهذآور مدرسة القرشهز274الجوف     
حمود علي صالح القرشي2رئاسهذآور مدرسة القرشهز274الجوف     
صالح محسن التام2عضويهذآور مدرسة القرشهز274الجوف     
سعيد يحيى محمد الوآسه2عضويهذآور مدرسة القرشهز274الجوف     
جواهر صالح ناجى القرشى3رئاسهاناثمدرسة القرشهز274الجوف     
ارزاق علي حسن مجيدب3عضويهاناثمدرسة القرشهز274الجوف     
بدريه عبداهللا محمد آعوان3عضويهاناثمدرسة القرشهز274الجوف     
غانم علي زيد الشتوي1رئاسهذآور مدرسة المجعلهح274الجوف     
محمد صالح صالح شايع1عضويهذآور مدرسة المجعلهح274الجوف     
سلطان عايض الشتوي1عضويهذآور مدرسة المجعلهح274الجوف     
محمود محمد عبداهللا الجوشعي2رئاسهذآور مدرسة المجعلهح274الجوف     
حمد ناجى صالح شابع2عضويهذآور مدرسة المجعلهح274الجوف     
ربيع حسن ناجي الهيفري2عضويهذآور مدرسة المجعلهح274الجوف     
نور محمد عبداهللا الجوشعي3رئاسهاناثمدرسة المجعلهح274الجوف     
ملكة ناجي محمد حسين3عضويهاناثمدرسة المجعلهح274الجوف     
مريم ناجي صالح شابع3عضويهاناثمدرسة المجعلهح274الجوف     
فاطمة هادي عرفج حليمان4رئاسهاناثمدرسة المجعلهح274الجوف     
تهاني حسين حسين الشتوي4عضويهاناثمدرسة المجعلهح274الجوف     
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نوره هادي صغير4عضويهاناثمدرسة المجعلهح274الجوف     
ناجي عايض هضبان1رئاسهذآور مدرسة السفط274الجوف     
سليمان احمد محمد جسار1عضويهذآور مدرسة السفط274الجوف     
ناصر يحيى محمد القرشي1عضويهذآور مدرسة السفط274الجوف     
بدره محمد حسن التام2رئاسهاناثمدرسة السفط274الجوف     
فاطمة يحيى حسين جفير2عضويهاناثمدرسة السفط274الجوف     
أفراح محسن محسن التام2عضويهاناثمدرسة السفط274الجوف     
حسن صالح احمد شائع1رئاسهذآور مدرسة وادي بني نوفى274الجوف     
وازع عسكر محمد المراني1عضويهذآور مدرسة وادي بني نوفى274الجوف     
هياف علي العصيمي1عضويهذآور مدرسة وادي بني نوفى274الجوف     
روضة حسن عبد اهللا أبو ضوي2رئاسهاناثمدرسة وادي بني نوفى274الجوف     
شرقه عيظه احمد القرشي2عضويهاناثمدرسة وادي بني نوفى274الجوف     
فاطمه ناجي احمد المراني2عضويهاناثمدرسة وادي بني نوفى274الجوف     
قايد عبدالواحد شايع1رئاسهذآور مدرسة العشةك274الجوف     
مبارك محمد احمد شايع1عضويهذآور مدرسة العشةك274الجوف     
يحيى صالح ناجي شايع1عضويهذآور مدرسة العشةك274الجوف     
مبارك يحي قايد شايع2رئاسهذآور مدرسة العشةك274الجوف     
محمد عبدالواحد احمد شايع2عضويهذآور مدرسة العشةك274الجوف     
صقر يحيى ناجي شايع2عضويهذآور مدرسة العشةك274الجوف     
دوله عيضه صالح شايع3رئاسهاناثمدرسة العشةك274الجوف     
جميلة محسن صالح شايع3عضويهاناثمدرسة العشةك274الجوف     
عمبرة صالح عبداهللا الشعبي3عضويهاناثمدرسة العشةك274الجوف     
فاطمة علي محسن شايع4رئاسهاناثمدرسة العشةك274الجوف     
سلطانه قاسم حسن شايع4عضويهاناثمدرسة العشةك274الجوف     
ملك ناجي حسن شايع4عضويهاناثمدرسة العشةك274الجوف     
عبد السالم عيظة علي عليان1رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
مبارك مبخوت حسن مقري1عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
علي محمد علي سيالن1عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
صادق ناجي محمد القهقده2رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
ماجد فيصل الورش2عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
صدام حسين همام2عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
نجم الدين محسن عبيد الشاوي3رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
احمد علي مبارك سعيد3عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
يحيى محمد المسلم3عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
ناجي محمد ناجي ابو حيان4رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
محمد طالب محمد المكي4عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
محسن أحمد علي حميد4عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
ناجى حمد عامر5رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
علي مسفر محمد القهقوه5عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
عبده احمد حميد5عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
منصور صالح السداسي6رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
سلطان علي عبر6عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
ناصر مصلح نسم6عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
محسن سعيد حمد العصار7رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
مبارك عبداهللا المكرمي7عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
علي محمد الميو7عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
ابراهيم علي سيالن8رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
عبدالهادي محمد وسعان8عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
صالح محسن مبخوت القرار8عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
محسن محمد القهقوه9رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
عبداهللا حسن مبارك سعيد9عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
عبداهللا قاسم محمد القهقوه9عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
علي محمد القهقوه10رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
صالح محسن النعص10عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
مطهر خالد السيد10عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
عدنان محمد القمرا11رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
امين محد صالح ربعان11عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
محسن علي حسن مقري11عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
مراد يحيى عبداهللا المكرمي12رئاسهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
عبداهللا علي عبداهللا الحداشي12عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
علي مسفر القهقوه12عضويهذآور مدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
شفايه محمد صالح ريعان13رئاسهاناثمدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
فنده ثابت غيالن13عضويهاناثمدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
غانية صالح محمد اليريمي13عضويهاناثمدرسة الباطن المجمعا275الجوف     
حسن عبداهللا طالب المكي1رئاسهذآور مدرسة  الزهراءب275الجوف     
عادل عيضة عللي عليان1عضويهذآور مدرسة  الزهراءب275الجوف     
صالح الدين طالب مبارك المكي1عضويهذآور مدرسة  الزهراءب275الجوف     
عبد الجبار حسن المكي2رئاسهذآور مدرسة  الزهراءب275الجوف     
شاجع حسن المكرمي2عضويهذآور مدرسة  الزهراءب275الجوف     
عبداهللا علي العبادي2عضويهذآور مدرسة  الزهراءب275الجوف     
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ميلة مبارك اللعراقي3رئاسهاناثمدرسة  الزهراءب275الجوف     
بلقيس محمد شعيله3عضويهاناثمدرسة  الزهراءب275الجوف     
نقيبه عيظم محمد العكه3عضويهاناثمدرسة  الزهراءب275الجوف     
محمد حسن علي المكي1رئاسهذآور مدرسة النورج275الجوف     
عبار حسين الجمالي عبار1عضويهذآور مدرسة النورج275الجوف     
يوسف محمد الصرط1عضويهذآور مدرسة النورج275الجوف     
عيظة علي محمد عسكران2رئاسهذآور مدرسة النورج275الجوف     
حسن حسن يحيي المرتضى2عضويهذآور مدرسة النورج275الجوف     
احمد صالح عليان2عضويهذآور مدرسة النورج275الجوف     
ياسمين يحيى محمد الورنه3رئاسهاناثمدرسة النورج275الجوف     
خميسة محمد دحان3عضويهاناثمدرسة النورج275الجوف     
علياء حسين محمد الدرنة3عضويهاناثمدرسة النورج275الجوف     
محمد عبداهللا مبارك المكرمي1رئاسهذآور مدرسة الميثاقد275الجوف     
عرفج عبداهللا مبارك المكرمي1عضويهذآور مدرسة الميثاقد275الجوف     
خميس علي هادي سبعان1عضويهذآور مدرسة الميثاقد275الجوف     
فارس عسكر محسن2رئاسهذآور مدرسة الميثاقد275الجوف     
خالد احمد عبده خميس2عضويهذآور مدرسة الميثاقد275الجوف     
عبدالباري صالح االشموري2عضويهذآور مدرسة الميثاقد275الجوف     
بشرى عبداهللا حمد العطار3رئاسهاناثمدرسة الميثاقد275الجوف     
مهاء عبداهللا مبارك المكرمي3عضويهاناثمدرسة الميثاقد275الجوف     
سعاده محمد ناجي االشموري3عضويهاناثمدرسة الميثاقد275الجوف     
سعود محمد سعود شريان1رئاسهذآور مدرسة الخربة المعمورة الثانويةه275الجوف     
محمد احمد محمد حزام1عضويهذآور مدرسة الخربة المعمورة الثانويةه275الجوف     
محمد محسن حسن عبده1عضويهذآور مدرسة الخربة المعمورة الثانويةه275الجوف     
حسناء محمد علي الغانمي2رئاسهاناثمدرسة الخربة المعمورة الثانويةه275الجوف     
غادة علي مسفر2عضويهاناثمدرسة الخربة المعمورة الثانويةه275الجوف     
فاطمة محمد صالح حزام2عضويهاناثمدرسة الخربة المعمورة الثانويةه275الجوف     
علي ربيع حمد القهقده1رئاسهذآور مدرسة العصالتو275الجوف     
محسن محمد مبخوت1عضويهذآور مدرسة العصالتو275الجوف     
علي صالح محمد سبتان1عضويهذآور مدرسة العصالتو275الجوف     
آرامة صالح علي حميد2رئاسهاناثمدرسة العصالتو275الجوف     
افراح محمد علي حميد2عضويهاناثمدرسة العصالتو275الجوف     
ثرياء ناجي محمد حميد2عضويهاناثمدرسة العصالتو275الجوف     
هادي علي صالح عايض1رئاسهذآور مدرسة حصن الديمةز275الجوف     
محسن مبخوت وعالن1عضويهذآور مدرسة حصن الديمةز275الجوف     
عبداهللا محسن يحيى الجمالي1عضويهذآور مدرسة حصن الديمةز275الجوف     
ساره عبداهللا البعني2رئاسهاناثمدرسة حصن الديمةز275الجوف     
راوية سالم مبخوت عايض2عضويهاناثمدرسة حصن الديمةز275الجوف     
سميرة يحيى الجوفي2عضويهاناثمدرسة حصن الديمةز275الجوف     
ياسر محمد صالح ربيع1رئاسهذآور مدرسة المرقعهح275الجوف     
فيصل علي صالح األسود1عضويهذآور مدرسة المرقعهح275الجوف     
عبداهللا عازب الهدى1عضويهذآور مدرسة المرقعهح275الجوف     
غريسة حمد علي ربيع2رئاسهاناثمدرسة المرقعهح275الجوف     
آرامه حزام صالح ربيع2عضويهاناثمدرسة المرقعهح275الجوف     
هيله علي سيف سمران2عضويهاناثمدرسة المرقعهح275الجوف     
حميد محمد مبارك نوران1رئاسهذآور مدرسة اينباءط275الجوف     
صالح محسن عسكر1عضويهذآور مدرسة اينباءط275الجوف     
علي محمد حسن مقري1عضويهذآور مدرسة اينباءط275الجوف     
مانعه محمد بخيت2رئاسهاناثمدرسة اينباءط275الجوف     
رفعة محسن محمد2عضويهاناثمدرسة اينباءط275الجوف     
ريشه يحي قرصان عميان2عضويهاناثمدرسة اينباءط275الجوف     
عبداهللا صالح عيظه مانعة1رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقى275الجوف     
عبد الرحمن حمد مرعي سالم1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقى275الجوف     
ناجي زايد صالح عافية1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقى275الجوف     
علياء محسن حمد المكي2رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديقى275الجوف     
نجود حمد محمد ناصر2عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقى275الجوف     
درة صالح محسن اليقربي2عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقى275الجوف     
عبدالفتاح محسن المكي1رئاسهذآور مدرسة اسماءك275الجوف     
عبدالحق محمد حمد شيحاط1عضويهذآور مدرسة اسماءك275الجوف     
مبخوت مبخوت شهران1عضويهذآور مدرسة اسماءك275الجوف     
عبداهللا عبيد الشاوي2رئاسهذآور مدرسة اسماءك275الجوف     
عبدالرحمن علي السود2عضويهذآور مدرسة اسماءك275الجوف     
محمد حسن محمد قرصان2عضويهذآور مدرسة اسماءك275الجوف     
دقلة علي حمد شيحاط3رئاسهاناثمدرسة اسماءك275الجوف     
مريم عيضة علي يحيى3عضويهاناثمدرسة اسماءك275الجوف     
نعمة حمد دحمان3عضويهاناثمدرسة اسماءك275الجوف     
منى محسن محمد سعيد4رئاسهاناثمدرسة اسماءك275الجوف     
منيره عبدالسالم شيخاط4عضويهاناثمدرسة اسماءك275الجوف     
ناصره خالد المكي4عضويهاناثمدرسة اسماءك275الجوف     
ظافر احمد الخباني1رئاسهذآور مدرسة السليلل275الجوف     
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عبد الحليم محمد احمد وسعان1عضويهذآور مدرسة السليلل275الجوف     
عبد الواحد محمد الخويطر1عضويهذآور مدرسة السليلل275الجوف     
سعاده احمد الخباني2رئاسهاناثمدرسة السليلل275الجوف     
سيناء صالح علي وسعان2عضويهاناثمدرسة السليلل275الجوف     
فاطمة محمد محسن البقرى2عضويهاناثمدرسة السليلل275الجوف     
محمد عايض حمد العطية1رئاسهذآور مدرسة ام الستنم275الجوف     
محمد حسن علي نديل1عضويهذآور مدرسة ام الستنم275الجوف     
صالح مبخوت حمد العطية1عضويهذآور مدرسة ام الستنم275الجوف     
اسما علي صالح الروسا2رئاسهاناثمدرسة ام الستنم275الجوف     
هياء عيظة محمد نديل2عضويهاناثمدرسة ام الستنم275الجوف     
رحمة مصلح علي الخيني2عضويهاناثمدرسة ام الستنم275الجوف     
سالم صالح شويل1رئاسهذآور مدرسة المرقبة الثانويةن275الجوف     
راشد حمود محمد حمد السداسي1عضويهذآور مدرسة المرقبة الثانويةن275الجوف     
عبداهللا صافيان1عضويهذآور مدرسة المرقبة الثانويةن275الجوف     
جميل ناصر حسن هدبا2رئاسهذآور مدرسة المرقبة الثانويةن275الجوف     
مبارك صالح الغويبي2عضويهذآور مدرسة المرقبة الثانويةن275الجوف     
معجب محمد زبران2عضويهذآور مدرسة المرقبة الثانويةن275الجوف     
سيله عبداهللا القنفدي3رئاسهاناثمدرسة المرقبة الثانويةن275الجوف     
نبيلة عبد اهللا احمد القنفذي3عضويهاناثمدرسة المرقبة الثانويةن275الجوف     
اسماء يحيى مانعه3عضويهاناثمدرسة المرقبة الثانويةن275الجوف     
ناجي سيف سمنان1رئاسهذآور مدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
غانم حسن خالد شطيف1عضويهذآور مدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
محسن محمد محسن الكباس1عضويهذآور مدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
صالح محمد محسن خالد2رئاسهذآور مدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
احمد محمد العجي2عضويهذآور مدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
على محمد عذبان2عضويهذآور مدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
هادي محمد شطيف3رئاسهذآور مدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
صالح مبارك عتيق3عضويهذآور مدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
خالد امين عبداهللا الشليف3عضويهذآور مدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
خميسة احمد محمد النجار4رئاسهاناثمدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
ورده صالح محمد العجي4عضويهاناثمدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
اسماء علي جماله4عضويهاناثمدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
الوزه منصور صالح خالد5رئاسهاناثمدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
نورة علي صالح خالد5عضويهاناثمدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
رهم عسكر خالد5عضويهاناثمدرسة النجاح مرآز المديريةس275الجوف     
علي صالح عتيق1رئاسهذآور مدرسة السوق الجديدع275الجوف     
عبداهللا محمد هاجر1عضويهذآور مدرسة السوق الجديدع275الجوف     
سعود حسين مبارك عتيق1عضويهذآور مدرسة السوق الجديدع275الجوف     
عبداهللا علي مبارك2رئاسهذآور مدرسة السوق الجديدع275الجوف     
طالب مبارك عتيق2عضويهذآور مدرسة السوق الجديدع275الجوف     
منصر حسين مبارك عتيق2عضويهذآور مدرسة السوق الجديدع275الجوف     
فاطمة محمد مرضى3رئاسهاناثمدرسة السوق الجديدع275الجوف     
جمح حسين مبارك3عضويهاناثمدرسة السوق الجديدع275الجوف     
نوال محمد علي مبارك3عضويهاناثمدرسة السوق الجديدع275الجوف     
عبد اهللا محمد أحمد النسر1رئاسهذآور مدرسة الخلق القديمف275الجوف     
عامر علي مبارك عثمان1عضويهذآور مدرسة الخلق القديمف275الجوف     
يحيى محمد سعيد جربوع1عضويهذآور مدرسة الخلق القديمف275الجوف     
عبد اهللا محمد جربوع2رئاسهذآور مدرسة الخلق القديمف275الجوف     
عبداهللا علي حسن رقص2عضويهذآور مدرسة الخلق القديمف275الجوف     
علي محمد ميادي عتيق2عضويهذآور مدرسة الخلق القديمف275الجوف     
شمع مبارك علي عثمان3رئاسهاناثمدرسة الخلق القديمف275الجوف     
مدة عسكر حسن خالد3عضويهاناثمدرسة الخلق القديمف275الجوف     
زينة عرفج حمد عتيق3عضويهاناثمدرسة الخلق القديمف275الجوف     
صالح سعيد جريم1رئاسهذآور مدرسة السرح ال جريمص275الجوف     
صالح محمد حمد عتيق1عضويهذآور مدرسة السرح ال جريمص275الجوف     
عبد اهللا صالح آلفوت الرامي1عضويهذآور مدرسة السرح ال جريمص275الجوف     
روحا يحيى حسين سيالن2رئاسهاناثمدرسة السرح ال جريمص275الجوف     
جميله محمد مبارك هاجر2عضويهاناثمدرسة السرح ال جريمص275الجوف     
عليه عامر علي سعد2عضويهاناثمدرسة السرح ال جريمص275الجوف     
صالح محمد مبارك العكم1رئاسهذآور مدرسة صالح الدينق275الجوف     
هادي علي العكم شطيف1عضويهذآور مدرسة صالح الدينق275الجوف     
حسن سعيد سعده1عضويهذآور مدرسة صالح الدينق275الجوف     
علي قمادي العكم2رئاسهذآور مدرسة صالح الدينق275الجوف     
عمر حسن محمد النميم2عضويهذآور مدرسة صالح الدينق275الجوف     
عبد اهللا علي صالح شطيف2عضويهذآور مدرسة صالح الدينق275الجوف     
نوره حسن عزيز3رئاسهاناثمدرسة صالح الدينق275الجوف     
شبنة حمد عبد اهللا سالمة3عضويهاناثمدرسة صالح الدينق275الجوف     
نورة طالب ويدان جربوع3عضويهاناثمدرسة صالح الدينق275الجوف     
مشعل عبداهللا احمد المحبوبي1رئاسهذآور مدرسة السالم الحجرية الغيلر275الجوف     
صالح عبد اهللا زبين اهللا1عضويهذآور مدرسة السالم الحجرية الغيلر275الجوف     
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عبدالوهاب محمد عوض قعيشم1عضويهذآور مدرسة السالم الحجرية الغيلر275الجوف     
ناجي علي سعيد المحبوبي2رئاسهذآور مدرسة السالم الحجرية الغيلر275الجوف     
محمد عبداهللا محمد شبينان2عضويهذآور مدرسة السالم الحجرية الغيلر275الجوف     
محمد علي البدوي2عضويهذآور مدرسة السالم الحجرية الغيلر275الجوف     
منيرة عبد اهللا صالح عوام3رئاسهاناثمدرسة السالم الحجرية الغيلر275الجوف     
يسرى الشريف جابر عياش3عضويهاناثمدرسة السالم الحجرية الغيلر275الجوف     
فواآه حسن سالم عريجيه3عضويهاناثمدرسة السالم الحجرية الغيلر275الجوف     
ذياب صالح علي المسلمي1رئاسهذآور مدرسة الوحده ال مسلمش275الجوف     
عبداهللا محمد احمد جرمان1عضويهذآور مدرسة الوحده ال مسلمش275الجوف     
فيصل محمد عبداهللا ريعان1عضويهذآور مدرسة الوحده ال مسلمش275الجوف     
جميلة حسين حسن المدوخ2رئاسهاناثمدرسة الوحده ال مسلمش275الجوف     
وسام ناجي علي عوفان2عضويهاناثمدرسة الوحده ال مسلمش275الجوف     
وضحاء ناجي علي سعيد2عضويهاناثمدرسة الوحده ال مسلمش275الجوف     
عبداهللا ناجي علي حمود1رئاسهذآور مدرسة ٧ يوليو العرضيت275الجوف     
محمد محمد منصر قعشم1عضويهذآور مدرسة ٧ يوليو العرضيت275الجوف     
محمد محمد قعشن1عضويهذآور مدرسة ٧ يوليو العرضيت275الجوف     
اشرف محمد محمد منصر2رئاسهاناثمدرسة ٧ يوليو العرضيت275الجوف     
جميلة احمد محمد حمود2عضويهاناثمدرسة ٧ يوليو العرضيت275الجوف     
هند خالد احمد منصر2عضويهاناثمدرسة ٧ يوليو العرضيت275الجوف     
حمد محمد االسود1رئاسهذآور مدرسة السلماتث275الجوف     
علي ناجي شاهره1عضويهذآور مدرسة السلماتث275الجوف     
غانم هادي محمد رقيصي1عضويهذآور مدرسة السلماتث275الجوف     
ريم سالم ناجي شاهره2رئاسهاناثمدرسة السلماتث275الجوف     
سماح صالح احمد الجلفي2عضويهاناثمدرسة السلماتث275الجوف     
حسنا صالح النعيمي2عضويهاناثمدرسة السلماتث275الجوف     
راآن محمد االعور الشريف1رئاسهذآور مدرسة عمار بن ياسر ال مطهرخ275الجوف     
صالح عبد اهللا النمس1عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر ال مطهرخ275الجوف     
صالح فيصل محمد شافي1عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر ال مطهرخ275الجوف     
صباح محمد حسن عثمان2رئاسهاناثمدرسة عمار بن ياسر ال مطهرخ275الجوف     
اشراق حسن علي سبتان2عضويهاناثمدرسة عمار بن ياسر ال مطهرخ275الجوف     
دولة درهم علي نصيب2عضويهاناثمدرسة عمار بن ياسر ال مطهرخ275الجوف     
عبداهللا ناجي حمود قعيشم1رئاسهذآور مدرسة الرايسه االبتدائية القديمةذ275الجوف     
ناصر صالح سعيد عوام1عضويهذآور مدرسة الرايسه االبتدائية القديمةذ275الجوف     
محمد محسن محمد النهمي1عضويهذآور مدرسة الرايسه االبتدائية القديمةذ275الجوف     
منى علي صالح عياش2رئاسهاناثمدرسة الرايسه االبتدائية القديمةذ275الجوف     
فاطمة عبد الحمن ابكر2عضويهاناثمدرسة الرايسه االبتدائية القديمةذ275الجوف     
اسماء  نتاجي حمودقعيشم2عضويهاناثمدرسة الرايسه االبتدائية القديمةذ275الجوف     
محمد عبداهللا محمد الهندي1رئاسهذآور مدرسة العشةض275الجوف     
محمد ناصر ناصر الهدي1عضويهذآور مدرسة العشةض275الجوف     
محسن مبخوت محمد الصرط1عضويهذآور مدرسة العشةض275الجوف     
مالكه مسفر الهدى2رئاسهاناثمدرسة العشةض275الجوف     
نجده علي عبداهللا الهندي2عضويهاناثمدرسة العشةض275الجوف     
امنه عبداهللا محمد الهندي2عضويهاناثمدرسة العشةض275الجوف     
جعفر صالح علي حلوان1رئاسهذآور مدرسة العضبةظ275الجوف     
ربيع علي مرشد مدهش1عضويهذآور مدرسة العضبةظ275الجوف     
عايض صالح محمد مرزوق1عضويهذآور مدرسة العضبةظ275الجوف     
اروى صالح عسكر مجلي2رئاسهاناثمدرسة العضبةظ275الجوف     
تحيا صالح ناصر جسار2عضويهاناثمدرسة العضبةظ275الجوف     
سيدة محمد ناصر مدهش2عضويهاناثمدرسة العضبةظ275الجوف     
فهيد عبيد احمد مجلي1رئاسهذآور المستوصف ديره ال احمدغ275الجوف     
علي محمد البدوي1عضويهذآور المستوصف ديره ال احمدغ275الجوف     
فرج ناصر عوام1عضويهذآور المستوصف ديره ال احمدغ275الجوف     
مجيدة محمد صالح األعتس2رئاسهاناثالمستوصف ديره ال احمدغ275الجوف     
دولة محمد عيظه مروان2عضويهاناثالمستوصف ديره ال احمدغ275الجوف     
سعاده حسين محمد القهده2عضويهاناثالمستوصف ديره ال احمدغ275الجوف     
حميد هادي شالق1رئاسهذآور مدرسة المصلوب مرآز المديريةا275٢الجوف     
عبداهللا محمد الفاضلي1عضويهذآور مدرسة المصلوب مرآز المديريةا275٢الجوف     
علي محمد هادي عليان 1عضويهذآور مدرسة المصلوب مرآز المديريةا275٢الجوف     
محمد علي احمد شمله2رئاسهذآور مدرسة المصلوب مرآز المديريةا275٢الجوف     
حمد عبد اهللا شملة2عضويهذآور مدرسة المصلوب مرآز المديريةا275٢الجوف     
ربيع علي الفاضلي2عضويهذآور مدرسة المصلوب مرآز المديريةا275٢الجوف     
عفه يحيى علي العكيمي3رئاسهاناثمدرسة المصلوب مرآز المديريةا275٢الجوف     
حسنا حسن محمد عياش3عضويهاناثمدرسة المصلوب مرآز المديريةا275٢الجوف     
قبول مبروك عبداهللا عليس3عضويهاناثمدرسة المصلوب مرآز المديريةا275٢الجوف     
حميد عائض مبخوت شالق1رئاسهذآور مدرسة الروفهب275٢الجوف     
صالح حمد مرزوق1عضويهذآور مدرسة الروفهب275٢الجوف     
جمعان احمد جاراهللا حمامة1عضويهذآور مدرسة الروفهب275٢الجوف     
محسن ربيع الهندوس2رئاسهذآور مدرسة الروفهب275٢الجوف     
احمد صالح احمد اللقاص2عضويهذآور مدرسة الروفهب275٢الجوف     
علي مبارك الهندوس2عضويهذآور مدرسة الروفهب275٢الجوف     
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اروى علي محمد الحايك3رئاسهاناثمدرسة الروفهب275٢الجوف     
نبيلة حمود مبارك سعدان3عضويهاناثمدرسة الروفهب275٢الجوف     
فاطمه صالح محمد حمامه3عضويهاناثمدرسة الروفهب275٢الجوف     
على صالح حبراس1رئاسهذآور مدرسة القارهج275٢الجوف     
احمد محمد حسن القح1عضويهذآور مدرسة القارهج275٢الجوف     
ناجي عسكر جزيالن1عضويهذآور مدرسة القارهج275٢الجوف     
علي صالح ناصر المستيل2رئاسهذآور مدرسة القارهج275٢الجوف     
محمد ناصر حمد العصار2عضويهذآور مدرسة القارهج275٢الجوف     
صالح حمد السنتيل2عضويهذآور مدرسة القارهج275٢الجوف     
هيله علي قيبان3رئاسهاناثمدرسة القارهج275٢الجوف     
امنة احمد السنتيل3عضويهاناثمدرسة القارهج275٢الجوف     
فاطمه عبد اهللا شمله3عضويهاناثمدرسة القارهج275٢الجوف     
سعيد مبارك مبخوت العجي1رئاسهذآور مدرسة مالحاد275٢الجوف     
علي ثابت علي عليان1عضويهذآور مدرسة مالحاد275٢الجوف     
هزاع مبارك غرزه1عضويهذآور مدرسة مالحاد275٢الجوف     
عبداهللا محسن مصلح العميلسي2رئاسهذآور مدرسة مالحاد275٢الجوف     
احمد علي محمد عبده2عضويهذآور مدرسة مالحاد275٢الجوف     
محمد ناجي حسين غرزه2عضويهذآور مدرسة مالحاد275٢الجوف     
مبارآة محمد غرزة3رئاسهاناثمدرسة مالحاد275٢الجوف     
مبارآه مبارك حسن عياش3عضويهاناثمدرسة مالحاد275٢الجوف     
قائده محمد علي االعنش3عضويهاناثمدرسة مالحاد275٢الجوف     
صالح محمد فيصل الهدار1رئاسهذآور مدرسة المساجده275٢الجوف     
سنان هادي صالح سنان1عضويهذآور مدرسة المساجده275٢الجوف     
ذياب عبداهللا محمد القحص1عضويهذآور مدرسة المساجده275٢الجوف     
محمد حسن محمد الجبلي2رئاسهذآور مدرسة المساجده275٢الجوف     
يحي ناصر القعاري2عضويهذآور مدرسة المساجده275٢الجوف     
يحيى مبارك الزرعي2عضويهذآور مدرسة المساجده275٢الجوف     
فاطمة فيصل احمد الهدار3رئاسهاناثمدرسة المساجده275٢الجوف     
ذآرى ناصر احمد ازرعي3عضويهاناثمدرسة المساجده275٢الجوف     
تقوى علي مرها3عضويهاناثمدرسة المساجده275٢الجوف     
امين يحيى مبروك حلسان1رئاسهذآور مدرسة الزغنهو275٢الجوف     
صالح محمد جحزة1عضويهذآور مدرسة الزغنهو275٢الجوف     
رفعة مسفر الشراري1عضويهذآور مدرسة الزغنهو275٢الجوف     
انصار محمد محمد الفاضلي2رئاسهاناثمدرسة الزغنهو275٢الجوف     
فاطمة محمد ابوقاء2عضويهاناثمدرسة الزغنهو275٢الجوف     
حسناء عبداهللا الساني2عضويهاناثمدرسة الزغنهو275٢الجوف     
حسين محمد عيضة1رئاسهذآور مدرسة االقرح االساسيةز275٢الجوف     
يحيى مسفر الهندوس1عضويهذآور مدرسة االقرح االساسيةز275٢الجوف     
صالح مبخوت مشلي1عضويهذآور مدرسة االقرح االساسيةز275٢الجوف     
احمد حمد ربيع2رئاسهذآور مدرسة االقرح االساسيةز275٢الجوف     
محمد محسن ربيع2عضويهذآور مدرسة االقرح االساسيةز275٢الجوف     
قحطان احمد عبداهللا هويده2عضويهذآور مدرسة االقرح االساسيةز275٢الجوف     
امنه صالح يحيى البرقي3رئاسهاناثمدرسة االقرح االساسيةز275٢الجوف     
عجبة هادي مطر3عضويهاناثمدرسة االقرح االساسيةز275٢الجوف     
عافية ناجي محمد عافية3عضويهاناثمدرسة االقرح االساسيةز275٢الجوف     
زيد علي حسين محمد عسكر1رئاسهذآور مدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
صالح علي صالح ابو حسين1عضويهذآور مدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
هادى محسن ابوحسين1عضويهذآور مدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
علي علي يحيى قائد دريس2رئاسهذآور مدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
محمد صالح فتح2عضويهذآور مدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
فهد عزيز شاآر2عضويهذآور مدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
عبداهللا يحيى قايد دريب3رئاسهذآور مدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
مجاهد علي حسن صالح فدي3عضويهذآور مدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
مجاهد سعيد محمد الحاج3عضويهذآور مدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
اماني علي حسن نوره4رئاسهاناثمدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
ام هاني الحسين علي الضمين4عضويهاناثمدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
رسمه صالح غالب القاضي4عضويهاناثمدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
دوله محمد حسين مشلي5رئاسهاناثمدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
خضر حمود قاسم5عضويهاناثمدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
زآية مصلح أحمد البحري5عضويهاناثمدرسة الزاهر مرآز المديريةح275٢الجوف     
حسين محمد محسن الفرجه1رئاسهذآور مدرسة المرفضط275٢الجوف     
عبداهللا صالح عبداهللا فرتوت1عضويهذآور مدرسة المرفضط275٢الجوف     
صالح هادي مسعود ابوعشال1عضويهذآور مدرسة المرفضط275٢الجوف     
ماهر حسن الشيبه2رئاسهذآور مدرسة المرفضط275٢الجوف     
عبد اهللا علي محمد فرتوت2عضويهذآور مدرسة المرفضط275٢الجوف     
صالح حسين ناجي2عضويهذآور مدرسة المرفضط275٢الجوف     
مريكه صالح حسين الجيشي3رئاسهاناثمدرسة المرفضط275٢الجوف     
امريكاء صالح حسين الجيشي3عضويهاناثمدرسة المرفضط275٢الجوف     
خديجة غيالن محمد الشيبه3عضويهاناثمدرسة المرفضط275٢الجوف     
رفعه مبخوت هدوان4رئاسهاناثمدرسة المرفضط275٢الجوف     
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ريفه صالح علي صالح4عضويهاناثمدرسة المرفضط275٢الجوف     
البتول عسكر ناجي الضمين4عضويهاناثمدرسة المرفضط275٢الجوف     
راجح مسعود حسين راجح1رئاسهذآور مدرسة السعمومى275٢الجوف     
حسين احمد سيف1عضويهذآور مدرسة السعمومى275٢الجوف     
عرفج عبد اهللا ترآي1عضويهذآور مدرسة السعمومى275٢الجوف     
عبده محمد حسن القرشي2رئاسهذآور مدرسة السعمومى275٢الجوف     
عبده يحيى ناصر حمطان2عضويهذآور مدرسة السعمومى275٢الجوف     
مراد فيصل محمد حمطان2عضويهذآور مدرسة السعمومى275٢الجوف     
رقية عبداهللا حسين راجح3رئاسهاناثمدرسة السعمومى275٢الجوف     
بشرى احمد محمد حمطان3عضويهاناثمدرسة السعمومى275٢الجوف     
ورقاء مسعود حسين راجح3عضويهاناثمدرسة السعمومى275٢الجوف     
حسن احمد الفرجة1رئاسهذآور مدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
يحيى مبخوت هادي الحازمي1عضويهذآور مدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
اآرم محمد قاسم الجزار1عضويهذآور مدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
حسن منصور حيفان2رئاسهذآور مدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
شنان محمد قاسم الجزار2عضويهذآور مدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
عبده أحمد علي حميد2عضويهذآور مدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
ناديه محمد قاسم الجزار3رئاسهاناثمدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
امنة قاسم الحذار3عضويهاناثمدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
عافية محمد محسن درمان الفرجة3عضويهاناثمدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
نورا منصور حسين صيفان4رئاسهاناثمدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
بكيله حسين نجار4عضويهاناثمدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
امل حمد عكشان4عضويهاناثمدرسة السالم ( القيبة  + العقدهك275٢الجوف     
هادي محسن صالح قروش1رئاسهذآور مدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
محمد صالح عرفج ملقاط1عضويهذآور مدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
حسن علي الدهشاء1عضويهذآور مدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
ربيع صادق علي القرشي2رئاسهذآور مدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
علي عبدالرحمن الدهشاء2عضويهذآور مدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
ادهم علي حسين القرشي2عضويهذآور مدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
حمود احمد يحيى بطنين3رئاسهذآور مدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
علي عبد اهللا الوزير3عضويهذآور مدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
شنان محمد علي الوزير3عضويهذآور مدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
مساء محسن حسن القرش4رئاسهاناثمدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
دالل حسين يحي الشريف4عضويهاناثمدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
زينب حسين حمد هضبان4عضويهاناثمدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
حليمة احمد بطنين5رئاسهاناثمدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
جملية صالح محمد الدهشاء5عضويهاناثمدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
فتحيه محمد علي مشلي5عضويهاناثمدرسة سوق ادعامل275٢الجوف     
خالد مهنى صالح1رئاسهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
احمد حمود مشلي1عضويهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
عبداهللا حسن محسن هندوس1عضويهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
حسين محمد عرفج الحدادة2رئاسهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
صالح مهني صالح فتيح2عضويهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
حميد خالد محسن جرمان2عضويهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
عبداهللا عسكر علي حيدر3رئاسهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
حسين حسين بن نورة3عضويهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
زيد احمد صالح3عضويهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
هادي مبارك العفيش آرشان4رئاسهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
احمد عزين علي شاآر4عضويهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
خالد عبدالرحمن حسن احمد4عضويهذآور مدرسة المبنىم275٢الجوف     
علياء عبداهللا احمد الضمين5رئاسهاناثمدرسة المبنىم275٢الجوف     
صبرة صالح احمد العيش5عضويهاناثمدرسة المبنىم275٢الجوف     
فاطمة محسن حسن صالح5عضويهاناثمدرسة المبنىم275٢الجوف     
حسين محمد حسن صالح فتح1رئاسهذآور مدرسة الحميضين275٢الجوف     
يحيى احمد ابراهيم شرويد1عضويهذآور مدرسة الحميضين275٢الجوف     
محمد يحي احمد ابوسيف1عضويهذآور مدرسة الحميضين275٢الجوف     
عبداهللا منصور حسن صالح فتح2رئاسهذآور مدرسة الحميضين275٢الجوف     
عبداهللا علي صالح ابوحسين2عضويهذآور مدرسة الحميضين275٢الجوف     
مطيع محسن حسن صالح2عضويهذآور مدرسة الحميضين275٢الجوف     
فيصل محمد قايد دريب3رئاسهذآور مدرسة الحميضين275٢الجوف     
محمد عبدالرحمن العزي3عضويهذآور مدرسة الحميضين275٢الجوف     
حسن صالح محمد ابوسيف3عضويهذآور مدرسة الحميضين275٢الجوف     
حسناء ناصر حمد العصار4رئاسهاناثمدرسة الحميضين275٢الجوف     
اماني منصور حسن صالح فتح4عضويهاناثمدرسة الحميضين275٢الجوف     
احالم محمد وازع بيضاني4عضويهاناثمدرسة الحميضين275٢الجوف     
ابتسام عبدالرحمن العزي5رئاسهاناثمدرسة الحميضين275٢الجوف     
نواره يحي احمد ابوسيف5عضويهاناثمدرسة الحميضين275٢الجوف     
اية محمد حسن5عضويهاناثمدرسة الحميضين275٢الجوف     
حسين محمد احمد الضمين1رئاسهذآور مدرسة الحاضنهس275٢الجوف     
محسن علي عيظه دهمش1عضويهذآور مدرسة الحاضنهس275٢الجوف     
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امين صالح علي البخيتي1عضويهذآور مدرسة الحاضنهس275٢الجوف     
يحيى علي مبارك قريان2رئاسهذآور مدرسة الحاضنهس275٢الجوف     
محمد حسن علي ابو حسين2عضويهذآور مدرسة الحاضنهس275٢الجوف     
زياد زايد حسن غزال2عضويهذآور مدرسة الحاضنهس275٢الجوف     
اشرق ناصر محمد ابوحسين3رئاسهاناثمدرسة الحاضنهس275٢الجوف     
العنود صالح علي البخيتي3عضويهاناثمدرسة الحاضنهس275٢الجوف     
فاطمه احمد علي عقيل3عضويهاناثمدرسة الحاضنهس275٢الجوف     
حسن هادي عزيز راجح1رئاسهذآور مرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
ترآي فيصل قاسم الجزار1عضويهذآور مرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
صابر محمد صالح جابر1عضويهذآور مرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
غيالن ناجي ربزه2رئاسهذآور مرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
احمد حسين النجار2عضويهذآور مرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
صالح محمد شيرين2عضويهذآور مرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
سيناء محمد هادي عزيز3رئاسهاناثمرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
دره فيصل قاسم الجزار3عضويهاناثمرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
اروى دريب احمد دريب3عضويهاناثمرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
عزيزة محمد الحازمي4رئاسهاناثمرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
طيبه علي صالح موسى4عضويهاناثمرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
سعدا مبارك منيف4عضويهاناثمرآز طارق ال عزيزع275٢الجوف     
محمد محمد حميد احمد1رئاسهذآور مدرسة العباسيةف275٢الجوف     
فازع عبداهللا مدرب1عضويهذآور مدرسة العباسيةف275٢الجوف     
هادي احمد عيسى1عضويهذآور مدرسة العباسيةف275٢الجوف     
محمد يحيى شعلول جميل2رئاسهذآور مدرسة العباسيةف275٢الجوف     
احمد علي احمد محمد2عضويهذآور مدرسة العباسيةف275٢الجوف     
حميد عسكر الشريف2عضويهذآور مدرسة العباسيةف275٢الجوف     
مجاهد حسين الفرح3رئاسهذآور مدرسة العباسيةف275٢الجوف     
مجاهد ناجي علي الضمين3عضويهذآور مدرسة العباسيةف275٢الجوف     
عبدالعزيز عبدالرحمن فيصل الضمين3عضويهذآور مدرسة العباسيةف275٢الجوف     
جواهر احمد آنيش4رئاسهاناثمدرسة العباسيةف275٢الجوف     
نعمه محمد حمد االحمد4عضويهاناثمدرسة العباسيةف275٢الجوف     
يسرى عبد اهللا الضمين4عضويهاناثمدرسة العباسيةف275٢الجوف     
مهاني حسن قايد دريب5رئاسهاناثمدرسة العباسيةف275٢الجوف     
ثرياء الحسن علي الضمين5عضويهاناثمدرسة العباسيةف275٢الجوف     
صبره علي عبيد مالنه5عضويهاناثمدرسة العباسيةف275٢الجوف     
هادي محسن علي شريان1رئاسهذآور المجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
عبد اهللا ناصر محمد ابو حسين1عضويهذآور المجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
قاسم عبداهللا حسن حاتم1عضويهذآور المجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
ابراهيم محسن علي ابوحسن2رئاسهذآور المجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
يحيى عبد اهللا البعني2عضويهذآور المجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
حسين عبد اهللا الضمين2عضويهذآور المجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
هبه صالح حسين الجيشي3رئاسهاناثالمجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
رفعة علي حسن بن نورة3عضويهاناثالمجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
رفعة على محمد فرتوت3عضويهاناثالمجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
ورود يحيى عامر4رئاسهاناثالمجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
عليا مبخوت صالح احمد4عضويهاناثالمجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
فاطمة عبداهللا احمد زهير4عضويهاناثالمجمع الزراعي رحبانص275٢الجوف     
صالح حمد ثابت ضاعن1رئاسهذآور مدرسة الحصن مرآز المديريةق275٢الجوف     
صالح محمد ثابت ظاعن1عضويهذآور مدرسة الحصن مرآز المديريةق275٢الجوف     
ناجي محمد محسن دبيس1عضويهذآور مدرسة الحصن مرآز المديريةق275٢الجوف     
عبد اهللا حسين ضاعن2رئاسهذآور مدرسة الحصن مرآز المديريةق275٢الجوف     
حامد ناجي آنان2عضويهذآور مدرسة الحصن مرآز المديريةق275٢الجوف     
هادي حسن ناجي العبيدي2عضويهذآور مدرسة الحصن مرآز المديريةق275٢الجوف     
جمعة علي سيف حسن3رئاسهاناثمدرسة الحصن مرآز المديريةق275٢الجوف     
شمعه سعد ثابت ضاعن3عضويهاناثمدرسة الحصن مرآز المديريةق275٢الجوف     
فائزه ناجي هادي3عضويهاناثمدرسة الحصن مرآز المديريةق275٢الجوف     
عبداهللا هادي مبارك العمعامه1رئاسهذآور مدرسة المطرف االساسيةر275٢الجوف     
محسن علي نماس1عضويهذآور مدرسة المطرف االساسيةر275٢الجوف     
هادي حسين صقره1عضويهذآور مدرسة المطرف االساسيةر275٢الجوف     
محبوبة قايد صالح فروان2رئاسهاناثمدرسة المطرف االساسيةر275٢الجوف     
ليمة مساعد عبدالرحمن2عضويهاناثمدرسة المطرف االساسيةر275٢الجوف     
رحمة علي سيف2عضويهاناثمدرسة المطرف االساسيةر275٢الجوف     
حسين مبارك عذيبان1رئاسهذآور مدرسة الظلفانش275٢الجوف     
محمد راشد دحيدح1عضويهذآور مدرسة الظلفانش275٢الجوف     
خميس صالح علي عشال1عضويهذآور مدرسة الظلفانش275٢الجوف     
محمد ناجي محمد الشيبه2رئاسهذآور مدرسة الظلفانش275٢الجوف     
عبد الرحمن ناجي االصمع الرويشان2عضويهذآور مدرسة الظلفانش275٢الجوف     
غادر محسن القاسمى2عضويهذآور مدرسة الظلفانش275٢الجوف     
نجدة محمد علي ردمان3رئاسهاناثمدرسة الظلفانش275٢الجوف     
سعداء احمد عيضة زتار3عضويهاناثمدرسة الظلفانش275٢الجوف     
حنان حمد المعبد3عضويهاناثمدرسة الظلفانش275٢الجوف     
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درهم حيمد احمد ردمان1رئاسهذآور مدرسة المنصافت275٢الجوف     
سلطان صالح احمد دمان1عضويهذآور مدرسة المنصافت275٢الجوف     
احمد علي منصر مبخوتان1عضويهذآور مدرسة المنصافت275٢الجوف     
مبخوت حسن محمد ابو نصير2رئاسهذآور مدرسة المنصافت275٢الجوف     
احمد حسن محسن السراع2عضويهذآور مدرسة المنصافت275٢الجوف     
حميد مبخوت حمود ردمان2عضويهذآور مدرسة المنصافت275٢الجوف     
صباح صالح احمد درمان3رئاسهاناثمدرسة المنصافت275٢الجوف     
محسنه ناجي محمد آنان3عضويهاناثمدرسة المنصافت275٢الجوف     
انوار مبخوت حمود درمان3عضويهاناثمدرسة المنصافت275٢الجوف     
صالح مبخوت حمد درمان1رئاسهذآور مدرسة الصافيةث275٢الجوف     
مجاهد حسين محمد شبري1عضويهذآور مدرسة الصافيةث275٢الجوف     
علي عبداهللا ناصر سداسي1عضويهذآور مدرسة الصافيةث275٢الجوف     
عيظه عبود عبيد الحداده2رئاسهذآور مدرسة الصافيةث275٢الجوف     
عبد اهللا احمد ابو نعير2عضويهذآور مدرسة الصافيةث275٢الجوف     
يحي علي حمد ابو نصير2عضويهذآور مدرسة الصافيةث275٢الجوف     
تحيا حسين محمد شبري3رئاسهاناثمدرسة الصافيةث275٢الجوف     
امنة محمد علي ابو نعير3عضويهاناثمدرسة الصافيةث275٢الجوف     
جميلة حميد درمان3عضويهاناثمدرسة الصافيةث275٢الجوف     
يوسف حسن صالح شبري1رئاسهذآور مدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
مانع علي عياش زبران1عضويهذآور مدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
يحيى صالح القريحة1عضويهذآور مدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
فيصل هادي فيصل الصيدي2رئاسهذآور مدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
طالب حمود احمد شاجع2عضويهذآور مدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
رأفت عبده احمد صائل2عضويهذآور مدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
اميره محمد علي3رئاسهاناثمدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
عبير حمود احمد شاجع3عضويهاناثمدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
وضحا علي صالح السعان3عضويهاناثمدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
نوره محمد محسن نسعه4رئاسهاناثمدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
سابرة حميد درمان4عضويهاناثمدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
فاطمة احمد علي شبحان4عضويهاناثمدرسة حصون ال شنانخ275٢الجوف     
ذياب حسن علي ابونعير1رئاسهذآور مدرسة المدرج وادي سريرهذ275٢الجوف     
عبده ناجي نصيله1عضويهذآور مدرسة المدرج وادي سريرهذ275٢الجوف     
حسن جابر صالح حجران1عضويهذآور مدرسة المدرج وادي سريرهذ275٢الجوف     
عبداهللا يحيى رئد اهفل2رئاسهذآور مدرسة المدرج وادي سريرهذ275٢الجوف     
غانم صالح محمد العكيمي ابونعير2عضويهذآور مدرسة المدرج وادي سريرهذ275٢الجوف     
علي هادي محمد العكيمي2عضويهذآور مدرسة المدرج وادي سريرهذ275٢الجوف     
غالية محمد علي أبو نعير3رئاسهاناثمدرسة المدرج وادي سريرهذ275٢الجوف     
فوزيه محسن المدحجي3عضويهاناثمدرسة المدرج وادي سريرهذ275٢الجوف     
بدره ناصر يحيى االهفل3عضويهاناثمدرسة المدرج وادي سريرهذ275٢الجوف     
جمال عبداهللا حسن زيدان1رئاسهذآور مدرسة المرآاضض275٢الجوف     
هادي علي لسعان1عضويهذآور مدرسة المرآاضض275٢الجوف     
حسين محمد عقالن1عضويهذآور مدرسة المرآاضض275٢الجوف     
امين حسين محمد شبرين2رئاسهاناثمدرسة المرآاضض275٢الجوف     
زمزم عبداهللا علي هاجر2عضويهاناثمدرسة المرآاضض275٢الجوف     
جميله صالح علي ابو حسين2عضويهاناثمدرسة المرآاضض275٢الجوف     
هادي ناصر ضاعن1رئاسهذآور محل  الحرشةظ275٢الجوف     
فايز هادي علي جربه1عضويهذآور محل  الحرشةظ275٢الجوف     
هادي صالح محمد الفقية1عضويهذآور محل  الحرشةظ275٢الجوف     
ناجي صالح محمد نوران2رئاسهذآور محل  الحرشةظ275٢الجوف     
علي هادي علي جرمه2عضويهذآور محل  الحرشةظ275٢الجوف     
ربيع هادي علي العجان2عضويهذآور محل  الحرشةظ275٢الجوف     
هيله حمد مبارك سلوان3رئاسهاناثمحل  الحرشةظ275٢الجوف     
فايزه هادي علي3عضويهاناثمحل  الحرشةظ275٢الجوف     
ورده ناصر محمد عبيان3عضويهاناثمحل  الحرشةظ275٢الجوف     
صالح محمد حزام الهاللي1رئاسهذآور مدرسة المبدعهغ275٢الجوف     
طارق هادي صفاعن1عضويهذآور مدرسة المبدعهغ275٢الجوف     
حسن محمد ناصر ربيج1عضويهذآور مدرسة المبدعهغ275٢الجوف     
محمد حسن ربيع2رئاسهذآور مدرسة المبدعهغ275٢الجوف     
مبارك يحي محمد القصيع2عضويهذآور مدرسة المبدعهغ275٢الجوف     
عبدالرزاق محمد المرتضى2عضويهذآور مدرسة المبدعهغ275٢الجوف     
صباح حسن محمد طوير3رئاسهاناثمدرسة المبدعهغ275٢الجوف     
عاليه ناصر علي آعوات3عضويهاناثمدرسة المبدعهغ275٢الجوف     
زرعة علي مبخوت نجده3عضويهاناثمدرسة المبدعهغ275٢الجوف     
مجاهد حميد صالح1رئاسهذآور مدرسة الخبز االبرق مرآز المديريةا276الجوف     
فيصل عبداهللا عقول1عضويهذآور مدرسة الخبز االبرق مرآز المديريةا276الجوف     
فهد سلطان ترآي1عضويهذآور مدرسة الخبز االبرق مرآز المديريةا276الجوف     
دوله عرفج محمد خرصان2رئاسهاناثمدرسة الخبز االبرق مرآز المديريةا276الجوف     
دوله جالل الفهدي2عضويهاناثمدرسة الخبز االبرق مرآز المديريةا276الجوف     
نزها ناجي سنان2عضويهاناثمدرسة الخبز االبرق مرآز المديريةا276الجوف     
عبداهللا محمد المعطري1رئاسهذآور مدرسة المشراق الحجريةب276الجوف     
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هادي محسن خماش1عضويهذآور مدرسة المشراق الحجريةب276الجوف     
سعيد محمد صالح العرج1عضويهذآور مدرسة المشراق الحجريةب276الجوف     
مبارآه هادي عرفج بشير2رئاسهاناثمدرسة المشراق الحجريةب276الجوف     
آاتبه حمود ناجي عبد2عضويهاناثمدرسة المشراق الحجريةب276الجوف     
أشواق عسكر محسن العصار2عضويهاناثمدرسة المشراق الحجريةب276الجوف     
محمد حمد صالح سباع1رئاسهذآور مدرسة الدحل االساسيةج276الجوف     
مشاري سيف طالب1عضويهذآور مدرسة الدحل االساسيةج276الجوف     
معجب هادي احمد 1عضويهذآور مدرسة الدحل االساسيةج276الجوف     
راآان محمد محمد الغطط2رئاسهذآور مدرسة الدحل االساسيةج276الجوف     
هادي محمد مجخر2عضويهذآور مدرسة الدحل االساسيةج276الجوف     
قايد حسين عومه2عضويهذآور مدرسة الدحل االساسيةج276الجوف     
وضحاء فيصل محمد العرج3رئاسهاناثمدرسة الدحل االساسيةج276الجوف     
وزيره سيف طالب3عضويهاناثمدرسة الدحل االساسيةج276الجوف     
ورقه هادي احمد 3عضويهاناثمدرسة الدحل االساسيةج276الجوف     
ذياب حمد ثيبة1رئاسهذآور مدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
سالم محمد حمد لسدل1عضويهذآور مدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
احمد سعيد جابردرم1عضويهذآور مدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
هادي حسن النصر2رئاسهذآور مدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
امين محمد صالح القهيلي2عضويهذآور مدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
حمد علي حمد العصار2عضويهذآور مدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
حميدمحمد محسن نجده3رئاسهذآور مدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
نبيل حسن الشرعي3عضويهذآور مدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
عبداهللا علي الحزمي3عضويهذآور مدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
جمعة ثابت الشواطي4رئاسهاناثمدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
االشتراآي4عضويهاناثمدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
عايشة صالح علي ثيبة4عضويهاناثمدرسة الحصيات ال ثيبةد276الجوف     
ترآي منصر خرصان1رئاسهذآور مدرسة المريه276الجوف     
على احمدرابيه1عضويهذآور مدرسة المريه276الجوف     
على ناجي العقص1عضويهذآور مدرسة المريه276الجوف     
بصرة علي عيضة زاهرة2رئاسهاناثمدرسة المريه276الجوف     
فاطمة راجح لقز2عضويهاناثمدرسة المريه276الجوف     
قياده ناجي احمد رابية2عضويهاناثمدرسة المريه276الجوف     
احمد عيظة زاهره1رئاسهذآور مدرسة حمايل االساسيةو276الجوف     
امين علي عيضة زاهرة1عضويهذآور مدرسة حمايل االساسيةو276الجوف     
عبدالعزيز محمد احمد سيف1عضويهذآور مدرسة حمايل االساسيةو276الجوف     
سيده حسن عزالدين القاضي2رئاسهاناثمدرسة حمايل االساسيةو276الجوف     
نجالء حمود عيضة زاهرة2عضويهاناثمدرسة حمايل االساسيةو276الجوف     
فاطمه محمد نوبه2عضويهاناثمدرسة حمايل االساسيةو276الجوف     
طالل طالب ناصر ابو هدره1رئاسهذآور مدرسة معبل االساسيةز276الجوف     
حيدر صالح ابوهدره1عضويهذآور مدرسة معبل االساسيةز276الجوف     
حسن علي الجفر1عضويهذآور مدرسة معبل االساسيةز276الجوف     
احمد ناجي على ابو هدرة2رئاسهذآور مدرسة معبل االساسيةز276الجوف     
ناصر صالح محمد نجدة2عضويهذآور مدرسة معبل االساسيةز276الجوف     
معجب حسن ناشر شبره2عضويهذآور مدرسة معبل االساسيةز276الجوف     
شرقة علي محمد ابو هدرة3رئاسهاناثمدرسة معبل االساسيةز276الجوف     
شامخة على ساهية3عضويهاناثمدرسة معبل االساسيةز276الجوف     
زينه صالح ناصر ابوهدره3عضويهاناثمدرسة معبل االساسيةز276الجوف     
حسن هادي على الغانمي1رئاسهذآور مدرسة مجعر االساسية الثانويةح276الجوف     
محسن هادي محسن عبيد1عضويهذآور مدرسة مجعر االساسية الثانويةح276الجوف     
مطهر الصراري1عضويهذآور مدرسة مجعر االساسية الثانويةح276الجوف     
رقيبه ناجي هادي الغانمي2رئاسهاناثمدرسة مجعر االساسية الثانويةح276الجوف     
مريم علي محمد لجزة2عضويهاناثمدرسة مجعر االساسية الثانويةح276الجوف     
احمد طارش الفرحه2عضويهاناثمدرسة مجعر االساسية الثانويةح276الجوف     
صالح محمد صالح الفرجة1رئاسهذآور مدرسة المتن ال غانم االساسيةط276الجوف     
سالم عيظه فرج شيبه1عضويهذآور مدرسة المتن ال غانم االساسيةط276الجوف     
نايف ناصر حسين الغانمي1عضويهذآور مدرسة المتن ال غانم االساسيةط276الجوف     
عارفه ناصر الغانمي2رئاسهاناثمدرسة المتن ال غانم االساسيةط276الجوف     
جميله حسن يحيى الغانمي2عضويهاناثمدرسة المتن ال غانم االساسيةط276الجوف     
وصايف محسن القرحه2عضويهاناثمدرسة المتن ال غانم االساسيةط276الجوف     
محمد حمد على سبعان1رئاسهذآور مدرسة سوق الثالثاءى276الجوف     
هادي حسن عيضة ساهية1عضويهذآور مدرسة سوق الثالثاءى276الجوف     
محمد عبداهللا حمد العصار1عضويهذآور مدرسة سوق الثالثاءى276الجوف     
سعيد محمد زايد قريد2رئاسهذآور مدرسة سوق الثالثاءى276الجوف     
حزام محمد بتران 2عضويهذآور مدرسة سوق الثالثاءى276الجوف     
حسن هادي علي عليان2عضويهذآور مدرسة سوق الثالثاءى276الجوف     
دالل صالح حسين جمعان3رئاسهاناثمدرسة سوق الثالثاءى276الجوف     
عجايب احمد علي ساهية3عضويهاناثمدرسة سوق الثالثاءى276الجوف     
حورية احسن عبداهللا شرويد3عضويهاناثمدرسة سوق الثالثاءى276الجوف     
عزيز محمد عزيز هصبان1رئاسهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
سلطان حمد محمد هضبان1عضويهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
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جلهم محمد عزيز هضبان1عضويهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
عزيز حسن احمد هضبان2رئاسهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
علي حسن هادي الحوتي2عضويهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
محمد عسكر غضينان2عضويهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
حسن محمد علي ساهية3رئاسهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
عبداهللا صالح هضبان3عضويهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
شاجع صالح درمان3عضويهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
جعران صالح النوفي4رئاسهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
عايض محمد زايد قريد4عضويهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
سالم مبارك سعيد المجوز4عضويهذآور مستوصف االشراعك276الجوف     
هيله محمد عزيز5رئاسهاناثمستوصف االشراعك276الجوف     
مديره احمد محمد هضبان5عضويهاناثمستوصف االشراعك276الجوف     
زاآه صالح حمد هضبان5عضويهاناثمستوصف االشراعك276الجوف     
محمد صالح عبد 1رئاسهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
هادي بن علي بدرة1عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
عبدالولي هادي يحيى الداهوق1عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
حزام محمد خرصان محلية2رئاسهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
محسن يحيى الشاعري2عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
محمد يحيى سعيد ان2عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
معمر مبارك غاليه 3رئاسهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
سعيد حسن علي ساهية3عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
عبداهللا سالم  بن حاصلة3عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
حيدر محمد هادي العزي4رئاسهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
غيالن مسفر المزروعي4عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
هادي حسن العليي4عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
سالم على قايد ساهيه5رئاسهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
صالح ترآي خرصان معشي5عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
علي سعيد محمد العزي5عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
زياد هادي ناجي6رئاسهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
راشد حمد الدمبول6عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
عزيز يحيى يحيى التوبه6عضويهذآور مدرسة السوقل276الجوف     
رحمانه محمد محمد ناهض7رئاسهاناثمدرسة السوقل276الجوف     
امنة حسن محمد زبران7عضويهاناثمدرسة السوقل276الجوف     
سعدا عبداهللا علي عبداهللا7عضويهاناثمدرسة السوقل276الجوف     
دولة حسن الشرفي8رئاسهاناثمدرسة السوقل276الجوف     
فاطمة محمد دخنان8عضويهاناثمدرسة السوقل276الجوف     
دقله حمود ناجي عبد8عضويهاناثمدرسة السوقل276الجوف     
عبد اهللا محمد ناصر حشفل1رئاسهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
محمد محسن مدحي1عضويهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
على حسين عجيم1عضويهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
ناجي محمد الضالعي2رئاسهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
دارس سعيد محمد هضبان2عضويهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
سبعان محمد شرخ2عضويهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
علي محمد ناصر حشفل3رئاسهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
جالل محمد محمد هصام3عضويهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
زايد حسن يحيى احمد3عضويهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
على ناجي حسين احمد 4رئاسهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
محمد حمد حسن االشرفي4عضويهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
عبد اهللا هادي مسعود الضالعي4عضويهذآور مدرسة جالل سلبةم276الجوف     
دوله حمود ناجي عبد5رئاسهاناثمدرسة جالل سلبةم276الجوف     
فكيهة منصور هادي خماش5عضويهاناثمدرسة جالل سلبةم276الجوف     
فايزه سعيد محمد5عضويهاناثمدرسة جالل سلبةم276الجوف     
صالح محمد العليي1رئاسهذآور مدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
محمد عوض صالح صويع1عضويهذآور مدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
عبد اهللا أحمد هادي العيتبي1عضويهذآور مدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
هادي محمد علي حريدان2رئاسهذآور مدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
محمد صالح العباصي2عضويهذآور مدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
عبدالمجيد عبداهللا العليي2عضويهذآور مدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
عباس بالل نصر اهللا3رئاسهذآور مدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
سعيد علي حسن المعلفي3عضويهذآور مدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
محمد صالح حسن شلع3عضويهذآور مدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
شعاع محسن لشرف العباصي4رئاسهاناثمدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
ورقه حمد غفون4عضويهاناثمدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
نوره عامر العليي4عضويهاناثمدرسة المهاشمة الثانويةن276الجوف     
صالح علي بن فريد1رئاسهذآور مدرسة بير المرازيق اإلساسية الثانويةس276الجوف     
ربيش صالح دخنان1عضويهذآور مدرسة بير المرازيق اإلساسية الثانويةس276الجوف     
على محمد ناصر همدان1عضويهذآور مدرسة بير المرازيق اإلساسية الثانويةس276الجوف     
فرج محمد غنام دليان2رئاسهذآور مدرسة بير المرازيق اإلساسية الثانويةس276الجوف     
زين اهللا محمد دليان2عضويهذآور مدرسة بير المرازيق اإلساسية الثانويةس276الجوف     
مسفر هادي فراص2عضويهذآور مدرسة بير المرازيق اإلساسية الثانويةس276الجوف     
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غيثه حسن ناجي النقيب3رئاسهاناثمدرسة بير المرازيق اإلساسية الثانويةس276الجوف     
سعاده صالح هادي شعيط3عضويهاناثمدرسة بير المرازيق اإلساسية الثانويةس276الجوف     
نوره عبدالرحمن محمد عبداهللا3عضويهاناثمدرسة بير المرازيق اإلساسية الثانويةس276الجوف     
على صالح هشيالن1رئاسهذآور مدرسة الجوفاءع276الجوف     
جعمل حسن جعمل حمد1عضويهذآور مدرسة الجوفاءع276الجوف     
علي محمد علي عليان1عضويهذآور مدرسة الجوفاءع276الجوف     
امين حسن غيطة ساهيه2رئاسهذآور مدرسة الجوفاءع276الجوف     
ناصر حمد بن سادس2عضويهذآور مدرسة الجوفاءع276الجوف     
محمد صالح مرضي2عضويهذآور مدرسة الجوفاءع276الجوف     
تحياء عبداهللا حسن حسن3رئاسهاناثمدرسة الجوفاءع276الجوف     
فرجه محمد على هشالن3عضويهاناثمدرسة الجوفاءع276الجوف     
ورقه ناجي حسن محيي3عضويهاناثمدرسة الجوفاءع276الجوف     
محمد حسن هادي بعومة1رئاسهذآور منطقة الحاله والسوداءف276الجوف     
ناصر محمد عبده بعومه1عضويهذآور منطقة الحاله والسوداءف276الجوف     
عبدالعزيز فرج حجري1عضويهذآور منطقة الحاله والسوداءف276الجوف     
سعيد دخنان2رئاسهذآور منطقة الحاله والسوداءف276الجوف     
محمد سعيد جابر بعومه2عضويهذآور منطقة الحاله والسوداءف276الجوف     
علي سعيد محمد الحاج2عضويهذآور منطقة الحاله والسوداءف276الجوف     
وسميه مبخوت سعيد بعومة3رئاسهاناثمنطقة الحاله والسوداءف276الجوف     
ربيعة  مسفر صالح مهران3عضويهاناثمنطقة الحاله والسوداءف276الجوف     
جمعه محمد عبد اهللا نصور3عضويهاناثمنطقة الحاله والسوداءف276الجوف     
عايض سالم المعطري 1رئاسهذآور مدرسة المسوح سلبةص276الجوف     
محمد معيض محمد المعطري1عضويهذآور مدرسة المسوح سلبةص276الجوف     
حمود علي مبارك عشال1عضويهذآور مدرسة المسوح سلبةص276الجوف     
عبداهللا محمد صالح القانص2رئاسهذآور مدرسة المسوح سلبةص276الجوف     
حسن صاللح حايك2عضويهذآور مدرسة المسوح سلبةص276الجوف     
سالم محمد سرحان المعطري2عضويهذآور مدرسة المسوح سلبةص276الجوف     
اروى عبد الناصر حسين الشرعي3رئاسهاناثمدرسة المسوح سلبةص276الجوف     
سيده سعيد محسن المعطري3عضويهاناثمدرسة المسوح سلبةص276الجوف     
صفاء محمد صالح سرحان3عضويهاناثمدرسة المسوح سلبةص276الجوف     
فهد صالح سعيد1رئاسهذآور مدرسة الوضيعق276الجوف     
حسن مبخوت دايل1عضويهذآور مدرسة الوضيعق276الجوف     
ناجي سالم عبدان1عضويهذآور مدرسة الوضيعق276الجوف     
قايد سالم سعيد فحاس2رئاسهذآور مدرسة الوضيعق276الجوف     
عبدالعزيز محسن فحاس2عضويهذآور مدرسة الوضيعق276الجوف     
صالح محمد علي نسعه2عضويهذآور مدرسة الوضيعق276الجوف     
ذآرى محمد آويح3رئاسهاناثمدرسة الوضيعق276الجوف     
شبوة حسن عيضة القحم3عضويهاناثمدرسة الوضيعق276الجوف     
حسناء سالم حسن حمد3عضويهاناثمدرسة الوضيعق276الجوف     
حسن صالح سالمه1رئاسهذآور مدرسة النور الدابةر276الجوف     
مطيع مسعود يحيى الشميمي1عضويهذآور مدرسة النور الدابةر276الجوف     
ناجي مبخوت صالح سالمه1عضويهذآور مدرسة النور الدابةر276الجوف     
صالح هادي سالمه2رئاسهذآور مدرسة النور الدابةر276الجوف     
شايف محمد مبخوت سالمة2عضويهذآور مدرسة النور الدابةر276الجوف     
مبروك يحيى دايل2عضويهذآور مدرسة النور الدابةر276الجوف     
مبخوته صالح محمد سالمه3رئاسهاناثمدرسة النور الدابةر276الجوف     
نوره حسين احمد الغانمي3عضويهاناثمدرسة النور الدابةر276الجوف     
سعداء حسن منصر الشميي3عضويهاناثمدرسة النور الدابةر276الجوف     
علي زايد صالح عافية1رئاسهذآور مدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
مجاهد سالم حمد دايل1عضويهذآور مدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
مراد يحيى صالح ابوقار1عضويهذآور مدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
الحسن علي سعد حليمان2رئاسهذآور مدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
هادي درهم درم 2عضويهذآور مدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
عبدالمجيد مبارك دايل2عضويهذآور مدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
فائزه علي عبداهللا الحداشي3رئاسهاناثمدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
وفقة سعيد جابر درم3عضويهاناثمدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
حسناء هادي االهفل3عضويهاناثمدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
دليل حمد نجعان4رئاسهاناثمدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
هناء محسن محمد عيدان4عضويهاناثمدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
افراح صالح هادي دايل4عضويهاناثمدرسة المتون االساسية مرآز المديريةش276الجوف     
عبده محمد صالح عيدان1رئاسهذآور مدرسة البنات الحجريةت276الجوف     
عبداهللا عبدالكريم سعيد محمد1عضويهذآور مدرسة البنات الحجريةت276الجوف     
علي غالب محمد ردة1عضويهذآور مدرسة البنات الحجريةت276الجوف     
صالح عبداهللا رجه2رئاسهذآور مدرسة البنات الحجريةت276الجوف     
حمد عبد الرحمن حسن هضبان2عضويهذآور مدرسة البنات الحجريةت276الجوف     
محمد علي حمد هصبان2عضويهذآور مدرسة البنات الحجريةت276الجوف     
فرجه محسن محمد رده 3رئاسهاناثمدرسة البنات الحجريةت276الجوف     
عليا علي حسن عبدان3عضويهاناثمدرسة البنات الحجريةت276الجوف     
وفاء حسن علي رده3عضويهاناثمدرسة البنات الحجريةت276الجوف     
على هادى  دايل1رئاسهذآور مدرسة العضبةث276الجوف     
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عبدالواحد محد منيف 1عضويهذآور مدرسة العضبةث276الجوف     
قايد حسن محمد دايل1عضويهذآور مدرسة العضبةث276الجوف     
ترآي سعيد محمد العزي2رئاسهذآور مدرسة العضبةث276الجوف     
حسن حمد العجي منيف2عضويهذآور مدرسة العضبةث276الجوف     
محمد حسن نسعه2عضويهذآور مدرسة العضبةث276الجوف     
جماله محمد االغبر3رئاسهاناثمدرسة العضبةث276الجوف     
ذاهله حسن عرفج هفيف3عضويهاناثمدرسة العضبةث276الجوف     
رفعه سعيد محمد منيف3عضويهاناثمدرسة العضبةث276الجوف     
عرفج طالب هضبان1رئاسهذآور مدرسة مزويةخ276الجوف     
مبارك محمد ستان1عضويهذآور مدرسة مزويةخ276الجوف     
عبد اهللا هندي مهشم1عضويهذآور مدرسة مزويةخ276الجوف     
هادي محمد الصيوح2رئاسهذآور مدرسة مزويةخ276الجوف     
قايد محمد علي عقالن2عضويهذآور مدرسة مزويةخ276الجوف     
مجاهد حمد محسن بدران2عضويهذآور مدرسة مزويةخ276الجوف     
ساره عرفج هضبان3رئاسهاناثمدرسة مزويةخ276الجوف     
تحيا هادي السودي3عضويهاناثمدرسة مزويةخ276الجوف     
عفراء يحيى منيف3عضويهاناثمدرسة مزويةخ276الجوف     
رابية علي صالح راسية4رئاسهاناثمدرسة مزويةخ276الجوف     
رحمه صالح ناصر4عضويهاناثمدرسة مزويةخ276الجوف     
نبات احمد هائل المياح4عضويهاناثمدرسة مزويةخ276الجوف     
يحيى محمد صالح الراعي1رئاسهذآور مدرسة المعيمرهذ276الجوف     
صالح على محمد الخيال1عضويهذآور مدرسة المعيمرهذ276الجوف     
على على محسن محاسن1عضويهذآور مدرسة المعيمرهذ276الجوف     
محمد سعيد مبخوت الهواش2رئاسهذآور مدرسة المعيمرهذ276الجوف     
عبداهللا عبده صالح الهواش2عضويهذآور مدرسة المعيمرهذ276الجوف     
عبدالرحمن احمد محمد عشان2عضويهذآور مدرسة المعيمرهذ276الجوف     
امنه حمود احمد شاجع3رئاسهاناثمدرسة المعيمرهذ276الجوف     
اميرة حميد محمد الراعي3عضويهاناثمدرسة المعيمرهذ276الجوف     
رفعه علي مطلق3عضويهاناثمدرسة المعيمرهذ276الجوف     
يوسف محمد محسن نسعه1رئاسهذآور مدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
بشير ناصر دبوان1عضويهذآور مدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
عامر سعيد فحاس1عضويهذآور مدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
عتيق ناجي محمد نسعه2رئاسهذآور مدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
علي مرر الربعي2عضويهذآور مدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
عبدالعالم علي عزيز صوبر2عضويهذآور مدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
فاطمة ناصر دبوان3رئاسهاناثمدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
زهرة محمد محسن نسعه3عضويهاناثمدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
انوار عتيق ناجي محمد 3عضويهاناثمدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
نجده حسن صالح طالب4رئاسهاناثمدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
لوزة محسن االغب4عضويهاناثمدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
سابره علي سعيد حليمان4عضويهاناثمدرسة سرحان االساسيةض276الجوف     
ناجي محمد شعان1رئاسهذآور مدرسة البناتظ276الجوف     
مجاهد محمد على الحاسد1عضويهذآور مدرسة البناتظ276الجوف     
احمد محمد عبداهللا سيف1عضويهذآور مدرسة البناتظ276الجوف     
علي حسن هضبان2رئاسهذآور مدرسة البناتظ276الجوف     
عبداهللا احمد عبداهللا سيف2عضويهذآور مدرسة البناتظ276الجوف     
على سعيد محمد فحاس2عضويهذآور مدرسة البناتظ276الجوف     
نجوى ناجي محمد عافية3رئاسهاناثمدرسة البناتظ276الجوف     
زينب محمد على منيف3عضويهاناثمدرسة البناتظ276الجوف     
مبارآه سعيد محمد فحاس3عضويهاناثمدرسة البناتظ276الجوف     
نجوا على يحيى الجفر4رئاسهاناثمدرسة البناتظ276الجوف     
عريسة علي الحاسر4عضويهاناثمدرسة البناتظ276الجوف     
والية يحيى عايض4عضويهاناثمدرسة البناتظ276الجوف     
محمد سالم محمد غيامه1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد المحزامغ276الجوف     
زبن اهللا حسن شملول1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد المحزامغ276الجوف     
خالد عبد اهللا ضوير1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد المحزامغ276الجوف     
محمد مبارك قصيله2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد المحزامغ276الجوف     
علي منصور ضوير2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد المحزامغ276الجوف     
عبدالرقيب ترآي خرصان2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد المحزامغ276الجوف     
تحيا عزيز ضوير3رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد المحزامغ276الجوف     
رفعه حمد هضبان3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد المحزامغ276الجوف     
ثريا عبدالعزيز عوير3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد المحزامغ276الجوف     
العزي محمد الهديش1رئاسهذآور مدرسة فرشاء األساسيةا276٢الجوف     
ناصر محمد ناصر حاجب1عضويهذآور مدرسة فرشاء األساسيةا276٢الجوف     
صالح على ناصر ثاليه1عضويهذآور مدرسة فرشاء األساسيةا276٢الجوف     
يحيى عبد اهللا خضير2رئاسهذآور مدرسة فرشاء األساسيةا276٢الجوف     
قاسم عبداهللا ربيع حاتم2عضويهذآور مدرسة فرشاء األساسيةا276٢الجوف     
امين هادي قايد حاتم2عضويهذآور مدرسة فرشاء األساسيةا276٢الجوف     
غتري محمد مبخوت محمد عكش3رئاسهاناثمدرسة فرشاء األساسيةا276٢الجوف     
زملة محمد زايد عافية3عضويهاناثمدرسة فرشاء األساسيةا276٢الجوف     
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هضبة صالح محمد خضير3عضويهاناثمدرسة فرشاء األساسيةا276٢الجوف     
على محمد عيظه جربوي1رئاسهذآور مدرسة القصبةب276٢الجوف     
هادي صالح عبدان1عضويهذآور مدرسة القصبةب276٢الجوف     
صالح سالم حسن السريحي1عضويهذآور مدرسة القصبةب276٢الجوف     
امين حفظ اهللا صالح2رئاسهذآور مدرسة القصبةب276٢الجوف     
قطوان صالح القطواني2عضويهذآور مدرسة القصبةب276٢الجوف     
حمد محمد سعيد منيف2عضويهذآور مدرسة القصبةب276٢الجوف     
دليلة محسن عيدان3رئاسهاناثمدرسة القصبةب276٢الجوف     
ريم احمد حسن راشد3عضويهاناثمدرسة القصبةب276٢الجوف     
عليا حسن سالم الحايك3عضويهاناثمدرسة القصبةب276٢الجوف     
علي محمد زبران1رئاسهذآور مدرسة حصن بن آرشانج276٢الجوف     
موسى محمد محسن الجفر1عضويهذآور مدرسة حصن بن آرشانج276٢الجوف     
محسن على محمد الخماس1عضويهذآور مدرسة حصن بن آرشانج276٢الجوف     
شاجع قايد مرزاع2رئاسهذآور مدرسة حصن بن آرشانج276٢الجوف     
عبداهللا صالح مبارك عبداهللا 2عضويهذآور مدرسة حصن بن آرشانج276٢الجوف     
هيثم احمد المياح2عضويهذآور مدرسة حصن بن آرشانج276٢الجوف     
بشرى محمد يحيى الجفر3رئاسهاناثمدرسة حصن بن آرشانج276٢الجوف     
سعادة سعيد زبران3عضويهاناثمدرسة حصن بن آرشانج276٢الجوف     
شمعه مبخوت خضير3عضويهاناثمدرسة حصن بن آرشانج276٢الجوف     
عرفج محسن مبخوت الالغب1رئاسهذآور المجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
حسين محمد عوام1عضويهذآور المجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
مقبل محمد عمران1عضويهذآور المجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
احمد على البخيتي الجفر2رئاسهذآور المجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
يوسف علي حمران2عضويهذآور المجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
شاآر حسن علي نسعه2عضويهذآور المجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
سحوا حسين محمد حمران3رئاسهاناثالمجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
غنيمه محمد علي نسعه3عضويهاناثالمجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
سلمى علي قمزان3عضويهاناثالمجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
فتحيه احمد صالح السريحي4رئاسهاناثالمجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
لوزا حسن نسعه4عضويهاناثالمجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
شمعة حمد شنور4عضويهاناثالمجلس المحلي بسوق االثنيند276٢الجوف     
يحيى علي القصمة1رئاسهذآور مدرسة الحراشفه276٢الجوف     
على عيظه على القصمه 1عضويهذآور مدرسة الحراشفه276٢الجوف     
حمود على حمد فرحان1عضويهذآور مدرسة الحراشفه276٢الجوف     
فاطمة احمد القريد2رئاسهاناثمدرسة الحراشفه276٢الجوف     
امنه علي مبخوت الفريد2عضويهاناثمدرسة الحراشفه276٢الجوف     
فاطمه محسن العاسي الهديش2عضويهاناثمدرسة الحراشفه276٢الجوف     
على محمد فصيله فمويل1رئاسهذآور مدرسة ال قاسمو276٢الجوف     
زياد علي السنة1عضويهذآور مدرسة ال قاسمو276٢الجوف     
سعيد زايد صالح عافية1عضويهذآور مدرسة ال قاسمو276٢الجوف     
مانعه هادي حسن الفرجه2رئاسهاناثمدرسة ال قاسمو276٢الجوف     
عايشة صالح زايد عافيه2عضويهاناثمدرسة ال قاسمو276٢الجوف     
بشرى محمد هادي دايل2عضويهاناثمدرسة ال قاسمو276٢الجوف     
مانع حسين ناصر ا لحداد1رئاسهذآور مدرسة المخيمز276٢الجوف     
عبدالعزيز مبخوت صقرة1عضويهذآور مدرسة المخيمز276٢الجوف     
امين على سيف حسن1عضويهذآور مدرسة المخيمز276٢الجوف     
احمد محمد ابوعشال2رئاسهذآور مدرسة المخيمز276٢الجوف     
بدر صالح هادي صقره2عضويهذآور مدرسة المخيمز276٢الجوف     
احمد حمود آزمان2عضويهذآور مدرسة المخيمز276٢الجوف     
جميلة هادي فيصل الصيدي3رئاسهاناثمدرسة المخيمز276٢الجوف     
عتيقه علي هادي صقره3عضويهاناثمدرسة المخيمز276٢الجوف     
امينه عبداهللا هادي صقره3عضويهاناثمدرسة المخيمز276٢الجوف     
منصور ناصر دايل1رئاسهذآور مدرسة المصالبح276٢الجوف     
علي حسين ناصر الحدادة1عضويهذآور مدرسة المصالبح276٢الجوف     
محسن احمد درمان ابو نصير1عضويهذآور مدرسة المصالبح276٢الجوف     
عبداهللا احمد فرحان2رئاسهذآور مدرسة المصالبح276٢الجوف     
بكيل صالح هادي نماس2عضويهذآور مدرسة المصالبح276٢الجوف     
هادي حسن ابو نضير2عضويهذآور مدرسة المصالبح276٢الجوف     
رحمانه ناصر دابل3رئاسهاناثمدرسة المصالبح276٢الجوف     
رحمة علي صالح الحدادة3عضويهاناثمدرسة المصالبح276٢الجوف     
سلوى على فرج3عضويهاناثمدرسة المصالبح276٢الجوف     
ناصر حسن ابو شيخه1رئاسهذآور مدرسة بني عبد اهللاط276٢الجوف     
صالح على سيف حسن 1عضويهذآور مدرسة بني عبد اهللاط276٢الجوف     
غانم صالح احمد درمان1عضويهذآور مدرسة بني عبد اهللاط276٢الجوف     
حمود مبخوت درمان2رئاسهذآور مدرسة بني عبد اهللاط276٢الجوف     
الحسن حسن محمد الزناتي2عضويهذآور مدرسة بني عبد اهللاط276٢الجوف     
عبداهللا حسين آزمان2عضويهذآور مدرسة بني عبد اهللاط276٢الجوف     
سعاده هادي االهفل3رئاسهاناثمدرسة بني عبد اهللاط276٢الجوف     
ريم عبدالعزيز درمان3عضويهاناثمدرسة بني عبد اهللاط276٢الجوف     
جميله احمد صالح ردمان3عضويهاناثمدرسة بني عبد اهللاط276٢الجوف     
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