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محمد عبداهللا هادي الزارعي1رئاسهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
ماجدهادي احمد رعدان1عضويهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
جهاد علي حزام القعف1عضويهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
هادي علي عبده حبيش2رئاسهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
حسين صالح جمينه 2عضويهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
عبداهللا ناجي عطاف2عضويهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
ماجد علي قاضي3رئاسهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
جالل جميل مطر حيدر3عضويهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
بشير صالح علي عسولي3عضويهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
علي احمد صالح رجاجيل4رئاسهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
بشير احمد قرمان 4عضويهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
احمد محسن عيظه4عضويهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
سيف سالم علي شيبان5رئاسهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
فيصل عسكر وقاز5عضويهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
فيصل سويدان سليمان5عضويهذآور مدرسة التضامنا280عمران     
جالله جميل مطر حيدر6رئاسهاناثمدرسة التضامنا280عمران     
بشرى عبداهللا محسن هادي6عضويهاناثمدرسة التضامنا280عمران     
حوريه يحيى عسولي6عضويهاناثمدرسة التضامنا280عمران     
ابتسام صالح شيبان7رئاسهاناثمدرسة التضامنا280عمران     
آريمه جميل مطر حيدر7عضويهاناثمدرسة التضامنا280عمران     
نجالء عبد الناصر ابو عصا7عضويهاناثمدرسة التضامنا280عمران     
قايد يحي محمد الخياري1رئاسهذآور مدقةب280عمران     
سلطان ناجي حبيش1عضويهذآور مدقةب280عمران     
ماجد مرشد جرز1عضويهذآور مدقةب280عمران     
عسكر محسن وقاز2رئاسهذآور مدقةب280عمران     
راشد محمد عبداهللا مروان2عضويهذآور مدقةب280عمران     
ناصر محمد بختان2عضويهذآور مدقةب280عمران     
حسين محسن حبيش3رئاسهذآور مدقةب280عمران     
غازي امين الجثام3عضويهذآور مدقةب280عمران     
زين علي عبده حبيش3عضويهذآور مدقةب280عمران     
عسكر حبيش صالح حبيش4رئاسهذآور مدقةب280عمران     
احمد مطر العيد4عضويهذآور مدقةب280عمران     
علي حامد حبيشي4عضويهذآور مدقةب280عمران     
براءة عبده وقاز5رئاسهاناثمدقةب280عمران     
جيهان احمد حبيش5عضويهاناثمدقةب280عمران     
مريم حزام النجار5عضويهاناثمدقةب280عمران     
ملكه صالح سبعان6رئاسهاناثمدقةب280عمران     
زهراء سرحان علي6عضويهاناثمدقةب280عمران     
ساره احمد حبيش6عضويهاناثمدقةب280عمران     
محمد جابر جبران فارع1رئاسهذآور عنقانج280عمران     
عبدالمجيد حسين هادي طالع1عضويهذآور عنقانج280عمران     
مطر يحي سالم حنتر1عضويهذآور عنقانج280عمران     
قايد محمد قايد فارع2رئاسهذآور عنقانج280عمران     
ناجي ناصر فارع2عضويهذآور عنقانج280عمران     
احمد علي مرشد عاطف2عضويهذآور عنقانج280عمران     
خالد حسين عفلة3رئاسهذآور عنقانج280عمران     
مجاهد صالح مصلح فارع3عضويهذآور عنقانج280عمران     
ماجد علي احمد عبده3عضويهذآور عنقانج280عمران     
انتصار ناصر فارع4رئاسهاناثعنقانج280عمران     
ساميه حسن حسين ساري4عضويهاناثعنقانج280عمران     
منى علي احمد مبخوت4عضويهاناثعنقانج280عمران     
ساره علي جابر جبران فارع5رئاسهاناثعنقانج280عمران     
احالم صالح فارع5عضويهاناثعنقانج280عمران     
نوال جميل مطر حيدر5عضويهاناثعنقانج280عمران     
أمين علي احمد وقاز1رئاسهذآور الحمراءد280عمران     
اسماعيل علي ناصر الثمثمي1عضويهذآور الحمراءد280عمران     
ماهر مقبل حسن عاطف1عضويهذآور الحمراءد280عمران     
محمد عبداهللا الثمثمي2رئاسهذآور الحمراءد280عمران     
ماهر مجلي شيبان2عضويهذآور الحمراءد280عمران     
فواز علي عبداهللا طالع2عضويهذآور الحمراءد280عمران     
جمال عبد الناصر ابو عصا3رئاسهذآور الحمراءد280عمران     
معين عبد العزيز خماسي3عضويهذآور الحمراءد280عمران     
عامر محسن محمد الثمثمي3عضويهذآور الحمراءد280عمران     
مالك عبد اهللا الثمثمي4رئاسهاناثالحمراءد280عمران     
أسماء محمد قائد الشيخ4عضويهاناثالحمراءد280عمران     
اروى محمد علي قبالن4عضويهاناثالحمراءد280عمران     
نجوى يحي حسن علوان5رئاسهاناثالحمراءد280عمران     
ندى علي حزام القعف5عضويهاناثالحمراءد280عمران     
معينه حميد يحي جعفر5عضويهاناثالحمراءد280عمران     
يحيى احمد صالح الشيخ1رئاسهذآور ذوغلثانه280عمران     
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ابراهيم عبدالرحمن علي حنش1عضويهذآور ذوغلثانه280عمران     
علي احمد علي غلثان1عضويهذآور ذوغلثانه280عمران     
عمر صالح جابر ضاوي2رئاسهذآور ذوغلثانه280عمران     
باقي صالح حسين وردان2عضويهذآور ذوغلثانه280عمران     
ذياب علي احمد طالع2عضويهذآور ذوغلثانه280عمران     
بشير صالح ناصر3رئاسهذآور ذوغلثانه280عمران     
حمير علي عريسه3عضويهذآور ذوغلثانه280عمران     
عسكر عبداهللا غلثات3عضويهذآور ذوغلثانه280عمران     
سباء باآر ناجي وقاز4رئاسهاناثذوغلثانه280عمران     
فيروز احمد احمد غلثات4عضويهاناثذوغلثانه280عمران     
جواهر حسين سهيل4عضويهاناثذوغلثانه280عمران     
وفاء عبداهللا ناصر سهيل5رئاسهاناثذوغلثانه280عمران     
اديبه علي صالح المزلم5عضويهاناثذوغلثانه280عمران     
ايمان احمد ناصر ابو عصا5عضويهاناثذوغلثانه280عمران     
فايز طالع احمد القعود1رئاسهذآور عيانو280عمران     
مقبل أحمد مقبل القعود1عضويهذآور عيانو280عمران     
حازم حميد مقبل القعود1عضويهذآور عيانو280عمران     
منصور يحيى قرحش2رئاسهذآور عيانو280عمران     
عبد اهللا مسعود ابو عيده2عضويهذآور عيانو280عمران     
عبد اهللا منصر محمد ابو عصا2عضويهذآور عيانو280عمران     
سرحان علي عسكر وقاز3رئاسهذآور عيانو280عمران     
سام هادي مقبل القعود3عضويهذآور عيانو280عمران     
إبراهيم مبخوت الشيخ3عضويهذآور عيانو280عمران     
فاطمه ناصر يحي عاطف4رئاسهاناثعيانو280عمران     
هاجر حميد مقبل القعود4عضويهاناثعيانو280عمران     
أروى مصلح ذيبان4عضويهاناثعيانو280عمران     
أحمد مصلح آزمة1رئاسهذآور المجزعةز280عمران     
علي محسن عسكر وقاز1عضويهذآور المجزعةز280عمران     
عبد اهللا فيصل يحي القعود1عضويهذآور المجزعةز280عمران     
صدام حسن آزمة2رئاسهذآور المجزعةز280عمران     
نبيل محمد حسين حبيش2عضويهذآور المجزعةز280عمران     
عادل مسعود عبداهللا عزان2عضويهذآور المجزعةز280عمران     
عمار غازي الجثام3رئاسهذآور المجزعةز280عمران     
فارس ناصر الشهواني3عضويهذآور المجزعةز280عمران     
يحيى صالح الشامي3عضويهذآور المجزعةز280عمران     
صفاء ناجي فارع4رئاسهاناثالمجزعةز280عمران     
يسرى يحيى عبد اهللا حبيش4عضويهاناثالمجزعةز280عمران     
سوريا احمد القعود4عضويهاناثالمجزعةز280عمران     
ناصر طارش محمد الذويبي1رئاسهذآور الزق وجوفانح280عمران     
صادم علي طياش1عضويهذآور الزق وجوفانح280عمران     
قصي يحيى حاصل1عضويهذآور الزق وجوفانح280عمران     
علي عبد اهللا عيشان2رئاسهذآور الزق وجوفانح280عمران     
طارق عبد الرقيب محمد حبيش2عضويهذآور الزق وجوفانح280عمران     
خالد علي حزام ذيبان2عضويهذآور الزق وجوفانح280عمران     
فاطمة عبد الكريم عبده حبيش3رئاسهاناثالزق وجوفانح280عمران     
وفاء حميد همدان عيثان3عضويهاناثالزق وجوفانح280عمران     
مسعوده باقي حاصل3عضويهاناثالزق وجوفانح280عمران     
احمد محسن محمد طالع1رئاسهذآور مدرسة الحيرةط280عمران     
عبد اهللا علي محمد القحم1عضويهذآور مدرسة الحيرةط280عمران     
سالم مرشد ناصر الجشام1عضويهذآور مدرسة الحيرةط280عمران     
عبده محسن عسكر وقاز2رئاسهذآور مدرسة الحيرةط280عمران     
محمد علي مرشد قايد2عضويهذآور مدرسة الحيرةط280عمران     
صالح مسعود هادي طالع2عضويهذآور مدرسة الحيرةط280عمران     
عزيز صالح محمد طالع3رئاسهذآور مدرسة الحيرةط280عمران     
عزالدين صالح التوبه3عضويهذآور مدرسة الحيرةط280عمران     
عمران علي عسكر وقاز3عضويهذآور مدرسة الحيرةط280عمران     
جميله محمد اسعد الواحدي4رئاسهاناثمدرسة الحيرةط280عمران     
آسيا علي عبد اهللا حبيش4عضويهاناثمدرسة الحيرةط280عمران     
اديبه علي احمد القحم4عضويهاناثمدرسة الحيرةط280عمران     
عمار محمد احمد غيامه1رئاسهذآور الجازعى280عمران     
سالم ناجي محمد العسيلي1عضويهذآور الجازعى280عمران     
بسام حسين قايد دعكم1عضويهذآور الجازعى280عمران     
صالح علي عبد اهللا حبيش2رئاسهذآور الجازعى280عمران     
عبدالمجيد احمد طالع2عضويهذآور الجازعى280عمران     
سليم احمد علي التوبه2عضويهذآور الجازعى280عمران     
علي ناصر محمد العسيلي3رئاسهذآور الجازعى280عمران     
محمد مسعود عبداهللا عزان3عضويهذآور الجازعى280عمران     
قشوي يحيى علي التوبة3عضويهذآور الجازعى280عمران     
سيئون صالح خموسي4رئاسهاناثالجازعى280عمران     
احالم عبدالفتاح اسماعيل ابوشمس4عضويهاناثالجازعى280عمران     
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فاطمه احمد عبداهللا العسيلي4عضويهاناثالجازعى280عمران     
بدري مهدي شيبان1رئاسهذآور واسطك280عمران     
عبدالباقي حسين طالع1عضويهذآور واسطك280عمران     
علي زايد البدوي1عضويهذآور واسطك280عمران     
ناجي مانع عبد اهللا عبيد2رئاسهذآور واسطك280عمران     
علي زيد شايف2عضويهذآور واسطك280عمران     
سالم عبد اهللا عمران2عضويهذآور واسطك280عمران     
أحمد علي ناصر خموسي3رئاسهذآور واسطك280عمران     
عيسى احمد سالم جميله3عضويهذآور واسطك280عمران     
وليد يحيى الرصاص3عضويهذآور واسطك280عمران     
غضبان علي محمد شيبان4رئاسهذآور واسطك280عمران     
أحمد أحمد قابص4عضويهذآور واسطك280عمران     
رصاص يحيى رصاص4عضويهذآور واسطك280عمران     
فاطمة علي شيبان5رئاسهاناثواسطك280عمران     
حورية حسين طالع5عضويهاناثواسطك280عمران     
زهور صالح هادي وراق5عضويهاناثواسطك280عمران     
آاذية صالح علي بجاش6رئاسهاناثواسطك280عمران     
أحالم يحيى الرصاص6عضويهاناثواسطك280عمران     
نهاية أحمد مطر ذيبان6عضويهاناثواسطك280عمران     
معبر فيصل عسكر وقاز1رئاسهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
محسن همالن مقفح1عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
نبيل أحمد مطر1عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
سلطان محمد عزمز2رئاسهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
معاذ احمد هادي مقفح2عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
يحيى احمد محمد سبتان2عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
بختان همالن مقفح3رئاسهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
أحمد مطر يحيى جبران3عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
أحمد نعمان حبشمان3عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
بشير يحيى مقفح4رئاسهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
علي أحمد علي البصلي4عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
مجاهد احمد هادي4عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
صالح مصلح فاشع5رئاسهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
حميد زايد حطمان5عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
عادل عيظة العقي5عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
دارس أحمد مشلي6رئاسهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
قاسم احمد يحيى رعدان6عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
عبده محمد محمد طالع6عضويهذآور مقام بن عزيزل280عمران     
آاتبة حمود عزيز7رئاسهاناثمقام بن عزيزل280عمران     
زينب محسن جميله7عضويهاناثمقام بن عزيزل280عمران     
سباء على صالح7عضويهاناثمقام بن عزيزل280عمران     
جميلة جمال مطر حيدر8رئاسهاناثمقام بن عزيزل280عمران     
صافية حسن حسين أحمد8عضويهاناثمقام بن عزيزل280عمران     
مها خالد همدان عيثان8عضويهاناثمقام بن عزيزل280عمران     
ترآية علي مطر9رئاسهاناثمقام بن عزيزل280عمران     
حميدة احمد صالح منجد9عضويهاناثمقام بن عزيزل280عمران     
حميده علي حسين ذيبان9عضويهاناثمقام بن عزيزل280عمران     
يحيى علي يحيى جور1رئاسهذآور قاع السحاريم280عمران     
احمد احمد سالم جميله1عضويهذآور قاع السحاريم280عمران     
حاشد علي همالن1عضويهذآور قاع السحاريم280عمران     
عبده حسين ظاوي2رئاسهذآور قاع السحاريم280عمران     
جمال نعمان حبشمان2عضويهذآور قاع السحاريم280عمران     
فهد هادي حبشمان2عضويهذآور قاع السحاريم280عمران     
غمدان همدان حميشان3رئاسهذآور قاع السحاريم280عمران     
عبد الغني احمد قاسم السحاري3عضويهذآور قاع السحاريم280عمران     
عبداهللا هادي طالع3عضويهذآور قاع السحاريم280عمران     
محسن محمد علي التوبة4رئاسهذآور قاع السحاريم280عمران     
عبده محمد مهدي واصل4عضويهذآور قاع السحاريم280عمران     
إبراهميم يحيى طارش أبو دخنة4عضويهذآور قاع السحاريم280عمران     
ماريه مقبل عبداهللا فارع5رئاسهاناثقاع السحاريم280عمران     
نبيلة أحمد حمود عزيز5عضويهاناثقاع السحاريم280عمران     
مديرة محسن محسن عزيز5عضويهاناثقاع السحاريم280عمران     
عبدربه مقبل عبداهللا فارع1رئاسهذآور البقعهن280عمران     
قاسم منصر قناف1عضويهذآور البقعهن280عمران     
مسعود أحمد علي بوصي1عضويهذآور البقعهن280عمران     
عبده همدان عيثان2رئاسهذآور البقعهن280عمران     
جالل وقاز عسكر وقاز2عضويهذآور البقعهن280عمران     
هالل جمال جميل2عضويهذآور البقعهن280عمران     
احمد حسين علي حاتم3رئاسهذآور البقعهن280عمران     
ياسر محمد حميد بوصي3عضويهذآور البقعهن280عمران     
عبد اهللا صالح جبران3عضويهذآور البقعهن280عمران     

صفحة ٣ من ٦٦



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

ناصر قناف دهمان قناف4رئاسهذآور البقعهن280عمران     
سامر محمد هادي رعدان4عضويهذآور البقعهن280عمران     
عبدالحميد اسماعيل ابو شمس4عضويهذآور البقعهن280عمران     
الهام سالم علي شيبان5رئاسهاناثالبقعهن280عمران     
هيفاء جمال جميل مطر حيدر5عضويهاناثالبقعهن280عمران     
زهراء أحمد حسين علي5عضويهاناثالبقعهن280عمران     
فواآة يحيى عبداهللا آزمة6رئاسهاناثالبقعهن280عمران     
زهور صالح هادي وراد6عضويهاناثالبقعهن280عمران     
اريج سالم علي شيبان6عضويهاناثالبقعهن280عمران     
حمير صالح يحيى آندوع1رئاسهذآور مدرسة وادي سفيانس280عمران     
حسني مبارك محسن آندوع1عضويهذآور مدرسة وادي سفيانس280عمران     
حسن محسن حسين فارس1عضويهذآور مدرسة وادي سفيانس280عمران     
عبد الرحمن علي محمد بشر2رئاسهذآور مدرسة وادي سفيانس280عمران     
يحيى مصلح يحيى جبران2عضويهذآور مدرسة وادي سفيانس280عمران     
محمد محسن محمد القفر2عضويهذآور مدرسة وادي سفيانس280عمران     
صابرين محسن محمد جسار3رئاسهاناثمدرسة وادي سفيانس280عمران     
موزه صالح محمد العليي3عضويهاناثمدرسة وادي سفيانس280عمران     
عزيزة محمد محمد طالع3عضويهاناثمدرسة وادي سفيانس280عمران     
فايز احمد علي ابو سعيد1رئاسهذآور مدرسة ريك والكولةع280عمران     
جميل هزمل محمد معقل1عضويهذآور مدرسة ريك والكولةع280عمران     
يحيى صالح علي قبول1عضويهذآور مدرسة ريك والكولةع280عمران     
بسام احمد محسن حرشان2رئاسهذآور مدرسة ريك والكولةع280عمران     
حاصل محمد ناجي حاصل2عضويهذآور مدرسة ريك والكولةع280عمران     
محمد صالح حرشان2عضويهذآور مدرسة ريك والكولةع280عمران     
نقيله محمد علي الغولي3رئاسهاناثمدرسة ريك والكولةع280عمران     
نسيم حسن هادي معقل 3عضويهاناثمدرسة ريك والكولةع280عمران     
سهام سالم علي شيبان3عضويهاناثمدرسة ريك والكولةع280عمران     
اماني قاسم ابو عيسى4رئاسهاناثمدرسة ريك والكولةع280عمران     
مريم عبد اهللا صالح دجاجيل4عضويهاناثمدرسة ريك والكولةع280عمران     
راضية قاسم قاسم مسفر4عضويهاناثمدرسة ريك والكولةع280عمران     
محمود عسكر بشاري1رئاسهذآور مدرسة السالم ظم االسفلف280عمران     
يحي علي محمد فارع1عضويهذآور مدرسة السالم ظم االسفلف280عمران     
محمد مرشد داحش1عضويهذآور مدرسة السالم ظم االسفلف280عمران     
صالح احمد منصور فارع2رئاسهذآور مدرسة السالم ظم االسفلف280عمران     
احمد عسكر فارع2عضويهذآور مدرسة السالم ظم االسفلف280عمران     
مصلح ناجي عقله2عضويهذآور مدرسة السالم ظم االسفلف280عمران     
ريم احسن قاسم مرشد3رئاسهاناثمدرسة السالم ظم االسفلف280عمران     
افريقيا علي صالح بشاري3عضويهاناثمدرسة السالم ظم االسفلف280عمران     
غناء مجاهد احمد فارع3عضويهاناثمدرسة السالم ظم االسفلف280عمران     
جهاد ناشر علي طالع1رئاسهذآور مدرسة خولةص280عمران     
محمد يحيى االقطل1عضويهذآور مدرسة خولةص280عمران     
حميد عبداهللا ابودمه1عضويهذآور مدرسة خولةص280عمران     
عبدالوهاب محسن قايد خماسي2رئاسهذآور مدرسة خولةص280عمران     
صالح يحي ابو دمه2عضويهذآور مدرسة خولةص280عمران     
قحطان علي عسكر2عضويهذآور مدرسة خولةص280عمران     
جبران محمد علي اسعد3رئاسهذآور مدرسة خولةص280عمران     
صالح محمد آوآباني3عضويهذآور مدرسة خولةص280عمران     
خالد مشلي جوشعي3عضويهذآور مدرسة خولةص280عمران     
عبده عبداهللا رجاجيل4رئاسهذآور مدرسة خولةص280عمران     
حميد أحمد حسين العزي4عضويهذآور مدرسة خولةص280عمران     
جار اهللا مقبل علي ابو دمه4عضويهذآور مدرسة خولةص280عمران     
اشواق عبده االقطل5رئاسهاناثمدرسة خولةص280عمران     
غنى محمد علي اسعد5عضويهاناثمدرسة خولةص280عمران     
امة الرحمن علي عبداهللا طالع5عضويهاناثمدرسة خولةص280عمران     
فاطمة عبدالباقي طالع6رئاسهاناثمدرسة خولةص280عمران     
سنبله عبداهللا ذيبان6عضويهاناثمدرسة خولةص280عمران     
نوراء هادي حجي6عضويهاناثمدرسة خولةص280عمران     
محمد محمد احمد صالح الصبيحي1رئاسهذآور الجفجفق280عمران     
دارس محمد محسن زمر1عضويهذآور الجفجفق280عمران     
محمد عبد الكريم عبده حبيش1عضويهذآور الجفجفق280عمران     
محسن ناصر علي الضيني2رئاسهذآور الجفجفق280عمران     
حمود حسين السبيعي2عضويهذآور الجفجفق280عمران     
امين حسين السبيعي2عضويهذآور الجفجفق280عمران     
عوض مرشد السبيعي3رئاسهذآور الجفجفق280عمران     
عبد اهللا صالح عامر3عضويهذآور الجفجفق280عمران     
منصور حسين راجح3عضويهذآور الجفجفق280عمران     
رضيه محمد احمد الصبيحي4رئاسهاناثالجفجفق280عمران     
هدى يحي احسن الجيش4عضويهاناثالجفجفق280عمران     
امينة علي يحيى القعود4عضويهاناثالجفجفق280عمران     
رقيه هادي علي صالح5رئاسهاناثالجفجفق280عمران     
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اميره يحيى محسن دهاق5عضويهاناثالجفجفق280عمران     
هديه علي نايف سبعين5عضويهاناثالجفجفق280عمران     
هادي علي يحيى الجيشي1رئاسهذآور ورورر280عمران     
ناجي هادي صالح حواآجه1عضويهذآور ورورر280عمران     
احمد علي صالح السملي1عضويهذآور ورورر280عمران     
عصام علي راجح سعد2رئاسهذآور ورورر280عمران     
فايز صالح حسن ديالن2عضويهذآور ورورر280عمران     
مرشد عامر محسن نعيم2عضويهذآور ورورر280عمران     
جميله محمد حمود الفقيه3رئاسهاناثورورر280عمران     
هيام ناصر مرشد دبالن3عضويهاناثورورر280عمران     
فاطمة علي يحيى الجيشي3عضويهاناثورورر280عمران     
عبدالفتاح مبخوت حسن ابو عيده1رئاسهذآور عرامش280عمران     
محمد صالح أبوعيدة1عضويهذآور عرامش280عمران     
غالب حسن منصور جميل1عضويهذآور عرامش280عمران     
غازي صالح حسن ابو غزال2رئاسهذآور عرامش280عمران     
علي صالح يحيى المرهبي2عضويهذآور عرامش280عمران     
محسن منصور محسن مريط2عضويهذآور عرامش280عمران     
وليد يحيى عبد اهللا حبيش3رئاسهذآور عرامش280عمران     
عصام محمد عايض ضبعان3عضويهذآور عرامش280عمران     
بكيل ناصر البرطي3عضويهذآور عرامش280عمران     
غنية علي قايد ابو عيدة4رئاسهاناثعرامش280عمران     
سماح درهم قايد درعان4عضويهاناثعرامش280عمران     
غنية على قايد ابوعيده4عضويهاناثعرامش280عمران     
هاجر قايد عبداهللا سابق5رئاسهاناثعرامش280عمران     
نبيله صالح عبد اهللا ناجي5عضويهاناثعرامش280عمران     
تهاني محمد هادي ابو عيشة5عضويهاناثعرامش280عمران     
صالح دحان محمد المليح1رئاسهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
عادل هادي ناجي مرآاع1عضويهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
علي حسين علي منصر1عضويهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
احمد ناجي علي شمسان2رئاسهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
عيظة حسن قايد مرشد2عضويهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
محمد عبد اهللا صالح ناجي2عضويهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
وليد حسين علي داود3رئاسهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
امين مصلح محسن جميل3عضويهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
ناجي علي يحيى داود3عضويهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
صادق ناصر احمد المليح4رئاسهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
ضيف اهللا سنان يحي محمد4عضويهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
عثمان ناجي عيظة مرآاع4عضويهذآور مدرسة بن قمرت280عمران     
آمنة محسن عبد اهللا جابر5رئاسهاناثمدرسة بن قمرت280عمران     
حسناء علي محسن شمان5عضويهاناثمدرسة بن قمرت280عمران     
سؤال سالم جميل حسين5عضويهاناثمدرسة بن قمرت280عمران     
نجاه محسن شمسان علي شمسان6رئاسهاناثمدرسة بن قمرت280عمران     
رضا صالح مصلح المرهبي6عضويهاناثمدرسة بن قمرت280عمران     
مجيدة عيظ  حسن قايد6عضويهاناثمدرسة بن قمرت280عمران     
امان غالب حسن جميل7رئاسهاناثمدرسة بن قمرت280عمران     
انهار ناجي عيظه مرآاعي7عضويهاناثمدرسة بن قمرت280عمران     
يحيى هزاع احمد لطف اهللا7عضويهاناثمدرسة بن قمرت280عمران     
مصلح علي زايد 1رئاسهذآور الطحضهث280عمران     
فيصل يحيى صالح زمر1عضويهذآور الطحضهث280عمران     
محمد ناصر علي مرشد1عضويهذآور الطحضهث280عمران     
جالل ناصر علي يحيى ناجي2رئاسهذآور الطحضهث280عمران     
فواز محسن زاهر2عضويهذآور الطحضهث280عمران     
صادق صالح حمود البوني2عضويهذآور الطحضهث280عمران     
حبك قاسم قاسم دغسان3رئاسهاناثالطحضهث280عمران     
سمية يحيى قايد زمر3عضويهاناثالطحضهث280عمران     
سبأ محسن صالح عبيد3عضويهاناثالطحضهث280عمران     
سماح محمد علي مجلي4رئاسهاناثالطحضهث280عمران     
خديجه امين مرعي الدهمي4عضويهاناثالطحضهث280عمران     
سعاد محمد حمود ناشر4عضويهاناثالطحضهث280عمران     
صالح صالح صبر1رئاسهذآور الكسادخ280عمران     
عادل حميد الصوالني1عضويهذآور الكسادخ280عمران     
حمود هادي حسين المرهبي1عضويهذآور الكسادخ280عمران     
غازي علي يحيى العوراني2رئاسهذآور الكسادخ280عمران     
عبد اهللا عبد اهللا محسن األآوع2عضويهذآور الكسادخ280عمران     
عبده أحمد أحمد حبيش2عضويهذآور الكسادخ280عمران     
ماويه علي مصلح العدراني3رئاسهاناثالكسادخ280عمران     
هيفاء حسن منصور الصوالني3عضويهاناثالكسادخ280عمران     
مديحة هادي ناصر علي3عضويهاناثالكسادخ280عمران     
اشواق أحمد مصلح احمد حسين4رئاسهاناثالكسادخ280عمران     
اروى عبداهللا حسين المرهبي4عضويهاناثالكسادخ280عمران     
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ايناس شاجع حميد محسن4عضويهاناثالكسادخ280عمران     
علي احمد علي حنش1رئاسهذآور الهجرهذ280عمران     
حسان محسن محسن العباصي1عضويهذآور الهجرهذ280عمران     
حمير ناصر علي ناجي1عضويهذآور الهجرهذ280عمران     
عبد الحميد حميد علي الجيش2رئاسهذآور الهجرهذ280عمران     
صادق سالم يحيى الحبيش2عضويهذآور الهجرهذ280عمران     
فايز يحيى عبداهللا السري2عضويهذآور الهجرهذ280عمران     
سميحه حسين يحيى حنش3رئاسهاناثالهجرهذ280عمران     
سلوى مطهر علي األآوع3عضويهاناثالهجرهذ280عمران     
تسليم صالح المرهبي3عضويهاناثالهجرهذ280عمران     
عائشة عيظة حسن قايد4رئاسهاناثالهجرهذ280عمران     
رباب احمد علي حنش4عضويهاناثالهجرهذ280عمران     
صفاء احمد علي احمد4عضويهاناثالهجرهذ280عمران     
محسن محمد زيد ابو الرجال1رئاسهذآور مدرسة عيال موسىض280عمران     
عبداهللا عبداهللا المهرس1عضويهذآور مدرسة عيال موسىض280عمران     
محمد حمود قوزع1عضويهذآور مدرسة عيال موسىض280عمران     
انور منصور العيزري2رئاسهذآور مدرسة عيال موسىض280عمران     
محمد صالح حاجب الموسى2عضويهذآور مدرسة عيال موسىض280عمران     
محمود احمد صالح2عضويهذآور مدرسة عيال موسىض280عمران     
عبد اهللا عثمان مقحط3رئاسهذآور مدرسة عيال موسىض280عمران     
محمد حمود ابو غانم3عضويهذآور مدرسة عيال موسىض280عمران     
حمود احمد غامس3عضويهذآور مدرسة عيال موسىض280عمران     
حنان منصور العيزري4رئاسهاناثمدرسة عيال موسىض280عمران     
ليبيا يحيى صالح ابو الشذره4عضويهاناثمدرسة عيال موسىض280عمران     
ريم احمد مرشد ثعيل4عضويهاناثمدرسة عيال موسىض280عمران     
افراح يحي االرحبي5رئاسهاناثمدرسة عيال موسىض280عمران     
حنان محمد قوزع5عضويهاناثمدرسة عيال موسىض280عمران     
ايمان محمد سعد مقبل5عضويهاناثمدرسة عيال موسىض280عمران     
مهدي عبداهللا الفقيه 1رئاسهذآور مدرسة قطونظ280عمران     
نسيم مقبل هادي القطواني1عضويهذآور مدرسة قطونظ280عمران     
عبدالكريم حسين منصر1عضويهذآور مدرسة قطونظ280عمران     
احمد محمد محسن مسعود2رئاسهذآور مدرسة قطونظ280عمران     
مبروك محمد هادي الشامي2عضويهذآور مدرسة قطونظ280عمران     
محمد أحمد حسين العزي2عضويهذآور مدرسة قطونظ280عمران     
محسن محمد محسن الخضراني3رئاسهذآور مدرسة قطونظ280عمران     
رداد ناجي علي الحضراني3عضويهذآور مدرسة قطونظ280عمران     
محمد صالح حسن معلوم3عضويهذآور مدرسة قطونظ280عمران     
فوزيه شوعي مسعود4رئاسهاناثمدرسة قطونظ280عمران     
اروى احمد علي الفقيه4عضويهاناثمدرسة قطونظ280عمران     
فاتن سالم ناصر شمسان4عضويهاناثمدرسة قطونظ280عمران     
بلقيس عبده حسين حبيش5رئاسهاناثمدرسة قطونظ280عمران     
راضيه علي علي مقحط5عضويهاناثمدرسة قطونظ280عمران     
مريم صالح معلوم5عضويهاناثمدرسة قطونظ280عمران     
محمد حمود الداعري1رئاسهذآور مدرسة الرآيةغ280عمران     
عبداهللا محسن محمد العشبي1عضويهذآور مدرسة الرآيةغ280عمران     
خالد قايد يحيى رفيق اهللا1عضويهذآور مدرسة الرآيةغ280عمران     
علي محسن صالح ابو مريم2رئاسهذآور مدرسة الرآيةغ280عمران     
محفوظ علي حسين أبو عبور2عضويهذآور مدرسة الرآيةغ280عمران     
سالم ناجي علي مرشد2عضويهذآور مدرسة الرآيةغ280عمران     
محمد هادي ناصر علي3رئاسهذآور مدرسة الرآيةغ280عمران     
هيثم محمد احمد الطارقه3عضويهذآور مدرسة الرآيةغ280عمران     
حمير هادي حسين الحربي3عضويهذآور مدرسة الرآيةغ280عمران     
سميه هادي العشبي4رئاسهاناثمدرسة الرآيةغ280عمران     
عائشة محسن شمسان4عضويهاناثمدرسة الرآيةغ280عمران     
هدى علي عبده حبيش4عضويهاناثمدرسة الرآيةغ280عمران     
خديجة أحمد احمد الغرسي5رئاسهاناثمدرسة الرآيةغ280عمران     
عبير احمد سعد الغباري5عضويهاناثمدرسة الرآيةغ280عمران     
بسمه عزيز العشبي5عضويهاناثمدرسة الرآيةغ280عمران     
فيصل علي محسن الذيب1رئاسهذآور سوق الخميسا280٢عمران     
عبد السالم علوان علي رمضان1عضويهذآور سوق الخميسا280٢عمران     
عبد اهللا عبد اهللا عبده غانم1عضويهذآور سوق الخميسا280٢عمران     
رنان قاسم عزان2رئاسهذآور سوق الخميسا280٢عمران     
قاسم محسن سنان فرجه2عضويهذآور سوق الخميسا280٢عمران     
محمد محسن حنش الفقيه2عضويهذآور سوق الخميسا280٢عمران     
راجح راجح راجح عزان3رئاسهذآور سوق الخميسا280٢عمران     
فيصل مسعود عزان3عضويهذآور سوق الخميسا280٢عمران     
امين محمد مسعد عزان3عضويهذآور سوق الخميسا280٢عمران     
خديجه حنش محسن حنش4رئاسهاناثسوق الخميسا280٢عمران     
حنان عبد اهللا محسن التمتمي4عضويهاناثسوق الخميسا280٢عمران     
امة الغفور حمود شمار4عضويهاناثسوق الخميسا280٢عمران     
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نور الصباح علي سرحان مقحط5رئاسهاناثسوق الخميسا280٢عمران     
احالم محمد محسن حنش5عضويهاناثسوق الخميسا280٢عمران     
مي محمد عبداهللا عزان5عضويهاناثسوق الخميسا280٢عمران     
عبد الخالق يحيى مشعل الغريبي1رئاسهذآور مبني المواصالتا281عمران     
عسكر علي مشعل الغريبي1عضويهذآور مبني المواصالتا281عمران     
عبدالرحمن حسن سنان1عضويهذآور مبني المواصالتا281عمران     
عبدالرحمن حسن شرف الرصاص2رئاسهذآور مبني المواصالتا281عمران     
سلطان احمد قاسم البروشي2عضويهذآور مبني المواصالتا281عمران     
فارس شائف علي الغزي2عضويهذآور مبني المواصالتا281عمران     
هيفاء علي ناشر القطيش3رئاسهاناثمبني المواصالتا281عمران     
حورية علي احمد الجرش3عضويهاناثمبني المواصالتا281عمران     
نجود مجاهد مثنى فارع3عضويهاناثمبني المواصالتا281عمران     
عبدالعزيز شايف صالح الشعيبي1رئاسهذآور المعهدب281عمران     
سرحان عبداهللا يحيى عبده1عضويهذآور المعهدب281عمران     
نجيب عبدالكريم الرصاص1عضويهذآور المعهدب281عمران     
مازن مجاهد مثنى فارع2رئاسهذآور المعهدب281عمران     
محمد يحيى هادي آرشوم2عضويهذآور المعهدب281عمران     
احمد سنان يحيى صالح الحراسي2عضويهذآور المعهدب281عمران     
امل مجاهد مثنى فارع3رئاسهاناثالمعهدب281عمران     
اروى احمد علي آرشوم3عضويهاناثالمعهدب281عمران     
خديجه عبداهللا حسن الكبير3عضويهاناثالمعهدب281عمران     
سامي علي زايد الغميري1رئاسهذآور مدرسة الشهيد حسين االحمرج281عمران     
محمد هادي ثابت المعمري1عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين االحمرج281عمران     
حميد حسين قاسم الغريبي1عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين االحمرج281عمران     
صالح احمد صالح الغريبي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد حسين االحمرج281عمران     
يحيى ناشر ناصر االحمر2عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين االحمرج281عمران     
ياسر علي علي عنب2عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين االحمرج281عمران     
حوريه ناصر علي االحمر3رئاسهاناثمدرسة الشهيد حسين االحمرج281عمران     
عائشه احمد علي احمد3عضويهاناثمدرسة الشهيد حسين االحمرج281عمران     
عائشة علي علي فاضل3عضويهاناثمدرسة الشهيد حسين االحمرج281عمران     
عثمان يحيى علي سعد الكوآباني1رئاسهذآور ذو آراع مدرسة النورد281عمران     
علي يحيى يحيى القاضي1عضويهذآور ذو آراع مدرسة النورد281عمران     
صيفان يحيى علي آراع1عضويهذآور ذو آراع مدرسة النورد281عمران     
حليمة عبد الخالق عادل حيدر2رئاسهاناثذو آراع مدرسة النورد281عمران     
ماجده سعد علي قرحش2عضويهاناثذو آراع مدرسة النورد281عمران     
اسراء ناصر مخبوت االحمر2عضويهاناثذو آراع مدرسة النورد281عمران     
علي صالح محمد ابو بداه1رئاسهذآور مدرسة االمجاد السادة ومسلمه281عمران     
صالح هادي يحيى سيله1عضويهذآور مدرسة االمجاد السادة ومسلمه281عمران     
سرحان صالح محسن مسلم1عضويهذآور مدرسة االمجاد السادة ومسلمه281عمران     
يسرى حسين هادي مسلم2رئاسهاناثمدرسة االمجاد السادة ومسلمه281عمران     
فاطمة احمد قاسم مسلم2عضويهاناثمدرسة االمجاد السادة ومسلمه281عمران     
انوار صالح صالح القملي2عضويهاناثمدرسة االمجاد السادة ومسلمه281عمران     
صادق ناصر ناصر االحمر1رئاسهذآور مدرسة الهجر الحمزيو281عمران     
حامد حسين عوض الرصاص1عضويهذآور مدرسة الهجر الحمزيو281عمران     
عبدة احمد مرشد علي1عضويهذآور مدرسة الهجر الحمزيو281عمران     
عبدالسالم أحمد حسين الحضوري2رئاسهذآور مدرسة الهجر الحمزيو281عمران     
حمير هادي وحي االحمر2عضويهذآور مدرسة الهجر الحمزيو281عمران     
محمد منصور علي البدعي2عضويهذآور مدرسة الهجر الحمزيو281عمران     
سارية عبد اهللا صالح الحاج3رئاسهاناثمدرسة الهجر الحمزيو281عمران     
عبير ناصر مبخوت االحمر3عضويهاناثمدرسة الهجر الحمزيو281عمران     
سيناء احمد صغير3عضويهاناثمدرسة الهجر الحمزيو281عمران     
عبد الكريم صالح أحمد الصعر1رئاسهذآور مدرسة الشهيد حسين الشاوشز281عمران     
يحيى حسين ذيبان1عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين الشاوشز281عمران     
عمار محسن شاوش1عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين الشاوشز281عمران     
نوال مصلح علي ذيبان2رئاسهاناثمدرسة الشهيد حسين الشاوشز281عمران     
منال خالد محمد حسن حنش2عضويهاناثمدرسة الشهيد حسين الشاوشز281عمران     
امة الجبار مطر ناجي شاوش2عضويهاناثمدرسة الشهيد حسين الشاوشز281عمران     
علي قاسم يحيى البروش1رئاسهذآور مدرسة الشهيد حسن البناءح281عمران     
ردمان احمد علي البروشي1عضويهذآور مدرسة الشهيد حسن البناءح281عمران     
عبداهللا عبدالعزيز قاسم البروشي1عضويهذآور مدرسة الشهيد حسن البناءح281عمران     
مريم ناصر هادي البروشي2رئاسهاناثمدرسة الشهيد حسن البناءح281عمران     
فردوس قايد يحيى البروشي2عضويهاناثمدرسة الشهيد حسن البناءح281عمران     
ساره مقبل علي البروشي2عضويهاناثمدرسة الشهيد حسن البناءح281عمران     
جوالن احمد احمد االحمر1رئاسهذآور مدرسة الشهيد مطيع حسين االحمرط281عمران     
عبدالكريم صالح حسين االحمر1عضويهذآور مدرسة الشهيد مطيع حسين االحمرط281عمران     
عمار ناصر علي االحمر1عضويهذآور مدرسة الشهيد مطيع حسين االحمرط281عمران     
هاجر ناصر علي يحيى االحمر2رئاسهاناثمدرسة الشهيد مطيع حسين االحمرط281عمران     
عائشة احمد صالح البروشي2عضويهاناثمدرسة الشهيد مطيع حسين االحمرط281عمران     
آوآب مقبل هادي بشير2عضويهاناثمدرسة الشهيد مطيع حسين االحمرط281عمران     
هاشم عبداهللا حسين قاسم الغريبي1رئاسهذآور مدرسة الوحده ذو علىى281عمران     
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احمد يحي محيي رآب1عضويهذآور مدرسة الوحده ذو علىى281عمران     
صادق عبداهللا حزام الغريبي1عضويهذآور مدرسة الوحده ذو علىى281عمران     
عسكر قاسم مقبل الغريبي2رئاسهذآور مدرسة الوحده ذو علىى281عمران     
فايد نايف احمد الغريبي2عضويهذآور مدرسة الوحده ذو علىى281عمران     
عسكر قايد حسين الغريبي2عضويهذآور مدرسة الوحده ذو علىى281عمران     
بدور عبد اهللا علي المطري3رئاسهاناثمدرسة الوحده ذو علىى281عمران     
ياسمين قناف قايد الغريبي3عضويهاناثمدرسة الوحده ذو علىى281عمران     
صفاء يحيى درهم الغريبي3عضويهاناثمدرسة الوحده ذو علىى281عمران     
عبداهللا صالح يحيى الحضوري1رئاسهذآور مدرسة الفالحك281عمران     
جمال ناصر سيله1عضويهذآور مدرسة الفالحك281عمران     
مصلح آندش1عضويهذآور مدرسة الفالحك281عمران     
جوهره طاهر مكي2رئاسهاناثمدرسة الفالحك281عمران     
امه الخالق حسين صالح االشموري2عضويهاناثمدرسة الفالحك281عمران     
هند هادي صالح آندش2عضويهاناثمدرسة الفالحك281عمران     
صالح هادي ثابت حيد1رئاسهذآور المعامره مدرسة الميثاقل281عمران     
عمار احمد سرحان1عضويهذآور المعامره مدرسة الميثاقل281عمران     
عبد اهللا صالح ناجي الحيداني1عضويهذآور المعامره مدرسة الميثاقل281عمران     
فاطمة حسين البروشي2رئاسهاناثالمعامره مدرسة الميثاقل281عمران     
ليلى عبداهللا يحيى طواف2عضويهاناثالمعامره مدرسة الميثاقل281عمران     
سميره ناجي احمد حيدر2عضويهاناثالمعامره مدرسة الميثاقل281عمران     
فضل عبدالغني عبدالقوي الرميمة1رئاسهذآور ذو مطيع المدرسةم281عمران     
علي محمد علي ناشر االحمر1عضويهذآور ذو مطيع المدرسةم281عمران     
حميد صادق احمد االحمر1عضويهذآور ذو مطيع المدرسةم281عمران     
عبد الكريم مرشد احمد الجرافي2رئاسهذآور ذو مطيع المدرسةم281عمران     
يحيى ناصر علي االحمر2عضويهذآور ذو مطيع المدرسةم281عمران     
محمد عبدالغني محمد علي2عضويهذآور ذو مطيع المدرسةم281عمران     
اشراق صادق احمد االحمر3رئاسهاناثذو مطيع المدرسةم281عمران     
تهاني عبد اهللا حسين مطيع3عضويهاناثذو مطيع المدرسةم281عمران     
اقبال عبداهللا علي شاوش3عضويهاناثذو مطيع المدرسةم281عمران     
امين علي مدرك القطيش1رئاسهذآور مدرسة الشهداءن281عمران     
صادق علي احمد القطيش1عضويهذآور مدرسة الشهداءن281عمران     
سيالن ناصر حسين مبهط1عضويهذآور مدرسة الشهداءن281عمران     
نورية يحيى ناشر القطيش2رئاسهاناثمدرسة الشهداءن281عمران     
خوله علي مدرك القطيش2عضويهاناثمدرسة الشهداءن281عمران     
حليمة علي حسين شرداة2عضويهاناثمدرسة الشهداءن281عمران     
فيصل يحي حسين فقعس1رئاسهذآور ذو عناش المدرسةس281عمران     
حسين صالح فقعش1عضويهذآور ذو عناش المدرسةس281عمران     
رشيد عبداهللا راشد عمران1عضويهذآور ذو عناش المدرسةس281عمران     
صدام عباد صالح أبو طله2رئاسهذآور ذو عناش المدرسةس281عمران     
يحيى ناصر احمد صريمي2عضويهذآور ذو عناش المدرسةس281عمران     
بشير محمد عيظة العناشي2عضويهذآور ذو عناش المدرسةس281عمران     
سميره حسين راشد3رئاسهاناثذو عناش المدرسةس281عمران     
سماح علي عبداهللا الحضوري3عضويهاناثذو عناش المدرسةس281عمران     
لينا يحيى ناصر الصريمي3عضويهاناثذو عناش المدرسةس281عمران     
محمد مطلق فارع1رئاسهذآور مدسة ذى ربيلع281عمران     
حامد علي محمد الشاوري1عضويهذآور مدسة ذى ربيلع281عمران     
فيشي ناوي يحيى فارع1عضويهذآور مدسة ذى ربيلع281عمران     
نسيم حسين محسن القملي2رئاسهاناثمدسة ذى ربيلع281عمران     
تصحيح ناصر ناصر2عضويهاناثمدسة ذى ربيلع281عمران     
حسيبه احمد مكي2عضويهاناثمدسة ذى ربيلع281عمران     
محمد صالح صالح القملي1رئاسهذآور مدرسة سبأ خيوانف281عمران     
احمد مرشد فارس1عضويهذآور مدرسة سبأ خيوانف281عمران     
هالل مقبل هاللي1عضويهذآور مدرسة سبأ خيوانف281عمران     
علي منصر يحي محمد2رئاسهذآور مدرسة سبأ خيوانف281عمران     
جمال حزام علي فارس2عضويهذآور مدرسة سبأ خيوانف281عمران     
منصور ناصر محسن القاز2عضويهذآور مدرسة سبأ خيوانف281عمران     
علي محمد ناصر لطحي3رئاسهذآور مدرسة سبأ خيوانف281عمران     
مالك محمد حزام فارس3عضويهذآور مدرسة سبأ خيوانف281عمران     
محمد أحمد قاسم السراجي3عضويهذآور مدرسة سبأ خيوانف281عمران     
حوريه مرشد فارس4رئاسهاناثمدرسة سبأ خيوانف281عمران     
حوريه مرشد علي مارش4عضويهاناثمدرسة سبأ خيوانف281عمران     
اسماء حسن علي زليط4عضويهاناثمدرسة سبأ خيوانف281عمران     
مقبل حسين نقيب فارع1رئاسهذآور مدرسة بوبانص281عمران     
عبداهللا حسين مرشد عمران1عضويهذآور مدرسة بوبانص281عمران     
مجاهد يحيى علي جنتر1عضويهذآور مدرسة بوبانص281عمران     
سالم فيصل صالح مرح2رئاسهذآور مدرسة بوبانص281عمران     
احمد صالح احمد سمح2عضويهذآور مدرسة بوبانص281عمران     
عبده عايض بدوي2عضويهذآور مدرسة بوبانص281عمران     
عديلة مبخوت فايد طامش3رئاسهاناثمدرسة بوبانص281عمران     
اميره محسن مسرح3عضويهاناثمدرسة بوبانص281عمران     
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فاطمة يحيى هادي هادي3عضويهاناثمدرسة بوبانص281عمران     
عائشه يحيى صالح الغريبي4رئاسهاناثمدرسة بوبانص281عمران     
اروى لطف علي زليط4عضويهاناثمدرسة بوبانص281عمران     
شورى صالح عزيز الصريمي4عضويهاناثمدرسة بوبانص281عمران     
عيسى يحيى ساري ابوعلبة1رئاسهذآور العشهق281عمران     
احمد علي احمد ابو علبه1عضويهذآور العشهق281عمران     
عمر يحيى حسين ابو علبه1عضويهذآور العشهق281عمران     
علي قاسم هادي ابو سن2رئاسهذآور العشهق281عمران     
فاضل يحي صالح الغميري2عضويهذآور العشهق281عمران     
عزي صالح حميد ابو رآب2عضويهذآور العشهق281عمران     
هاجر أحمد حسين الحضوري3رئاسهاناثالعشهق281عمران     
تقى علي هادي ابو علبه3عضويهاناثالعشهق281عمران     
سيناء ناصر زايد الحنبي3عضويهاناثالعشهق281عمران     
نجيب محمد علي الشميلي1رئاسهذآور الزحوفر281عمران     
عبد اهللا ناصر حليمة الحنتبي1عضويهذآور الزحوفر281عمران     
محمد علي هادي القبيلي1عضويهذآور الزحوفر281عمران     
احمد علي هادي القبيلي2رئاسهذآور الزحوفر281عمران     
صالح محمد محمد الحنبي2عضويهذآور الزحوفر281عمران     
يحيى احمد ابو سن2عضويهذآور الزحوفر281عمران     
امين صالح صالح الحنبي3رئاسهذآور الزحوفر281عمران     
مصلح علي حسين عكار3عضويهذآور الزحوفر281عمران     
يوسف علي ناجي شاوش3عضويهذآور الزحوفر281عمران     
عبد الرقيب علي حزام عكار4رئاسهذآور الزحوفر281عمران     
علي احمد مقبل آندش4عضويهذآور الزحوفر281عمران     
خالد احمد احسن البشاري4عضويهذآور الزحوفر281عمران     
حنان صالح صالح الحنبي5رئاسهاناثالزحوفر281عمران     
بشرى علي هادي الشميلي5عضويهاناثالزحوفر281عمران     
انيسة مطهر القبسي5عضويهاناثالزحوفر281عمران     
سمية علي يحيى الرصاص6رئاسهاناثالزحوفر281عمران     
بشرى علي هادي الشميلي6عضويهاناثالزحوفر281عمران     
منى ناجي حسين العصيمي6عضويهاناثالزحوفر281عمران     
علي احمد الصوفي1رئاسهذآور مدرسة النور حدبة البير برشانهش281عمران     
مصلح صالح ابو رآب1عضويهذآور مدرسة النور حدبة البير برشانهش281عمران     
محمد ناصر ابو عوجاء1عضويهذآور مدرسة النور حدبة البير برشانهش281عمران     
علي صالح مداغش2رئاسهذآور مدرسة النور حدبة البير برشانهش281عمران     
سالم مقبل عايض سيله2عضويهذآور مدرسة النور حدبة البير برشانهش281عمران     
نوار حمود نصيب زيدان قعبان2عضويهذآور مدرسة النور حدبة البير برشانهش281عمران     
انيسه يحيى صالح ابو عوجاء3رئاسهاناثمدرسة النور حدبة البير برشانهش281عمران     
فاطمة عبد اهللا الجمال3عضويهاناثمدرسة النور حدبة البير برشانهش281عمران     
فاطمة محمد آديس3عضويهاناثمدرسة النور حدبة البير برشانهش281عمران     
محسن قاسم ابو سعيد1رئاسهذآور مدرسة ذو بو سعيد العصريت281عمران     
حسين محسن مهيوب الغويدي1عضويهذآور مدرسة ذو بو سعيد العصريت281عمران     
نايف راشد الوادعي1عضويهذآور مدرسة ذو بو سعيد العصريت281عمران     
صالح صالح صالح ابوسعيد2رئاسهذآور مدرسة ذو بو سعيد العصريت281عمران     
جمال علي علي العرجلي2عضويهذآور مدرسة ذو بو سعيد العصريت281عمران     
يحيى علي غالب عبيد2عضويهذآور مدرسة ذو بو سعيد العصريت281عمران     
عبير عبد اهللا البارق3رئاسهاناثمدرسة ذو بو سعيد العصريت281عمران     
سباء مصلح جبران ابو علبه3عضويهاناثمدرسة ذو بو سعيد العصريت281عمران     
زينب عبداهللا عنب3عضويهاناثمدرسة ذو بو سعيد العصريت281عمران     
معمر علي علي دبوان1رئاسهذآور مدرسة االنوار الدمادمهث281عمران     
هادي علي مثنى 1عضويهذآور مدرسة االنوار الدمادمهث281عمران     
صالح يحيى الدمدمي1عضويهذآور مدرسة االنوار الدمادمهث281عمران     
علي صادق البارق2رئاسهذآور مدرسة االنوار الدمادمهث281عمران     
طارق منصور حزام البارق2عضويهذآور مدرسة االنوار الدمادمهث281عمران     
عبد الهادي هادي احمد الدمدمي2عضويهذآور مدرسة االنوار الدمادمهث281عمران     
خوله هادي هادي البارق3رئاسهاناثمدرسة االنوار الدمادمهث281عمران     
الهام هادي محسن مهيوب3عضويهاناثمدرسة االنوار الدمادمهث281عمران     
سميرة طارق منصور البارق3عضويهاناثمدرسة االنوار الدمادمهث281عمران     
معيض علي جبران الهدياني1رئاسهذآور ذو هديانخ281عمران     
هاني حمود علي السري1عضويهذآور ذو هديانخ281عمران     
هادي ناصر قايد الهدياني1عضويهذآور ذو هديانخ281عمران     
يحيى درهم اللعفة2رئاسهذآور ذو هديانخ281عمران     
باسل هادي صالح الهدياني2عضويهذآور ذو هديانخ281عمران     
احمد سعيد سلطان البريهي2عضويهذآور ذو هديانخ281عمران     
سمية علي حزام3رئاسهاناثذو هديانخ281عمران     
رقيقه معيض الهدياني3عضويهاناثذو هديانخ281عمران     
بغداد حسين دهيش3عضويهاناثذو هديانخ281عمران     
علي هادي احمد طامي1رئاسهذآور قرهدذ281عمران     
صادق علي قدري1عضويهذآور قرهدذ281عمران     
عسكر صادق جحدم1عضويهذآور قرهدذ281عمران     
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عصيم احمد احمد الزاقري2رئاسهذآور قرهدذ281عمران     
عادل منصر ناصر وردان2عضويهذآور قرهدذ281عمران     
حميد ناصر ناصر وردان2عضويهذآور قرهدذ281عمران     
عادل منصر ناصر وردان3رئاسهذآور قرهدذ281عمران     
صالح علي معيض هيجان3عضويهذآور قرهدذ281عمران     
هادي جابر ابو هجار3عضويهذآور قرهدذ281عمران     
ناديه احمد احمد ثعيل4رئاسهاناثقرهدذ281عمران     
امة الملك صالح طامي4عضويهاناثقرهدذ281عمران     
سيناء ناجي ناصر جخدم4عضويهاناثقرهدذ281عمران     
عبدالحكيم عبداهللا ابو سعيد1رئاسهذآور حاشفض281عمران     
محمد علي محمد ناشر1عضويهذآور حاشفض281عمران     
بكيل دحان جابر ابوسعيد1عضويهذآور حاشفض281عمران     
حافظ حمود حسين ابو سعيد2رئاسهذآور حاشفض281عمران     
يحيى حمود حسين ابو سعيد2عضويهذآور حاشفض281عمران     
عبدالغني علي حسين ابو سعيد2عضويهذآور حاشفض281عمران     
فردوس حسين دحمان3رئاسهاناثحاشفض281عمران     
باسمه يحيى ابو سعيد3عضويهاناثحاشفض281عمران     
نجوى قايد صوبي3عضويهاناثحاشفض281عمران     
مهدي قاسم احمد غراب1رئاسهذآور ذو غرابظ281عمران     
علي محمد غراب1عضويهذآور ذو غرابظ281عمران     
امين مسعود القاضي1عضويهذآور ذو غرابظ281عمران     
صادق ثابت البيحاني2رئاسهذآور ذو غرابظ281عمران     
ناصر علي صيفان2عضويهذآور ذو غرابظ281عمران     
ياسر محمد حسن الربوعي2عضويهذآور ذو غرابظ281عمران     
هناء زيد عبده قحطان3رئاسهاناثذو غرابظ281عمران     
غنية قاسم محمد الغنيي3عضويهاناثذو غرابظ281عمران     
زهور ناصر حمود النجار3عضويهاناثذو غرابظ281عمران     
يحيى اسماعيل حسن الوادعي1رئاسهذآور القاسمغ281عمران     
عبداهللا محمد عباس الوادعي1عضويهذآور القاسمغ281عمران     
وليد هادي الشيبري1عضويهذآور القاسمغ281عمران     
خالد صالح صالح القحم2رئاسهذآور القاسمغ281عمران     
حسين محمد يحي السليماني2عضويهذآور القاسمغ281عمران     
عبداهللا صالح يحيى االشول2عضويهذآور القاسمغ281عمران     
ناصر ناصر قايد الحاشدي3رئاسهذآور القاسمغ281عمران     
عبداهللا حسين مفلح ابو احمد3عضويهذآور القاسمغ281عمران     
حمير عبد اهللا علي الشعيبي3عضويهذآور القاسمغ281عمران     
ملوك يحيى سرحان جميل4رئاسهاناثالقاسمغ281عمران     
نزيهه حسن احمد غالب4عضويهاناثالقاسمغ281عمران     
هيفاء ناصر غيالن الحاشدي4عضويهاناثالقاسمغ281عمران     
ابتسام احمد احمد الوادعي5رئاسهاناثالقاسمغ281عمران     
خديجه محمد حسين شمسان5عضويهاناثالقاسمغ281عمران     
أمانة علي صالح زيدان5عضويهاناثالقاسمغ281عمران     
عبدالفتاح مبخوت علي المعلوق1رئاسهذآور البوالغا281٢عمران     
حسين حسين الهجري1عضويهذآور البوالغا281٢عمران     
علي ناصر محمد قطران1عضويهذآور البوالغا281٢عمران     
محمد يحيى يحيى الوادعي2رئاسهذآور البوالغا281٢عمران     
عسكر عبد اهللا راجح القحم2عضويهذآور البوالغا281٢عمران     
عبد الملك راجح سنان2عضويهذآور البوالغا281٢عمران     
احالم عبد اهللا صالح زيدان3رئاسهاناثالبوالغا281٢عمران     
نجود اسماعيل حسن الحمزي3عضويهاناثالبوالغا281٢عمران     
بسمة محمد على حسن الكبسي3عضويهاناثالبوالغا281٢عمران     
امة السالم عبدالرحيم يحيى الوادعي4رئاسهاناثالبوالغا281٢عمران     
خولة عبداهللا حسن القاضي4عضويهاناثالبوالغا281٢عمران     
أماني أحمد صالح المغربي4عضويهاناثالبوالغا281٢عمران     
عادل مقبل ناصر قيضه 1رئاسهذآور وادعهب281٢عمران     
ناصر صالح محمد مشناص1عضويهذآور وادعهب281٢عمران     
عبدالكريم صالح محمد مشناص1عضويهذآور وادعهب281٢عمران     
عبد الوهاب سنان ابو حروب2رئاسهذآور وادعهب281٢عمران     
حمير احمد يحيى خماش2عضويهذآور وادعهب281٢عمران     
فراص علي احمد الحراسي2عضويهذآور وادعهب281٢عمران     
ايمان مصلح احمد مشناص3رئاسهاناثوادعهب281٢عمران     
ليلى احمد يحيى خماش3عضويهاناثوادعهب281٢عمران     
هيفاء حسين عبداهللا خماش3عضويهاناثوادعهب281٢عمران     
رمزي ناجي حمود الهبة1رئاسهذآور بني رشيد المدرسةج281٢عمران     
ابراهيم علي صالح ابو فارع1عضويهذآور بني رشيد المدرسةج281٢عمران     
صقر حمود ناصر شائف1عضويهذآور بني رشيد المدرسةج281٢عمران     
صالح احمد علي شائف2رئاسهذآور بني رشيد المدرسةج281٢عمران     
علي ناصر مقبل ابو فارع2عضويهذآور بني رشيد المدرسةج281٢عمران     
دارس علي صالح حومي2عضويهذآور بني رشيد المدرسةج281٢عمران     
امل احمد علي ابو صالح3رئاسهاناثبني رشيد المدرسةج281٢عمران     
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ايمان عبدالرحمن حسين الوادعي3عضويهاناثبني رشيد المدرسةج281٢عمران     
افراح حسين صالح الشراعي3عضويهاناثبني رشيد المدرسةج281٢عمران     
عبد الرب حسن مغنية1رئاسهذآور قفلة عذرا282عمران     
عبد الحكيم عامر ماطر1عضويهذآور قفلة عذرا282عمران     
فازر حسن سعد عبداهللا1عضويهذآور قفلة عذرا282عمران     
علي يحيى عبداهللا المتوآل2رئاسهذآور قفلة عذرا282عمران     
نبيل يحيى لطف ابو ناصر2عضويهذآور قفلة عذرا282عمران     
شريف محمد عبده الدباشي2عضويهذآور قفلة عذرا282عمران     
بشير عبده يحيى جلل3رئاسهذآور قفلة عذرا282عمران     
عشير ناصر مقبل غازي3عضويهذآور قفلة عذرا282عمران     
يحي محمد ابوجراده3عضويهذآور قفلة عذرا282عمران     
مازن محمد حمود بجاش4رئاسهذآور قفلة عذرا282عمران     
ناصر قاسم هادي4عضويهذآور قفلة عذرا282عمران     
مجيد عبد اهللا عنبول4عضويهذآور قفلة عذرا282عمران     
احمد زايد صالح ابو قشه5رئاسهذآور قفلة عذرا282عمران     
حامد جابر ابو آحالء5عضويهذآور قفلة عذرا282عمران     
عبدالغني احمد قاسم الفقيه5عضويهذآور قفلة عذرا282عمران     
هناء سعيد غالب عبده6رئاسهاناثقفلة عذرا282عمران     
الطاف عبداهللا حسين الحداد6عضويهاناثقفلة عذرا282عمران     
يسرى محمد علي البشاري6عضويهاناثقفلة عذرا282عمران     
مني علي علي قاسم7رئاسهاناثقفلة عذرا282عمران     
بدور صالح صالح الحنشي7عضويهاناثقفلة عذرا282عمران     
خديجه صالح صالح الحنشي7عضويهاناثقفلة عذرا282عمران     
صالح حمود سعيد عذري1رئاسهذآور جيرب282عمران     
علي عبداهللا حسين عذرى1عضويهذآور جيرب282عمران     
علي محسن عبداهللا الدمحي1عضويهذآور جيرب282عمران     
عبدالجليل محمد سفيان فارع2رئاسهذآور جيرب282عمران     
سعد هادي سعد عذري2عضويهذآور جيرب282عمران     
زيد صالح حسين المندري2عضويهذآور جيرب282عمران     
نباته احمد ابو جراده3رئاسهاناثجيرب282عمران     
اشواق يحيى علي شمالن3عضويهاناثجيرب282عمران     
صباح يحيى علي شمالن3عضويهاناثجيرب282عمران     
عبدالكريم هادي فلحان1رئاسهذآور قرن البرآهج282عمران     
مبارك عبد اهللا صالح سراج1عضويهذآور قرن البرآهج282عمران     
عبدالملك احمد فلحان فلحان1عضويهذآور قرن البرآهج282عمران     
عبدالعزيز يحيى رسام2رئاسهذآور قرن البرآهج282عمران     
خالد منصر علي العالبي2عضويهذآور قرن البرآهج282عمران     
عزيز صالح شداد عشيان2عضويهذآور قرن البرآهج282عمران     
صفاء حزام علي فلحان3رئاسهاناثقرن البرآهج282عمران     
تقية أحمد سنان3عضويهاناثقرن البرآهج282عمران     
سباء يحي مقدر زياد3عضويهاناثقرن البرآهج282عمران     
عزيز محمد علي مطر1رئاسهذآور األوساطد282عمران     
عابد ناصر رطاس1عضويهذآور األوساطد282عمران     
محسن يحيى عطعطي1عضويهذآور األوساطد282عمران     
عفاف صالح عايض مرشد2رئاسهاناثاألوساطد282عمران     
نبيله ناصر مصلح رطاس2عضويهاناثاألوساطد282عمران     
فيروز محمد مجمل سماعيل2عضويهاناثاألوساطد282عمران     
غالب صالح القشيري1رئاسهذآور ذو صيده282عمران     
حميد مصلح قاسم حميد1عضويهذآور ذو صيده282عمران     
فارس حسين يحيى الحضوري1عضويهذآور ذو صيده282عمران     
علي احمد القشيري2رئاسهذآور ذو صيده282عمران     
أحمد علي القشيري2عضويهذآور ذو صيده282عمران     
أحسن أحمد عشيش2عضويهذآور ذو صيده282عمران     
منى محمد قائد حيد3رئاسهاناثذو صيده282عمران     
امنة ازهري ابوالقاسم المهدي3عضويهاناثذو صيده282عمران     
رقيه عبد الرحمن صالح صيد3عضويهاناثذو صيده282عمران     
نمارق ازهري ابوالقاسم المهدي4رئاسهاناثذو صيده282عمران     
مليحه احمد الجبري4عضويهاناثذو صيده282عمران     
شوذبه عبداهللا رفع القشيري4عضويهاناثذو صيده282عمران     
راجي احمد حسن الفقيه1رئاسهذآور الحازهو282عمران     
واثق موفق جراد1عضويهذآور الحازهو282عمران     
عبدالولي علي أحمد التوبة1عضويهذآور الحازهو282عمران     
هادي علي القشيري2رئاسهذآور الحازهو282عمران     
علي محمد محمد المعزبي2عضويهذآور الحازهو282عمران     
غالب صالح فاضل الحملي2عضويهذآور الحازهو282عمران     
دوله محسن يحيى مغربه3رئاسهاناثالحازهو282عمران     
خوله عبدالرحمن قاسم الصوراني3عضويهاناثالحازهو282عمران     
خاتمة قاسم علي الصوالني3عضويهاناثالحازهو282عمران     
محمد عبدالرحمن عبداهللا1رئاسهذآور الغربيات قرن المصبعهز282عمران     
شمسان حسين  الشطيربي1عضويهذآور الغربيات قرن المصبعهز282عمران     
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صالح الدين علي عزيز الحنشي1عضويهذآور الغربيات قرن المصبعهز282عمران     
محمد صالح حسين الضبيري2رئاسهذآور الغربيات قرن المصبعهز282عمران     
بدرالدين جابر العزيلي2عضويهذآور الغربيات قرن المصبعهز282عمران     
مجاهد عبد اهللا ناصر عليان2عضويهذآور الغربيات قرن المصبعهز282عمران     
جوهره محمد احمد المطري3رئاسهاناثالغربيات قرن المصبعهز282عمران     
الهام احمد حمود مغربه3عضويهاناثالغربيات قرن المصبعهز282عمران     
تهاني علي احمد الهادي3عضويهاناثالغربيات قرن المصبعهز282عمران     
محمد أحمد علي المطيري1رئاسهذآور البريدح282عمران     
ماجد محسن سبتان1عضويهذآور البريدح282عمران     
احمد هادي ابو دليان1عضويهذآور البريدح282عمران     
ردمان علي البريد2رئاسهذآور البريدح282عمران     
علي عبداهللا صالح ابو دليان2عضويهذآور البريدح282عمران     
غازي محمد قاسم البريد2عضويهذآور البريدح282عمران     
انوار شوعي صالح احمد المطري3رئاسهاناثالبريدح282عمران     
نجوى ناصر حسين الخاسي3عضويهاناثالبريدح282عمران     
تيسير قاسم مفتاح3عضويهاناثالبريدح282عمران     
إلهام يحي صالح ابو دليان4رئاسهاناثالبريدح282عمران     
اديبة احمد محمد الحرملي4عضويهاناثالبريدح282عمران     
امة اللطيف حسين احمد المطري4عضويهاناثالبريدح282عمران     
عبدالرحمن صالح الحود1رئاسهذآور الصنهط282عمران     
احمد حمود علي الغليسي1عضويهذآور الصنهط282عمران     
امين شرف عبدالكريم المتوآل1عضويهذآور الصنهط282عمران     
مصلح صالح ناصر سوده2رئاسهذآور الصنهط282عمران     
احمد صالح ابوشاحبه2عضويهذآور الصنهط282عمران     
أحمد محمد علي احمد األشول2عضويهذآور الصنهط282عمران     
سمر حسن حسن الحود3رئاسهاناثالصنهط282عمران     
سهباء حمود احمد سداح3عضويهاناثالصنهط282عمران     
حنان عبدالغني حسين الحضوري3عضويهاناثالصنهط282عمران     
مقدم محمد صغير األسلمي1رئاسهذآور شاطي المحشارهى282عمران     
عبدالكريم محمد علي حشري1عضويهذآور شاطي المحشارهى282عمران     
جميل غالب مسعود مقطيب1عضويهذآور شاطي المحشارهى282عمران     
عبداهللا صالح صالح حشري2رئاسهذآور شاطي المحشارهى282عمران     
محمد يحيى علي ابو جراده2عضويهذآور شاطي المحشارهى282عمران     
محمد حسين صالح الزبيري2عضويهذآور شاطي المحشارهى282عمران     
ديانه عبد اهللا عبد اهللا نحزه3رئاسهاناثشاطي المحشارهى282عمران     
مديره احمد مشري مقطيب3عضويهاناثشاطي المحشارهى282عمران     
مليون عبداهللا عبداهللا نحزه3عضويهاناثشاطي المحشارهى282عمران     
صالح احمد مقعس1رئاسهذآور العقرهك282عمران     
مشوح علي غالب مشوح1عضويهذآور العقرهك282عمران     
مجاهد ناجي عبد اهللا1عضويهذآور العقرهك282عمران     
عبداهللا محمد قاسم شفطار2رئاسهذآور العقرهك282عمران     
طارق مقبل طباز2عضويهذآور العقرهك282عمران     
محمد يحيى يحيى الجبوري2عضويهذآور العقرهك282عمران     
جليله علي احمد االقعر3رئاسهاناثالعقرهك282عمران     
ليلى ناصر صالح ابو جراده3عضويهاناثالعقرهك282عمران     
تقية علي محمد المجندر3عضويهاناثالعقرهك282عمران     
عبد العزيز علي ابراهيم الحملي1رئاسهذآور سوق االحدل282عمران     
هادي صالح منطش1عضويهذآور سوق االحدل282عمران     
ياسر صالح ابو عليان1عضويهذآور سوق االحدل282عمران     
علي صالح االقعر2رئاسهذآور سوق االحدل282عمران     
عبدالمجيد حمود علي جعمان2عضويهذآور سوق االحدل282عمران     
قاسم علي قاسم المعتن2عضويهذآور سوق االحدل282عمران     
خديجة عبدالرحمن اسماعيل الوجيه3رئاسهاناثسوق االحدل282عمران     
حنان حميد يحيى حزام مقربه3عضويهاناثسوق االحدل282عمران     
غناء إسماعيل شوعي خاتم3عضويهاناثسوق االحدل282عمران     
وفاء يحيى قاسم الدباشي4رئاسهاناثسوق االحدل282عمران     
ندى صالح مفلح4عضويهاناثسوق االحدل282عمران     
لطيفه صالح علي منطش4عضويهاناثسوق االحدل282عمران     
محمد هادي وهان1رئاسهذآور قلحاحم282عمران     
فهد قاسم هادي القشيري1عضويهذآور قلحاحم282عمران     
يحيى محمد محمد الحوثي1عضويهذآور قلحاحم282عمران     
حمير عبد الرحمن جابر ابو دومه2رئاسهذآور قلحاحم282عمران     
نبيل هادي سعمه2عضويهذآور قلحاحم282عمران     
يحيى علي القشيبي2عضويهذآور قلحاحم282عمران     
هيام مطرش ابو دليان3رئاسهاناثقلحاحم282عمران     
امل احمد ناصر قيران3عضويهاناثقلحاحم282عمران     
ذآرى جابر حزام ابو دومه3عضويهاناثقلحاحم282عمران     
فخرالدين علي زايد الشدي1رئاسهذآور بني حنيشن282عمران     
ناصر ناصر الصوبي1عضويهذآور بني حنيشن282عمران     
فواز محسن علي مظيم1عضويهذآور بني حنيشن282عمران     
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علي ناصر صوبر2رئاسهذآور بني حنيشن282عمران     
سيف علي حسين صبغي2عضويهذآور بني حنيشن282عمران     
معين عبداهللا حسين ماهر2عضويهذآور بني حنيشن282عمران     
قبول محسن محسن عذري3رئاسهاناثبني حنيشن282عمران     
بشرى مقبل هادي حسن3عضويهاناثبني حنيشن282عمران     
سوسن محمد علي مبارك3عضويهاناثبني حنيشن282عمران     
دوله محسن علي مظيم4رئاسهاناثبني حنيشن282عمران     
سهى صالح جابر فلحان4عضويهاناثبني حنيشن282عمران     
منى حسن حسن الغزي4عضويهاناثبني حنيشن282عمران     
احمد حمود الشعوثي1رئاسهذآور  السكيبات السوق الغربيس282عمران     
بشير ناصر مقبل غازي1عضويهذآور  السكيبات السوق الغربيس282عمران     
رفيق هادي صالح حميد1عضويهذآور  السكيبات السوق الغربيس282عمران     
احمد علي  محمد الزلب2رئاسهذآور  السكيبات السوق الغربيس282عمران     
عبداهللا صالح ابوشرقية2عضويهذآور  السكيبات السوق الغربيس282عمران     
عبداهللا حسن الفقية2عضويهذآور  السكيبات السوق الغربيس282عمران     
اسماء صالح علي االقعر3رئاسهاناث السكيبات السوق الغربيس282عمران     
هدى علي صالح ناصر مرشد3عضويهاناث السكيبات السوق الغربيس282عمران     
بلقيس قاسم ناصر مشيحل3عضويهاناث السكيبات السوق الغربيس282عمران     
محسن يحي علي الفائزي1رئاسهذآور الشحينع282عمران     
علي محمد امين1عضويهذآور الشحينع282عمران     
مبروك علي شميله1عضويهذآور الشحينع282عمران     
فاروق عبداهللا سلطان2رئاسهذآور الشحينع282عمران     
امين هادي صالح حميد2عضويهذآور الشحينع282عمران     
عبد اهللا حسين الخارم2عضويهذآور الشحينع282عمران     
نجالء علي زايد الشوعي3رئاسهاناثالشحينع282عمران     
شيمه هادي صالح الوروري3عضويهاناثالشحينع282عمران     
هديه جابر احمد ابو سعيد3عضويهاناثالشحينع282عمران     
امير عبداهللا عشيش1رئاسهذآور المشهدف282عمران     
صادق هادي ابو سعيد1عضويهذآور المشهدف282عمران     
علي يحيى عبداهللا غازي1عضويهذآور المشهدف282عمران     
هائل محمد يحي الجملولي2رئاسهذآور المشهدف282عمران     
وليد حسين حسين المتوآل2عضويهذآور المشهدف282عمران     
احمد احمد المتوآل2عضويهذآور المشهدف282عمران     
شريفه يحيى علي المؤيد3رئاسهاناثالمشهدف282عمران     
جليله زمام صغير ابو سعيد3عضويهاناثالمشهدف282عمران     
سليمة احمد صالح الشعومي3عضويهاناثالمشهدف282عمران     
حوريه عبد اهللا يحي4رئاسهاناثالمشهدف282عمران     
يسرى عبدالرحمن قاسم االعضب4عضويهاناثالمشهدف282عمران     
سمر شوعي صالح العفيف4عضويهاناثالمشهدف282عمران     
فواز احمد علي وقاز1رئاسهذآور العبالص282عمران     
احمد قاسم االعضب1عضويهذآور العبالص282عمران     
خالد يحيى يحيى المسوري1عضويهذآور العبالص282عمران     
احمد غالب الشميري2رئاسهذآور العبالص282عمران     
عبدالجليل سيف سعيد االصبحي2عضويهذآور العبالص282عمران     
علي صالح حسين الخارم2عضويهذآور العبالص282عمران     
ثريا عبدالرحمن قاسم االعضب3رئاسهاناثالعبالص282عمران     
امينه صالح عبد اهللا اليمني3عضويهاناثالعبالص282عمران     
أفراح هادي سعننه3عضويهاناثالعبالص282عمران     
جبران حمود نصيب قعبان1رئاسهذآور غارب عجيالنق282عمران     
احمد برهم احمد قمعان1عضويهذآور غارب عجيالنق282عمران     
عبد اهللا عائض محسن ابو شيبه1عضويهذآور غارب عجيالنق282عمران     
حسين ناصر علي ابوشوصاء2رئاسهذآور غارب عجيالنق282عمران     
ناصر علي احمد ابو شوصاء2عضويهذآور غارب عجيالنق282عمران     
صادق ناجي الغزي2عضويهذآور غارب عجيالنق282عمران     
حورية صالح مهدي فيشي3رئاسهاناثغارب عجيالنق282عمران     
فوزيه صالح قايد عكام3عضويهاناثغارب عجيالنق282عمران     
فايده قايد ناصر ابو شوصاء3عضويهاناثغارب عجيالنق282عمران     
احمد قايد صالح الجامع1رئاسهذآور محفنهر282عمران     
محمد حمود بجاش1عضويهذآور محفنهر282عمران     
عزيز جابر حسين ابو سك1عضويهذآور محفنهر282عمران     
علي صالح معيض الجامع2رئاسهذآور محفنهر282عمران     
زايد سلطان مصلح ابو شوصاء2عضويهذآور محفنهر282عمران     
عبداهللا عبداهللا ناصر بجاش2عضويهذآور محفنهر282عمران     
سراب محمد حمود بجاش3رئاسهاناثمحفنهر282عمران     
صباح صالح علي بجاش3عضويهاناثمحفنهر282عمران     
وداد مجاهد زيدان ابو سعيد3عضويهاناثمحفنهر282عمران     
علي محمد صالح االنسي1رئاسهذآور الحجلهش282عمران     
سالم علي حسين ابو شوصاء1عضويهذآور الحجلهش282عمران     
سلطان يحيى بطحان السراجي1عضويهذآور الحجلهش282عمران     
احمد حميد نصيب قعيان2رئاسهذآور الحجلهش282عمران     
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عبدالرحمن حسين سلطان2عضويهذآور الحجلهش282عمران     
نايف علي شيله2عضويهذآور الحجلهش282عمران     
تقوى صالح ناصر مرشد3رئاسهاناثالحجلهش282عمران     
خوله حسين سلطان3عضويهاناثالحجلهش282عمران     
سراب ناصر علي احمد ابو شوصاء3عضويهاناثالحجلهش282عمران     
احمد محسن صالح ابو شيبه1رئاسهذآور المظيظهت282عمران     
صالح آاتب احمد بجاش1عضويهذآور المظيظهت282عمران     
عبدالخالق ناصر سلطان ابو شوصاء1عضويهذآور المظيظهت282عمران     
صالح مهدي خموسه2رئاسهذآور المظيظهت282عمران     
سالم محمد احمد ابوشوصاء2عضويهذآور المظيظهت282عمران     
فواز علي حسين ابو سعيد2عضويهذآور المظيظهت282عمران     
عبير علي خليل3رئاسهاناثالمظيظهت282عمران     
ذآرى علي حسن جحيز3عضويهاناثالمظيظهت282عمران     
مريم حميد محمد يحيز3عضويهاناثالمظيظهت282عمران     
مثنى علي طارش مرشد1رئاسهذآور عواماءث282عمران     
ربيش مطري علي اللعصة1عضويهذآور عواماءث282عمران     
صالح درهم هادي اللعصه1عضويهذآور عواماءث282عمران     
مهدي صالح مهدي فيشي2رئاسهذآور عواماءث282عمران     
يوسف عبداهللا هادي الزمير2عضويهذآور عواماءث282عمران     
محمد يحيى محمد العياني2عضويهذآور عواماءث282عمران     
أسماء محمد احمد ابو شوصاء3رئاسهاناثعواماءث282عمران     
صباح علي صالح بجاش3عضويهاناثعواماءث282عمران     
اروى عبداهللا ابو حسن3عضويهاناثعواماءث282عمران     
احمد عبدالسالم محمد المتوآل1رئاسهذآور العشابخ282عمران     
صادق علي حزام اللعصبه1عضويهذآور العشابخ282عمران     
عبداهللا حسين فرثان1عضويهذآور العشابخ282عمران     
علي ناصر ميسر اللعصبه2رئاسهذآور العشابخ282عمران     
صالح احمد صالح ابوحشاش2عضويهذآور العشابخ282عمران     
علي حسن صالح غراب2عضويهذآور العشابخ282عمران     
هدى غالب مطر مطري3رئاسهاناثالعشابخ282عمران     
هدى غالب مطهر مطري3عضويهاناثالعشابخ282عمران     
منى علي احمد ابو حشاش3عضويهاناثالعشابخ282عمران     
يحيى محمد محمد آران1رئاسهذآور دنانذ282عمران     
خالد محمد محمد المداني1عضويهذآور دنانذ282عمران     
مصلح صالح مصلح قشاع1عضويهذآور دنانذ282عمران     
حادية علي زيد2رئاسهاناثدنانذ282عمران     
سعده احمد محمد قميمي2عضويهاناثدنانذ282عمران     
اشواق خالد محمد صالعي2عضويهاناثدنانذ282عمران     
عمار قاسم يحيى الحضوري1رئاسهذآور سوق الخميس المدرسةض282عمران     
جميل محمد علي طرفان1عضويهذآور سوق الخميس المدرسةض282عمران     
محمد علي عاطف1عضويهذآور سوق الخميس المدرسةض282عمران     
خالد علي عاطف2رئاسهذآور سوق الخميس المدرسةض282عمران     
سعده محمد حمد قميمي2عضويهذآور سوق الخميس المدرسةض282عمران     
يحيى عبده ابومنصر2عضويهذآور سوق الخميس المدرسةض282عمران     
صالح حسين صالح خموسه1رئاسهذآور جرمان المدرسةظ282عمران     
عبده جابر عايضوشاح1عضويهذآور جرمان المدرسةظ282عمران     
علي علي حسين مشنيه1عضويهذآور جرمان المدرسةظ282عمران     
حمير علي جرمان2رئاسهذآور جرمان المدرسةظ282عمران     
جابر احمد صالح جابر2عضويهذآور جرمان المدرسةظ282عمران     
حسين قاسم احمد فرحان2عضويهذآور جرمان المدرسةظ282عمران     
صادق علي احمد جرمان3رئاسهذآور جرمان المدرسةظ282عمران     
محمد حزام ابو فاهم3عضويهذآور جرمان المدرسةظ282عمران     
عبدالرحمن علي علوان3عضويهذآور جرمان المدرسةظ282عمران     
نهله صالح ناصر صالعي4رئاسهاناثجرمان المدرسةظ282عمران     
يمنى محمد قايد شبيل4عضويهاناثجرمان المدرسةظ282عمران     
سميه ناصر ناصر مرزوق4عضويهاناثجرمان المدرسةظ282عمران     
صادق علي علي قعبان1رئاسهذآور الكولهغ282عمران     
ناصر احمد الدميني1عضويهذآور الكولهغ282عمران     
حسين يحيى الدميني1عضويهذآور الكولهغ282عمران     
رفيق ناصر محمد عكام2رئاسهذآور الكولهغ282عمران     
حزام علي جبران ابوشوصاء2عضويهذآور الكولهغ282عمران     
محمد خالد أحمد المحواش2عضويهذآور الكولهغ282عمران     
صفاء صالح حسين العجل3رئاسهاناثالكولهغ282عمران     
جوهره صالح حسين عكام3عضويهاناثالكولهغ282عمران     
صالحه صادق الدميني3عضويهاناثالكولهغ282عمران     
احمد منصر حسين قيشي1رئاسهذآور القراديعا282٢عمران     
صالح محمد محمد صالعي1عضويهذآور القراديعا282٢عمران     
صالح حميد عبد اهللا خموسه1عضويهذآور القراديعا282٢عمران     
علي صالح زايد شقري2رئاسهذآور القراديعا282٢عمران     
علي صادق زايد شقري2عضويهذآور القراديعا282٢عمران     
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عابد عبداهللا المنتصر2عضويهذآور القراديعا282٢عمران     
حوريه صالح مهدي خموسه3رئاسهاناثالقراديعا282٢عمران     
امة الخالق عبدالحميد حميد ضالعي3عضويهاناثالقراديعا282٢عمران     
انيسه محمد حميد صالعي3عضويهاناثالقراديعا282٢عمران     
احمد صالح علي الزودي1رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
مبارك علي علي الميقاعي1عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
محمد محمد عتيق1عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
امين درهم عمران2رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
مجلي حسين عبداهللا المشرقي2عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
مراد احمد عبداهللا حنش2عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
حميد علي منصور الموهبي3رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
عبداهللا مرشد مهيوب الزوري3عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
بدري حسين العتوه3عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
لطف لطف اهللا شايع4رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
محمد يحيى شرف المتوآل4عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
هاني فارع دهمان4عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
يحي محمد احمد القحوم5رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
محمد عبداهللا القاضي5عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
عادل احمد الجوفي5عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
حاشد عبداهللا الحاشدي6رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
عبده حسين ناصر العيلي6عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
ابراهيم محمد حسن الوادعي6عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
حامد حميد احمد العلفي7رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
سليم صالح ناجي ابو عمر7عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
عبداالله محمد مطهر الوادعي7عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
امين لطف بزدان8رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
عباس عبدالسالم عباس المتوآل8عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
عبد الرحمن مطهر صالح طياش8عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
مصطفى يحيى مقبل الصعري9رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
عبدالحميد احمد السودي9عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
احمد عبداهللا عجالن9عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
فتحي احمد الرحبي10رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
عدنان علي ثابت طياش10عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
عبدالغني علي احمد بختان10عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
خالد حميد العتوه11رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
امين يحيى سعد مهدي11عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
إبراهيم علي محمد النويرة11عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
فتحي احمد الزنجبيله12رئاسهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
جميل صالح حسن عامر12عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
محمد شوعي محمد مجندل12عضويهذآور الحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
عاتقه علي عايض باذيب13رئاسهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
نجيبه يحيى صالح الغريبي13عضويهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
مريم محسن حسين عبليش13عضويهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
نجيبه حمود عمران14رئاسهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
سارة يحيى عايض الغشمي14عضويهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
سعاد محمد حميد عنان14عضويهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
روضه حميد حسينالعتوه15رئاسهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
صباح حسين علي بزدان15عضويهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
ايمان حسين الغشمي15عضويهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
نجيبه شايع عبداهللا شايع16رئاسهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
صباح محسن يحي عمران16عضويهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
حفصة عبد الرحمن علي طماس16عضويهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
صفية يحيى الجابري17رئاسهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
اروى احمد السودي17عضويهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
سوسن محمد عبد اهللا المرغني17عضويهاناثالحكومة القديمة مدينة خمرا283عمران     
علي حسين عوضه الحوفي1رئاسهذآور مدرسة العيانهب283عمران     
مراد علي صالح ابوسرة1عضويهذآور مدرسة العيانهب283عمران     
عصام عبدالرزاق حسين اليوب1عضويهذآور مدرسة العيانهب283عمران     
نجيب منصور عيده2رئاسهذآور مدرسة العيانهب283عمران     
علي حزام احمد عبده2عضويهذآور مدرسة العيانهب283عمران     
محمد احمد زيد ابومنصر2عضويهذآور مدرسة العيانهب283عمران     
فاتن علي حسين عوضه الحوفي3رئاسهاناثمدرسة العيانهب283عمران     
احالم يحيى احمد3عضويهاناثمدرسة العيانهب283عمران     
حنان حمود محمد علي3عضويهاناثمدرسة العيانهب283عمران     
اديبه عبداهللا احمد حنتتي4رئاسهاناثمدرسة العيانهب283عمران     
هدى عبداهللا يحيى عبداهللا تميم4عضويهاناثمدرسة العيانهب283عمران     
فاتن فيصل زيد ثبر4عضويهاناثمدرسة العيانهب283عمران     
علي عبداهللا ناشر الوداعي1رئاسهذآور بيت الوادعيج283عمران     
مرزوق احمد محمد ربوعي1عضويهذآور بيت الوادعيج283عمران     
صالح شمسان االخربه1عضويهذآور بيت الوادعيج283عمران     
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فهد احمد صالح الوداعي2رئاسهذآور بيت الوادعيج283عمران     
عبداهللا محمد محمد المداني2عضويهذآور بيت الوادعيج283عمران     
علي صالح علي العنز2عضويهذآور بيت الوادعيج283عمران     
عابده شعالن العنز3رئاسهاناثبيت الوادعيج283عمران     
فتحية احمد علي الحسام3عضويهاناثبيت الوادعيج283عمران     
امل يحيى احمد القمطي3عضويهاناثبيت الوادعيج283عمران     
احالم محمد سعيد عروه4رئاسهاناثبيت الوادعيج283عمران     
هاجر محمد عبد اهللا الترآي4عضويهاناثبيت الوادعيج283عمران     
نجود احمد عبداهللا جيدع4عضويهاناثبيت الوادعيج283عمران     
عبدالقوي صالح احمد عاطف1رئاسهذآور بيت القزيد283عمران     
مصطفى عيضة فاضل1عضويهذآور بيت القزيد283عمران     
صادق قثايد علي الزودي1عضويهذآور بيت القزيد283عمران     
عبداهللا صالح علي الزودي2رئاسهذآور بيت القزيد283عمران     
علي قناف حسين الغاوي2عضويهذآور بيت القزيد283عمران     
عبدربه علي يحيى سيالن2عضويهذآور بيت القزيد283عمران     
بكيل منصر سنان الحشار3رئاسهذآور بيت القزيد283عمران     
ياسر درهم مختار3عضويهذآور بيت القزيد283عمران     
مصطفى علي ناشر الفاوي3عضويهذآور بيت القزيد283عمران     
نجود منصر سنان الحشار4رئاسهاناثبيت القزيد283عمران     
الطاف عبداهللا الفقيه4عضويهاناثبيت القزيد283عمران     
سعاد حميد سنان الحذيرف4عضويهاناثبيت القزيد283عمران     
ابتسام محمد احمد منصور5رئاسهاناثبيت القزيد283عمران     
بدور قايد حسين العماد5عضويهاناثبيت القزيد283عمران     
انهار يحيى يحيى الذيب5عضويهاناثبيت القزيد283عمران     
محمد علي محمد ناشر1رئاسهذآور الجيزيه283عمران     
بدر صالح يحيى عبداهللا1عضويهذآور الجيزيه283عمران     
محمد صالح علي الذيب1عضويهذآور الجيزيه283عمران     
علي صالح قاسم الشالل2رئاسهذآور الجيزيه283عمران     
إبراهيم محمد حزام البصالني2عضويهذآور الجيزيه283عمران     
رشيد مقبل المسمري2عضويهذآور الجيزيه283عمران     
وحده عبدالباسط المسمري3رئاسهاناثالجيزيه283عمران     
يسرى احمد عدالن3عضويهاناثالجيزيه283عمران     
عائشة قايد خماش الحاشدي3عضويهاناثالجيزيه283عمران     
نبات محمد حسين العماد4رئاسهاناثالجيزيه283عمران     
ضياء عبده قاسم الجعشني4عضويهاناثالجيزيه283عمران     
فاطمة يحي رسام4عضويهاناثالجيزيه283عمران     
عادل حمود يحيى صليح1رئاسهذآور القصرو283عمران     
محمد حزام علي سيالن1عضويهذآور القصرو283عمران     
عمار حسين منصور صليح1عضويهذآور القصرو283عمران     
عبداهللا عبدالرقيب قاسم االموي2رئاسهذآور القصرو283عمران     
صادق علي محمد المهيوب2عضويهذآور القصرو283عمران     
علي عزالدين محمد عزالدين2عضويهذآور القصرو283عمران     
يمن عبداهللا حسين صليح3رئاسهاناثالقصرو283عمران     
رضية عبد اهللا سيالن3عضويهاناثالقصرو283عمران     
رقيه محمد قايد شبيل3عضويهاناثالقصرو283عمران     
اسماء يحيى محمد الشالل4رئاسهاناثالقصرو283عمران     
اماني علي محمد الدلفي4عضويهاناثالقصرو283عمران     
عائشه محمد صالح الحيمي4عضويهاناثالقصرو283عمران     
عبدالكريم علي منصر ناشر1رئاسهذآور الصنعانيةز283عمران     
محمد احمد حمود ناشر1عضويهذآور الصنعانيةز283عمران     
عادل محسن محسن دعبوش1عضويهذآور الصنعانيةز283عمران     
بكر غالب حسين ناشر2رئاسهذآور الصنعانيةز283عمران     
عبداهللا احمد ناصر شويط2عضويهذآور الصنعانيةز283عمران     
علي عبد الحكيم علي العمراني2عضويهذآور الصنعانيةز283عمران     
عبداهللا غالب حميد ناشر3رئاسهذآور الصنعانيةز283عمران     
محمد حمود ناشر ناشر3عضويهذآور الصنعانيةز283عمران     
معيض قايد معيض حومي3عضويهذآور الصنعانيةز283عمران     
راقيه احمد حسين ضبعان4رئاسهاناثالصنعانيةز283عمران     
اصالح ماجد قايد حومي4عضويهاناثالصنعانيةز283عمران     
حواء ناصر علي االهنومي4عضويهاناثالصنعانيةز283عمران     
جبران شرخي علي الشوطي1رئاسهذآور القبة مدرسة المقدادح283عمران     
احمد سيف محمد صالح1عضويهذآور القبة مدرسة المقدادح283عمران     
نصر حسين علي العرجلي1عضويهذآور القبة مدرسة المقدادح283عمران     
اصالح حمود يحيى العرجلي2رئاسهذآور القبة مدرسة المقدادح283عمران     
يحيى ناصر العرجلي2عضويهذآور القبة مدرسة المقدادح283عمران     
احمد علي السياغي2عضويهذآور القبة مدرسة المقدادح283عمران     
بندر علي الشرخي3رئاسهذآور القبة مدرسة المقدادح283عمران     
نبيل ثابت علي ذيبان3عضويهذآور القبة مدرسة المقدادح283عمران     
يحيى مارش العرجلي3عضويهذآور القبة مدرسة المقدادح283عمران     
ابتسام عبدالكريم محمد الحمدي4رئاسهاناثالقبة مدرسة المقدادح283عمران     
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عائشه حسين علي الشرخي4عضويهاناثالقبة مدرسة المقدادح283عمران     
مهليه ناصر سالم العرجلي4عضويهاناثالقبة مدرسة المقدادح283عمران     
فايز ناصر مبخوت مبارك1رئاسهذآور بيت جعشان القطارينط283عمران     
احمد خالد حسين جابر1عضويهذآور بيت جعشان القطارينط283عمران     
حامد عبداهللا محسن ردمان1عضويهذآور بيت جعشان القطارينط283عمران     
خالد علي احمد سعد2رئاسهذآور بيت جعشان القطارينط283عمران     
غالب حزام محمد قشار2عضويهذآور بيت جعشان القطارينط283عمران     
بكيل يحيى ناصر الشهواني2عضويهذآور بيت جعشان القطارينط283عمران     
امين صالح محمد فقشان3رئاسهذآور بيت جعشان القطارينط283عمران     
عبد اهللا يحيى ناشر يحيى3عضويهذآور بيت جعشان القطارينط283عمران     
صادق صالح جابر عايض3عضويهذآور بيت جعشان القطارينط283عمران     
ثمر صالح قايد مرعي4رئاسهاناثبيت جعشان القطارينط283عمران     
امتياز عبدالفتاح صالح حومي4عضويهاناثبيت جعشان القطارينط283عمران     
سماح علي احمد مبارك4عضويهاناثبيت جعشان القطارينط283عمران     
عبداهللا علي عايض ابو عريج1رئاسهذآور القيهمهى283عمران     
سمير حسين صالح خليل1عضويهذآور القيهمهى283عمران     
همدان مجاهد مصلح حومي1عضويهذآور القيهمهى283عمران     
حسينناصر علي االشول2رئاسهذآور القيهمهى283عمران     
هايل محمد عايض ابو عريج2عضويهذآور القيهمهى283عمران     
صالح صالح ناصر المنجدي2عضويهذآور القيهمهى283عمران     
ايمان علي عايض غالب3رئاسهاناثالقيهمهى283عمران     
اشراق محمد علي حومي3عضويهاناثالقيهمهى283عمران     
سوسن علي مبارك الرحبي3عضويهاناثالقيهمهى283عمران     
عائشه محمد عايض ابو عريج4رئاسهاناثالقيهمهى283عمران     
الهام حمود احمد القمحي4عضويهاناثالقيهمهى283عمران     
جواهر احمد علي المالكي4عضويهاناثالقيهمهى283عمران     
محمد عبد اهللا فارع العزعزي1رئاسهذآور الفرعك283عمران     
عبدالغني محمد عبداهللا ابو طالب1عضويهذآور الفرعك283عمران     
مجاهد حسين حسين راصع1عضويهذآور الفرعك283عمران     
هادي علي قايد الحاج2رئاسهذآور الفرعك283عمران     
حميد درهم علي الزعكري2عضويهذآور الفرعك283عمران     
حيدر دحان حسين المالكي2عضويهذآور الفرعك283عمران     
سبأ حمود احمد الطير3رئاسهاناثالفرعك283عمران     
بلقيس عبده آامل 3عضويهاناثالفرعك283عمران     
باريس حميد دشله3عضويهاناثالفرعك283عمران     
تهاني خالد عبداهللا طاهر4رئاسهاناثالفرعك283عمران     
خولة علي علي الطير4عضويهاناثالفرعك283عمران     
قايمه حسين علي سريع4عضويهاناثالفرعك283عمران     
برآات يحيى محمد طامش1رئاسهذآور جمدانل283عمران     
خالد محمد هادي درانه1عضويهذآور جمدانل283عمران     
عبدالرحمن احمد شعالن1عضويهذآور جمدانل283عمران     
عبد الكريم لطف اهللا علي لطف اهللا2رئاسهذآور جمدانل283عمران     
عبدالعزيز علي محمد لطف اهللا2عضويهذآور جمدانل283عمران     
أمين ناجي شداد2عضويهذآور جمدانل283عمران     
عبدالغني ناصر حسين جعران3رئاسهذآور جمدانل283عمران     
عمر هادي عايض وهاس3عضويهذآور جمدانل283عمران     
طارق علي حسين شعفول3عضويهذآور جمدانل283عمران     
صفاء يحيى احمد شعالن4رئاسهاناثجمدانل283عمران     
سميره يحيى علي هرامش4عضويهاناثجمدانل283عمران     
هند قاسم قاسم لطف اهللا4عضويهاناثجمدانل283عمران     
خوله نبيل علي صالح عواض5رئاسهاناثجمدانل283عمران     
آوآب علي علي معيض5عضويهاناثجمدانل283عمران     
اسماء احسن عبد اهللا حاتم5عضويهاناثجمدانل283عمران     
محمد عبدالحميد علي الخزان1رئاسهذآور مدرسة الدربم283عمران     
محمد حسين منصر جار اهللا1عضويهذآور مدرسة الدربم283عمران     
علي عايض النوري1عضويهذآور مدرسة الدربم283عمران     
ماجد عبدالكريم محمد الحمدي2رئاسهذآور مدرسة الدربم283عمران     
عبدالغني عزيز ناصر شعفول2عضويهذآور مدرسة الدربم283عمران     
منصور علي عبداهللا الصريمي2عضويهذآور مدرسة الدربم283عمران     
يسرى حميد احمد القحوم3رئاسهاناثمدرسة الدربم283عمران     
هناء علي عوضه الغثيمي3عضويهاناثمدرسة الدربم283عمران     
خديجه محسن علي الرامس3عضويهاناثمدرسة الدربم283عمران     
ابراهيم علي ناصر عطيفه1رئاسهذآور غيل القشامن283عمران     
عدنان يحيى منصر عليان1عضويهذآور غيل القشامن283عمران     
عبدالغني علي علي وازع1عضويهذآور غيل القشامن283عمران     
صادق محمد يحيى طاهر2رئاسهذآور غيل القشامن283عمران     
احمد علي احمد طاهر2عضويهذآور غيل القشامن283عمران     
احسن علي قاسم الباشه2عضويهذآور غيل القشامن283عمران     
فتحيه صالح محمد  الشطبي3رئاسهاناثغيل القشامن283عمران     
تهاني عبد اهللا عيضة الجرافي3عضويهاناثغيل القشامن283عمران     
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ليبيا علي محمد الشامي3عضويهاناثغيل القشامن283عمران     
محمد علي ناجي حومي1رئاسهذآور دماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
محمد يحيى زاهر1عضويهذآور دماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
ردفان يحيى زهير1عضويهذآور دماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
صالح صالح حسين النصيري2رئاسهذآور دماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
بندر احمد حمود داود2عضويهذآور دماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
صالح عبداهللا رماح2عضويهذآور دماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
بيروت عبد اهللا حزام البصالني3رئاسهاناثدماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
رمضه حسين زماح3عضويهاناثدماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
أحالم فراص علي عبليش3عضويهاناثدماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
نوال احمد النصيري4رئاسهاناثدماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
سيدة علي محسن داود4عضويهاناثدماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
ناديه علي يحيى الحلحلي4عضويهاناثدماج مدرسة الشهيد يحي زيادس283عمران     
سليم علي احمد عبداهللا الحلحلي1رئاسهذآور الكوله مدرسة االجاللع283عمران     
ابراهيم ناجي يحيى الكولي1عضويهذآور الكوله مدرسة االجاللع283عمران     
علي احمد عبداهللا المتوبة1عضويهذآور الكوله مدرسة االجاللع283عمران     
محمد عبد اهللا المرغني2رئاسهذآور الكوله مدرسة االجاللع283عمران     
هايل احمد السالمي2عضويهذآور الكوله مدرسة االجاللع283عمران     
عدي عبد العزيز عبده عمير2عضويهذآور الكوله مدرسة االجاللع283عمران     
عزيزة علي صالح الخامري3رئاسهاناثالكوله مدرسة االجاللع283عمران     
سميحه محمد يحيى فرحان3عضويهاناثالكوله مدرسة االجاللع283عمران     
عائشه محمد احمد عامر3عضويهاناثالكوله مدرسة االجاللع283عمران     
فكريه عبداهللا السالمي4رئاسهاناثالكوله مدرسة االجاللع283عمران     
رويدة محمد عبد اهللا الصاعة4عضويهاناثالكوله مدرسة االجاللع283عمران     
نسيم قاسم علي الكولي4عضويهاناثالكوله مدرسة االجاللع283عمران     
عبدالرقيب ناصر مرشد1رئاسهذآور السبيع مدرسة ابن ماجدف283عمران     
محمد ناصر حسين جعدان1عضويهذآور السبيع مدرسة ابن ماجدف283عمران     
يحيى ثابت صالح االخرم1عضويهذآور السبيع مدرسة ابن ماجدف283عمران     
حسين حسين ناجي طاهر2رئاسهذآور السبيع مدرسة ابن ماجدف283عمران     
معين علي حمود جعدان2عضويهذآور السبيع مدرسة ابن ماجدف283عمران     
فراص علي عبداهللا الصريمي2عضويهذآور السبيع مدرسة ابن ماجدف283عمران     
فاطمة عباس جعوان جعوان3رئاسهاناثالسبيع مدرسة ابن ماجدف283عمران     
منال مصلح حسن جعدان3عضويهاناثالسبيع مدرسة ابن ماجدف283عمران     
مديره عبداهللا عيسى جعدان3عضويهاناثالسبيع مدرسة ابن ماجدف283عمران     
عبدالكريم مقبل مقبل عجاج1رئاسهذآور سلت مدرسة االنصارص283عمران     
يحيى حسين علي جسار1عضويهذآور سلت مدرسة االنصارص283عمران     
عمار صالح احمد جسار1عضويهذآور سلت مدرسة االنصارص283عمران     
جبران عايض جعدان2رئاسهذآور سلت مدرسة االنصارص283عمران     
عبد اهللا محمد ابوسعيد2عضويهذآور سلت مدرسة االنصارص283عمران     
جبران علي يحيى الحلحلي2عضويهذآور سلت مدرسة االنصارص283عمران     
فوزيه حزام مناع3رئاسهاناثسلت مدرسة االنصارص283عمران     
رسميه يحي احمد دعامه3عضويهاناثسلت مدرسة االنصارص283عمران     
اماني صالح محمد جسار3عضويهاناثسلت مدرسة االنصارص283عمران     
نادية محسن علي جسار4رئاسهاناثسلت مدرسة االنصارص283عمران     
زبيده محمد حزام جسار4عضويهاناثسلت مدرسة االنصارص283عمران     
صفاء علي قاسم عجاج4عضويهاناثسلت مدرسة االنصارص283عمران     
ناجي صالح طامش طامش1رئاسهذآور بني مسمارق283عمران     
عبدالماجد حسن 1عضويهذآور بني مسمارق283عمران     
عمر احمد ناصر طامش1عضويهذآور بني مسمارق283عمران     
حمير يحيى احمد جوم2رئاسهذآور بني مسمارق283عمران     
جنيد يحيى علي الرحابي2عضويهذآور بني مسمارق283عمران     
عبدالرحمن يحيى الشاعر2عضويهذآور بني مسمارق283عمران     
امل هادي علي الرحابي3رئاسهاناثبني مسمارق283عمران     
غيوم محمد هادي الجوع3عضويهاناثبني مسمارق283عمران     
عبير يحي على الصليحي3عضويهاناثبني مسمارق283عمران     
اسماعيل عبداهللا هادي حومي1رئاسهذآور مدرسة المجدر283عمران     
معيض قايد يحيى صوفي1عضويهذآور مدرسة المجدر283عمران     
سيف قايد معيض حومي1عضويهذآور مدرسة المجدر283عمران     
عبدالرحمن محسن حومي2رئاسهذآور مدرسة المجدر283عمران     
حسن حسين صالح حومي2عضويهذآور مدرسة المجدر283عمران     
ابراهيم احسن علي حومي2عضويهذآور مدرسة المجدر283عمران     
نوال صالح يحيى الكولي3رئاسهاناثمدرسة المجدر283عمران     
انتصار ناصر حومي3عضويهاناثمدرسة المجدر283عمران     
زهور صالح يحيى حومي3عضويهاناثمدرسة المجدر283عمران     
مجيب محمد علي القحوم1رئاسهذآور مدرسة االقصىش283عمران     
عبدالخالق محمد يحيى الشرامي1عضويهذآور مدرسة االقصىش283عمران     
عبداهللا محمد هادي سالل1عضويهذآور مدرسة االقصىش283عمران     
نجيب محمد حميد2رئاسهذآور مدرسة االقصىش283عمران     
غمدان عبداهللا عايض برتج2عضويهذآور مدرسة االقصىش283عمران     
فارس علي علي الحراسي2عضويهذآور مدرسة االقصىش283عمران     
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قحطان محمد محمد سنان3رئاسهذآور مدرسة االقصىش283عمران     
وليد محمد احمد القبلي3عضويهذآور مدرسة االقصىش283عمران     
عبد الرحمن ناصر مقبل سالل3عضويهذآور مدرسة االقصىش283عمران     
سندس يحيى صالح سالل4رئاسهاناثمدرسة االقصىش283عمران     
بشرى احمد علي العقيلي4عضويهاناثمدرسة االقصىش283عمران     
امل صالح محمد الغريبي4عضويهاناثمدرسة االقصىش283عمران     
زهور علي ناصر البدوي5رئاسهاناثمدرسة االقصىش283عمران     
تهاني عبداهللا احمد الشقذه5عضويهاناثمدرسة االقصىش283عمران     
اديبه يحيى علي شنيف5عضويهاناثمدرسة االقصىش283عمران     
بشير سعد محسن الدلواني1رئاسهذآور العذرابا284عمران     
ناجي احمد محمد الطحر1عضويهذآور العذرابا284عمران     
سليم محمد حسين العرمزة1عضويهذآور العذرابا284عمران     
خليل علي درهم العذري2رئاسهذآور العذرابا284عمران     
عبداهللا على عايض العذري2عضويهذآور العذرابا284عمران     
حامس راجح يحيى الغذري2عضويهذآور العذرابا284عمران     
مقادير صالح قناف العذري3رئاسهاناثالعذرابا284عمران     
أفراح أحمد خماش3عضويهاناثالعذرابا284عمران     
بشرى شايف يحيى الدلواني3عضويهاناثالعذرابا284عمران     
فاطمة محمد محمد المنصور4رئاسهاناثالعذرابا284عمران     
امنيه فرج يحيى درهم العذري4عضويهاناثالعذرابا284عمران     
بشرى شايف هادي الدلوالي4عضويهاناثالعذرابا284عمران     
معاذ حميد علي العندولي1رئاسهذآور العقيليب284عمران     
صدام على حلوس العقيلى 1عضويهذآور العقيليب284عمران     
على على لطف اهللا العقيلي1عضويهذآور العقيليب284عمران     
يحيى صالح صالح قحيم 2رئاسهذآور العقيليب284عمران     
محمود ناصر عايض العقيلي2عضويهذآور العقيليب284عمران     
خالد احمد محمد مهاوش2عضويهذآور العقيليب284عمران     
اشواق احمد على العقيلي3رئاسهاناثالعقيليب284عمران     
اماني حسين صالح حروس3عضويهاناثالعقيليب284عمران     
هدى ناصر عايض العقيلي3عضويهاناثالعقيليب284عمران     
انيسه احمد احمد الحمدي4رئاسهاناثالعقيليب284عمران     
رضيه محمد احمد الدغيبي4عضويهاناثالعقيليب284عمران     
سميرة يحيى عبدة قطري4عضويهاناثالعقيليب284عمران     
احمد سنان ناشر سيالن 1رئاسهذآور المجمع الزراعيج284عمران     
حميد علي محمد الغرباني1عضويهذآور المجمع الزراعيج284عمران     
حبيب علي مبخوت العكرمي1عضويهذآور المجمع الزراعيج284عمران     
خالد صالح علي الزودي2رئاسهذآور المجمع الزراعيج284عمران     
خالد محمد داعر 2عضويهذآور المجمع الزراعيج284عمران     
فواز حزام مشعل الحسام 2عضويهذآور المجمع الزراعيج284عمران     
عبدالكريم صادق المشرقي3رئاسهذآور المجمع الزراعيج284عمران     
محمد حمود علي الشقاري3عضويهذآور المجمع الزراعيج284عمران     
شوق محمد يحيى المشرقي3عضويهذآور المجمع الزراعيج284عمران     
خيريه عايض الحسام 4رئاسهاناثالمجمع الزراعيج284عمران     
آريمه يحي علي دبوان4عضويهاناثالمجمع الزراعيج284عمران     
امة اهللا علي يحيى عساج4عضويهاناثالمجمع الزراعيج284عمران     
عفاف حمود يحيى عساج5رئاسهاناثالمجمع الزراعيج284عمران     
افراح سلطان احمد المشرعي5عضويهاناثالمجمع الزراعيج284عمران     
امل ناجي مجمل بهزر5عضويهاناثالمجمع الزراعيج284عمران     
احالم عبدالرزاق عمران 6رئاسهاناثالمجمع الزراعيج284عمران     
امل خالد صالح الزودي6عضويهاناثالمجمع الزراعيج284عمران     
وفاء محمد حسين االميري6عضويهاناثالمجمع الزراعيج284عمران     
ربيع احمد قايد مجمل1رئاسهذآور الفصيرةد284عمران     
جبران يحيى حزام جبران1عضويهذآور الفصيرةد284عمران     
وضاح احمد منصور بختان 1عضويهذآور الفصيرةد284عمران     
يحيى فاضل فاضل فاضل2رئاسهذآور الفصيرةد284عمران     
عبداهللا حسين هادي القشمي2عضويهذآور الفصيرةد284عمران     
صافر صادق مجمل 2عضويهذآور الفصيرةد284عمران     
محمد يحيى صالح مجمل 3رئاسهذآور الفصيرةد284عمران     
محمد ناصر حزام داحش3عضويهذآور الفصيرةد284عمران     
ناصر علي صالح الشامي3عضويهذآور الفصيرةد284عمران     
وضاح احمد منصور بختانه4رئاسهذآور الفصيرةد284عمران     
عبدالغني على احمد نحتان 4عضويهذآور الفصيرةد284عمران     
سعيد علي صالح الدخفاني4عضويهذآور الفصيرةد284عمران     
صباح عبداهللا علي الفقيه5رئاسهاناثالفصيرةد284عمران     
امينه صالح يحيى شمس الدين 5عضويهاناثالفصيرةد284عمران     
ذآرى يحيى صالح مجمل 5عضويهاناثالفصيرةد284عمران     
الطاف صادق احمد مجمل6رئاسهاناثالفصيرةد284عمران     
صفيه أحمد محسن حنش6عضويهاناثالفصيرةد284عمران     
امة الصبور محمد يحيى الغنيي6عضويهاناثالفصيرةد284عمران     
ناصر محمد حزام زياد 1رئاسهذآور المستوصف القصيرهه284عمران     
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علي صالح قاسم الشالل1عضويهذآور المستوصف القصيرهه284عمران     
صدام حسين علي داحش1عضويهذآور المستوصف القصيرهه284عمران     
عبد الكريم مجاهد يحيى األشموري2رئاسهذآور المستوصف القصيرهه284عمران     
محمد حسين احمد زياد2عضويهذآور المستوصف القصيرهه284عمران     
منصور محمد قائد مسعد2عضويهذآور المستوصف القصيرهه284عمران     
مهره حسين علي داحش3رئاسهاناثالمستوصف القصيرهه284عمران     
قبول محمد حزام زياد 3عضويهاناثالمستوصف القصيرهه284عمران     
عبير محمد صالح المروله 3عضويهاناثالمستوصف القصيرهه284عمران     
بدر صالح المرهبي1رئاسهذآور العفري مدرسة التضامنو284عمران     
يحيى حسين يحيى غيثان 1عضويهذآور العفري مدرسة التضامنو284عمران     
احمد ناصر قايد ابو هرسه 1عضويهذآور العفري مدرسة التضامنو284عمران     
فواز عبد اهللا ناصر الحجيلي2رئاسهذآور العفري مدرسة التضامنو284عمران     
اسماعيل عبداهللا على الشتوي2عضويهذآور العفري مدرسة التضامنو284عمران     
منصور ناصر قايد معصم 2عضويهذآور العفري مدرسة التضامنو284عمران     
صادق محمد عبداهللا القناص 3رئاسهذآور العفري مدرسة التضامنو284عمران     
علي محمد سريع3عضويهذآور العفري مدرسة التضامنو284عمران     
وزير فرحان محمد غيثان3عضويهذآور العفري مدرسة التضامنو284عمران     
عافية علي حسين الذوادي4رئاسهاناثالعفري مدرسة التضامنو284عمران     
حليمة عبد اهللا محمد الطلقة4عضويهاناثالعفري مدرسة التضامنو284عمران     
ملوك صالح مرشد البيشعي4عضويهاناثالعفري مدرسة التضامنو284عمران     
رقية احمد محمد المنقذي5رئاسهاناثالعفري مدرسة التضامنو284عمران     
علياء على ناصر القناص 5عضويهاناثالعفري مدرسة التضامنو284عمران     
عابده سيالن القناص 5عضويهاناثالعفري مدرسة التضامنو284عمران     
ناصر على يحيى المكس 1رئاسهذآور المكسز284عمران     
علي دحان احمد بالل1عضويهذآور المكسز284عمران     
طه إبراهيم عبدالوهاب شرف الدين1عضويهذآور المكسز284عمران     
آامل صالح رفيق المكس2رئاسهذآور المكسز284عمران     
مراد يحيى حسين الهبيله 2عضويهذآور المكسز284عمران     
محمد على احمد العنوه 2عضويهذآور المكسز284عمران     
فيصل صالح على السعودي3رئاسهذآور المكسز284عمران     
ماجد محمد احمد العنوة3عضويهذآور المكسز284عمران     
ناصر علي حييى الجوده3عضويهذآور المكسز284عمران     
عمر حميد حسين العنوة4رئاسهذآور المكسز284عمران     
صادق على صالح الجفره 4عضويهذآور المكسز284عمران     
شمسان ناصر حزام ديبان4عضويهذآور المكسز284عمران     
حنان يحيى حسين الهبيله 5رئاسهاناثالمكسز284عمران     
منى ناجي محسن ناجي5عضويهاناثالمكسز284عمران     
جواهر محمد علي فرج العنوة5عضويهاناثالمكسز284عمران     
رقية مجاهد يحيى الفهد6رئاسهاناثالمكسز284عمران     
اميره محمد مطلق بالل6عضويهاناثالمكسز284عمران     
باريس يحيى حسين الهبيله 6عضويهاناثالمكسز284عمران     
افنان محمد حميد الشالل7رئاسهاناثالمكسز284عمران     
سيئون ناصر محسن الصوطي7عضويهاناثالمكسز284عمران     
الهام محمد صالح رفيق المكس7عضويهاناثالمكسز284عمران     
سلطان منصور يحيى باآر1رئاسهذآور القصبهح284عمران     
محمد عبدالرزاق محمد حميد الشالل1عضويهذآور القصبهح284عمران     
عمار يحيى سعد العراري1عضويهذآور القصبهح284عمران     
عبدالخالق على عساج الفرباني2رئاسهذآور القصبهح284عمران     
منصور عبد اهللا المصنعي2عضويهذآور القصبهح284عمران     
عبدالرحمن يحيى هادي عميس2عضويهذآور القصبهح284عمران     
خديجة مرتضى علي المرتضى3رئاسهاناثالقصبهح284عمران     
امه اهللا عبداهللا احمد عساج3عضويهاناثالقصبهح284عمران     
افراح احمد يحيى العراوي3عضويهاناثالقصبهح284عمران     
بشرى على حسين االميري4رئاسهاناثالقصبهح284عمران     
نجوى يحيى احمد مظفر4عضويهاناثالقصبهح284عمران     
بشرى علي عبداهللا القبا4عضويهاناثالقصبهح284عمران     
عبداهللا على حزام سلمان 1رئاسهذآور السنتينط284عمران     
محمد احسن يحيى القوبعي1عضويهذآور السنتينط284عمران     
خالد صالح احسن الصيادي1عضويهذآور السنتينط284عمران     
ماجد حسين علي السخيني2رئاسهذآور السنتينط284عمران     
سليم سيالن الشاطبي2عضويهذآور السنتينط284عمران     
مجاهد ناجي االشول2عضويهذآور السنتينط284عمران     
عبداهللا مرشد قاسم الراشدي3رئاسهذآور السنتينط284عمران     
علي ناصر علي صايل3عضويهذآور السنتينط284عمران     
علي محسن زيد مفرح3عضويهذآور السنتينط284عمران     
وليد محمد يحيى الغيلي4رئاسهذآور السنتينط284عمران     
فايز احسن حسين الشاطبي4عضويهذآور السنتينط284عمران     
عاطف طالع يحيى عاطف4عضويهذآور السنتينط284عمران     
محمد قاسم صالح البورزان 5رئاسهذآور السنتينط284عمران     
حميد يحيى حسين السخيني5عضويهذآور السنتينط284عمران     
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عبدالرزاق يحيى قاسم الغيلي5عضويهذآور السنتينط284عمران     
علي يحي يحي زيد الوادعي6رئاسهذآور السنتينط284عمران     
محمد احسن حسين الشاطبي6عضويهذآور السنتينط284عمران     
ربيع صالح احمد التويعي6عضويهذآور السنتينط284عمران     
غاصب محمد احمد الشيبري7رئاسهذآور السنتينط284عمران     
علي حسين احمد الوادعي7عضويهذآور السنتينط284عمران     
نبيل حسين علي ابو حمود7عضويهذآور السنتينط284عمران     
سميح محمد حميد الشالل8رئاسهذآور السنتينط284عمران     
ناشر يحيى حمود هزاع 8عضويهذآور السنتينط284عمران     
أحمد محمد مهدي األنسي8عضويهذآور السنتينط284عمران     
فنية يحيى محمد مفتاح9رئاسهاناثالسنتينط284عمران     
تيسير احمد ناجي عاطف 9عضويهاناثالسنتينط284عمران     
نصاير امين سيالن 9عضويهاناثالسنتينط284عمران     
بشرى درهم نجار 10رئاسهاناثالسنتينط284عمران     
حنان يحيى حاتم الغيلي10عضويهاناثالسنتينط284عمران     
براءة صالح حسين البصالني10عضويهاناثالسنتينط284عمران     
فاطمة حسين ناصر الغيلي11رئاسهاناثالسنتينط284عمران     
نوال صالح الظبي11عضويهاناثالسنتينط284عمران     
لبنان أحمد محمد األحمدي11عضويهاناثالسنتينط284عمران     
نبيله حزام على مفتاح 12رئاسهاناثالسنتينط284عمران     
فيروز صالح هادي مجمل12عضويهاناثالسنتينط284عمران     
نزيهه هادي علي مقراض12عضويهاناثالسنتينط284عمران     
يحيى أحمد علي السعودي1رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
مجاهد محمد حسين الغيلي1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
يحيى احمد يحيى بيس 1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
عبداهللا على صالح الغيلي2رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
نبيل يحيى عبد الرحمن السعودي2عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
عبداهللا حسين ناصر الغيلي2عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
عبد العزيز محمود محمد السعودي3رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
محمد ناصر حسين بيس3عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
ابراهيم محمد هاشم الشهاري3عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
اسيا صالح عزيز الصريمي4رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
فردوس حسين يحيى الوشاح 4عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
زينب حمود يحيى المطري4عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبى284عمران     
احمد احمد الربوعي1رئاسهذآور السودهك284عمران     
احمد عبد الكريم عزي الوادعي1عضويهذآور السودهك284عمران     
صالح عبدالعزيز العذري1عضويهذآور السودهك284عمران     
على عبداهللا حصن 2رئاسهذآور السودهك284عمران     
محمد مبخوت ابوقاسم2عضويهذآور السودهك284عمران     
حيدر محمد عبداهللا الشامي2عضويهذآور السودهك284عمران     
انتصار محمد الطير 3رئاسهاناثالسودهك284عمران     
امل حمود منصور عمران3عضويهاناثالسودهك284عمران     
نوال علي يحيى المهدي3عضويهاناثالسودهك284عمران     
سعاد عبد اهللا قاسم محاسن4رئاسهاناثالسودهك284عمران     
نوره محمد طيان4عضويهاناثالسودهك284عمران     
هناء محمد يحيى الدحين4عضويهاناثالسودهك284عمران     
نبيل عبدالوهاب أحمد المهدي1رئاسهذآور المتطح بني جيشل284عمران     
خالد محمد داعس1عضويهذآور المتطح بني جيشل284عمران     
محمد على ناجي 1عضويهذآور المتطح بني جيشل284عمران     
احالم احمد يحيى الحسام 2رئاسهاناثالمتطح بني جيشل284عمران     
سمية فيصل يحيى داعش2عضويهاناثالمتطح بني جيشل284عمران     
هناء علي أحمد بالعيد2عضويهاناثالمتطح بني جيشل284عمران     
احمد يحيى احمد القسي1رئاسهذآور بني حجاجم284عمران     
هيثم محمد يحيى سبول1عضويهذآور بني حجاجم284عمران     
محسن محمد محمد الحمدي1عضويهذآور بني حجاجم284عمران     
نبيل سعد علي هيكل2رئاسهذآور بني حجاجم284عمران     
ناجي احمد الحدمه 2عضويهذآور بني حجاجم284عمران     
بسام هائل عبده محمد2عضويهذآور بني حجاجم284عمران     
على ناصر المخير3رئاسهذآور بني حجاجم284عمران     
علي يحيى عبداهللا الحمامي3عضويهذآور بني حجاجم284عمران     
محمد حسين صالح الحرثي3عضويهذآور بني حجاجم284عمران     
عبير يحيى أحسن عمران4رئاسهاناثبني حجاجم284عمران     
اشواق حميد ناشر 4عضويهاناثبني حجاجم284عمران     
اليسه مثنى القسي4عضويهاناثبني حجاجم284عمران     
الهام عادل القسي5رئاسهاناثبني حجاجم284عمران     
فاطمة علي احمد بلعيد5عضويهاناثبني حجاجم284عمران     
ذآرى محسن القسي5عضويهاناثبني حجاجم284عمران     
اشراق احمد صالح عمران6رئاسهاناثبني حجاجم284عمران     
زهور هيكل صالح هيكل6عضويهاناثبني حجاجم284عمران     
أحالم فيصل الغولي6عضويهاناثبني حجاجم284عمران     
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هيثم ناصر علي مرعي1رئاسهذآور الضالعهن284عمران     
صالح احمد صالح مطير 1عضويهذآور الضالعهن284عمران     
عزيز سرحان الرزاف1عضويهذآور الضالعهن284عمران     
محمد يحيى صالح القاضي2رئاسهذآور الضالعهن284عمران     
عارف محمد يحيى الواشعي2عضويهذآور الضالعهن284عمران     
ماجد علي علي العقيق2عضويهذآور الضالعهن284عمران     
فاطمه محسن امين القاضي3رئاسهاناثالضالعهن284عمران     
محمد احمد محمد سعيد الوادعي3عضويهاناثالضالعهن284عمران     
سبأ علي صالح المحن3عضويهاناثالضالعهن284عمران     
انتصار صالح احمد الجابري4رئاسهاناثالضالعهن284عمران     
حياه على امين الرزاق4عضويهاناثالضالعهن284عمران     
زهور يحيى صالح القاضي4عضويهاناثالضالعهن284عمران     
محمد صالح الكبش1رئاسهذآور اخوعس284عمران     
عبد الكريم محمد علي السكري1عضويهذآور اخوعس284عمران     
عبدالغني علي احمد القحيف1عضويهذآور اخوعس284عمران     
ناجي محمد حمود عسكر2رئاسهذآور اخوعس284عمران     
امين حسين الشوآاني2عضويهذآور اخوعس284عمران     
قيس يحيى لطف2عضويهذآور اخوعس284عمران     
هاجر احمد الكبش3رئاسهاناثاخوعس284عمران     
منى حمود الحمامي3عضويهاناثاخوعس284عمران     
ايمان احمد حسين عسكر3عضويهاناثاخوعس284عمران     
خولة عبداهللا يحيى القحيف4رئاسهاناثاخوعس284عمران     
حنان محمد عبداهللا الحداء4عضويهاناثاخوعس284عمران     
ميمونة محمد المرغمي4عضويهاناثاخوعس284عمران     
صالح صغير هادي المشعري1رئاسهذآور المحدورع284عمران     
صالح صالح ععيضه 1عضويهذآور المحدورع284عمران     
حزام يحيى عبداهللا الشعري1عضويهذآور المحدورع284عمران     
احمد عبدالرحمن المجاهد2رئاسهذآور المحدورع284عمران     
عبدالفتاح هادي القزقزي2عضويهذآور المحدورع284عمران     
محمد حسن الشاعر2عضويهذآور المحدورع284عمران     
ايمان محمد عطيفه3رئاسهاناثالمحدورع284عمران     
سيماء صادق سعد األرفع3عضويهاناثالمحدورع284عمران     
ميسر محسن القزقزي3عضويهاناثالمحدورع284عمران     
عبداهللا محمد احمد الزعكري1رئاسهذآور بني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
امين حسين صالح شبيل1عضويهذآور بني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
يحيى أحمد حمود الجدوم1عضويهذآور بني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
حمير يحيى عبداهللا ملقاط 2رئاسهذآور بني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
صالح محمد آليب2عضويهذآور بني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
يوسف عبد اهللا عبد اهللا جمعان2عضويهذآور بني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
محمد محمد علي الوادعي3رئاسهذآور بني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
عبدالكريم يحيى صالح حيدره 3عضويهذآور بني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
عبد الحافظ عبده الضليمي3عضويهذآور بني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
عتيقة يحيى علي راشد4رئاسهاناثبني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
نسيم صالح الحمزي4عضويهاناثبني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
امل محمد صالح4عضويهاناثبني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
سميه صالح االقطع 5رئاسهاناثبني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
إبتسام عبد الوهاب شرف المهدي5عضويهاناثبني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
احالم محمد الشريف5عضويهاناثبني حيدرة مدرسة الشهيد عبداهللا حيدرهف284عمران     
محمد صالح يحيى عراف1رئاسهذآور مدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
بكر احمد عواجي1عضويهذآور مدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
عبدالحميد جابر القزقزي1عضويهذآور مدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
محمد يحيى شيبان2رئاسهذآور مدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
محمد أحمد حمود شيبان2عضويهذآور مدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
محمد علي حسين مطهر2عضويهذآور مدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
نادية احمد المطري3رئاسهاناثمدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
رقيه عبداهللا احمد عراف3عضويهاناثمدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
امه الملك حميد القزقزي3عضويهاناثمدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
اشواق حميد القزقزي4رئاسهاناثمدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
الخنسا صالح صالح العميري4عضويهاناثمدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
امه السالم عبد اهللا النصيري4عضويهاناثمدرسة الوفاء المرسمص284عمران     
عبده يحيى محسن هبه 1رئاسهذآور مدرسة النضيرق284عمران     
يحيى محمد جياح1عضويهذآور مدرسة النضيرق284عمران     
خالد حسين عبداهللا نجاد1عضويهذآور مدرسة النضيرق284عمران     
محمد حزام ناصر هفان2رئاسهذآور مدرسة النضيرق284عمران     
عادل هادي حزام القرعي2عضويهذآور مدرسة النضيرق284عمران     
خالد منصور منصر هبه 2عضويهذآور مدرسة النضيرق284عمران     
محمد حسين يحيى شرف3رئاسهذآور مدرسة النضيرق284عمران     
خالد محمد علي صباح3عضويهذآور مدرسة النضيرق284عمران     
عدنان يحي علي الوادعي3عضويهذآور مدرسة النضيرق284عمران     
يسرى علي محمد محسن4رئاسهاناثمدرسة النضيرق284عمران     
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امنيه احمد يحيى شرف 4عضويهاناثمدرسة النضيرق284عمران     
فاطمه يحيى احمد عساج4عضويهاناثمدرسة النضيرق284عمران     
ملوك احمد زيد البالغي5رئاسهاناثمدرسة النضيرق284عمران     
فائزة يحيى ناصر الشالل5عضويهاناثمدرسة النضيرق284عمران     
أسماء أحمد محمد داعر5عضويهاناثمدرسة النضيرق284عمران     
بشير محمد محمد بختان1رئاسهذآور مدرسة الثورةر284عمران     
عمر على عائض القحمي1عضويهذآور مدرسة الثورةر284عمران     
محمد يحيى على عشوي1عضويهذآور مدرسة الثورةر284عمران     
نايف علي علي ابوسعيد2رئاسهذآور مدرسة الثورةر284عمران     
خالد يحيى على ابورشيد 2عضويهذآور مدرسة الثورةر284عمران     
قائد حسين علي الخضربي2عضويهذآور مدرسة الثورةر284عمران     
زبيدة محمد محسن دشيله3رئاسهاناثمدرسة الثورةر284عمران     
صفيه احمد صالح القحمي3عضويهاناثمدرسة الثورةر284عمران     
نمارق حميد محمد محسن جبران 3عضويهاناثمدرسة الثورةر284عمران     
مريم عائض عائض القحمي4رئاسهاناثمدرسة الثورةر284عمران     
زينب عبدالمطلب حنش4عضويهاناثمدرسة الثورةر284عمران     
زينب احمد احمد الدعوس4عضويهاناثمدرسة الثورةر284عمران     
خليل عبداهللا يحيى الدوح 1رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
ابراهيم مبخوت مبخوت االشول1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
صدام حسين منصور فرج1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
جميل على احمد مهدي2رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
عمر مقبل احمد الدغيبي2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
عبد الكريم محمد حميد عبد اهللا2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
نبيهه علي حسين مهدي3رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
امه اهللا حسين حسين ابو عمر3عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
رزيقه احمد محسن حيدر3عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
ياسيمن محمد حمود البشيعي4رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
ابتسام صالح لطف اهللا االشول4عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
حوى سلطان عبداهللا4عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرش284عمران     
صهيب مجاهد علي هراش1رئاسهذآور بيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
عمر يحيى هادي هراش1عضويهذآور بيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
عبدالفتاح عبده حسين الحنيشي1عضويهذآور بيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
عبدالخالق محمد علي احمد2رئاسهذآور بيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
رزق احمد العليي2عضويهذآور بيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
حسن عبد اهللا حسن التوبة2عضويهذآور بيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
عمر علي احمد هراش3رئاسهذآور بيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
صالح يحيى شائف حطرم3عضويهذآور بيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
عدنان عبده حسين العليي3عضويهذآور بيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
بشرى محمد شراره4رئاسهاناثبيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
سباء احمد عبداهللا الشطبي4عضويهاناثبيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
حواء علي سعد اهللا4عضويهاناثبيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
هدى علي سعداهللا5رئاسهاناثبيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
تونس محمد احمد شرامة5عضويهاناثبيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
فردوس يحي حسين الغاوي5عضويهاناثبيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
سنيورة حسين محمد رازح6رئاسهاناثبيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
يسرى حامد القليعي6عضويهاناثبيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
رباب عبده أحمد الهاملي6عضويهاناثبيت هراش (السوق الجديدا285عمران     
نبيل حمد الفقية1رئاسهذآور الدربب285عمران     
خالد حسين حسين الوادعي1عضويهذآور الدربب285عمران     
احمد هادي صالح بهران1عضويهذآور الدربب285عمران     
ابراهيم محمد زيد الوادعي2رئاسهذآور الدربب285عمران     
محمد علي احمد السواني2عضويهذآور الدربب285عمران     
فيصل مجدي الغولي2عضويهذآور الدربب285عمران     
بنان محمد بدر الطير3رئاسهاناثالدربب285عمران     
مشيرة محمد علي احمد3عضويهاناثالدربب285عمران     
خديجة محمد حميد مختار3عضويهاناثالدربب285عمران     
تهاني ناجي زياد الشيبري4رئاسهاناثالدربب285عمران     
بلقيس عبده احمد4عضويهاناثالدربب285عمران     
خديجة ناصر عواض4عضويهاناثالدربب285عمران     
نبيل مسعود علي الشيبري1رئاسهذآور بني حاجبج285عمران     
امر صالح سنان1عضويهذآور بني حاجبج285عمران     
امين صالح المهتار1عضويهذآور بني حاجبج285عمران     
درهم مقبل حرمل2رئاسهذآور بني حاجبج285عمران     
مراد عبد اهللا حسين الحاشدي2عضويهذآور بني حاجبج285عمران     
صالح حمود علي شراره2عضويهذآور بني حاجبج285عمران     
نجود احمد الجربي3رئاسهاناثبني حاجبج285عمران     
رقية عبد اهللا حسين طاهر3عضويهاناثبني حاجبج285عمران     
فاطمة حمود احمد طاهر3عضويهاناثبني حاجبج285عمران     
سحر يحيى يحيى رازح4رئاسهاناثبني حاجبج285عمران     
ايمان هادي القطواني4عضويهاناثبني حاجبج285عمران     
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جميلة محمد عياش4عضويهاناثبني حاجبج285عمران     
محمد محمد وهاس1رئاسهذآور مدرسة بيت وهاسد285عمران     
زين العابدين علي يحي ابومنصر1عضويهذآور مدرسة بيت وهاسد285عمران     
فواز احمد مبخوت السباعي1عضويهذآور مدرسة بيت وهاسد285عمران     
جبران عسكر مطهر وهاس2رئاسهذآور مدرسة بيت وهاسد285عمران     
عادل قاسم صفران2عضويهذآور مدرسة بيت وهاسد285عمران     
خالد حسن الغزي2عضويهذآور مدرسة بيت وهاسد285عمران     
بشرى محمد وهاس3رئاسهاناثمدرسة بيت وهاسد285عمران     
زهور نجيب دحان وهاس3عضويهاناثمدرسة بيت وهاسد285عمران     
حفصه عبداهللا احمد االزرق3عضويهاناثمدرسة بيت وهاسد285عمران     
منى احمد العلفي4رئاسهاناثمدرسة بيت وهاسد285عمران     
لبنى صالح صالح زينه4عضويهاناثمدرسة بيت وهاسد285عمران     
منيره حسين حسين السباعي4عضويهاناثمدرسة بيت وهاسد285عمران     
فهد عبد اهللا محمد الشيبري1رئاسهذآور بيت شبيرةه285عمران     
معين محمد صالح الشيبري1عضويهذآور بيت شبيرةه285عمران     
منيف محمد على القديمي1عضويهذآور بيت شبيرةه285عمران     
فراص حمود الشيبري2رئاسهذآور بيت شبيرةه285عمران     
صالح قاسم علي سعد القفاف2عضويهذآور بيت شبيرةه285عمران     
هاني حسين سعد جهالن2عضويهذآور بيت شبيرةه285عمران     
حميد احمد علي شراره3رئاسهذآور بيت شبيرةه285عمران     
سليم مقبل القفاف3عضويهذآور بيت شبيرةه285عمران     
محمد علي محمد سيالن3عضويهذآور بيت شبيرةه285عمران     
انوار صادق الشيبري4رئاسهاناثبيت شبيرةه285عمران     
بغداد يحيى حسن القفاف4عضويهاناثبيت شبيرةه285عمران     
شروق مجاهد راجح جبار4عضويهاناثبيت شبيرةه285عمران     
فريال نبيل مسعود الشيبري5رئاسهاناثبيت شبيرةه285عمران     
اروى احمد القفاف5عضويهاناثبيت شبيرةه285عمران     
صفاء عبده الشيبري5عضويهاناثبيت شبيرةه285عمران     
رضية حسين حيدر6رئاسهاناثبيت شبيرةه285عمران     
هناء صالح مساعد الدمني6عضويهاناثبيت شبيرةه285عمران     
احالم حميد احمد علي6عضويهاناثبيت شبيرةه285عمران     
محمد علي صالح العولقي1رئاسهذآور المنجدةو285عمران     
محمد صالح عبد اهللا المنجدي1عضويهذآور المنجدةو285عمران     
عبده هادي علي صومل1عضويهذآور المنجدةو285عمران     
فهد ظفران النجدي2رئاسهذآور المنجدةو285عمران     
بشير حمود منصور قوبه2عضويهذآور المنجدةو285عمران     
رضوان يحي ناصر المنجدي2عضويهذآور المنجدةو285عمران     
خير اهللا صالح يحيى المنجدي3رئاسهذآور المنجدةو285عمران     
عمار صالح الحجري3عضويهذآور المنجدةو285عمران     
عبدالخالق يحيى محمد القاز3عضويهذآور المنجدةو285عمران     
يسرى صادق علي طاهر4رئاسهاناثالمنجدةو285عمران     
رقيبه صالح يحيى رازح4عضويهاناثالمنجدةو285عمران     
احالم صالح الناعطي4عضويهاناثالمنجدةو285عمران     
وفاء بندر المنجدي5رئاسهاناثالمنجدةو285عمران     
ريام سعد قاسم المنجدي5عضويهاناثالمنجدةو285عمران     
فاطمة يحيى حسن5عضويهاناثالمنجدةو285عمران     
صالح صالح قاسم القديمي1رئاسهذآور عرقة القديميز285عمران     
عبدالملك صالح بادي القديمي1عضويهذآور عرقة القديميز285عمران     
احمد محمد علي القديمي1عضويهذآور عرقة القديميز285عمران     
خالد محمد ثابت القديمي2رئاسهذآور عرقة القديميز285عمران     
سامي هزاع يحيى الدشل2عضويهذآور عرقة القديميز285عمران     
محمد احمد حسين القديمي2عضويهذآور عرقة القديميز285عمران     
ابتسام عبد الملك القديمي3رئاسهاناثعرقة القديميز285عمران     
نجالء علي مثنى القديمي3عضويهاناثعرقة القديميز285عمران     
بغداد محمد احمد القديمي3عضويهاناثعرقة القديميز285عمران     
هدى صادق احمد القديمي4رئاسهاناثعرقة القديميز285عمران     
منى فرحان علي مونس4عضويهاناثعرقة القديميز285عمران     
بسمة عبد اهللا صالح القديمي4عضويهاناثعرقة القديميز285عمران     
حاشد حسين ابوسوده1رئاسهذآور ناعطح285عمران     
آمال احمد حسين ابو سوده1عضويهذآور ناعطح285عمران     
جبران محسن الحويذق1عضويهذآور ناعطح285عمران     
فائز علي جابر2رئاسهذآور ناعطح285عمران     
محمد علي شعالن2عضويهذآور ناعطح285عمران     
احمد صالح القطيبي2عضويهذآور ناعطح285عمران     
نجاة محمد مصلح3رئاسهاناثناعطح285عمران     
ريم احمد محمد المنتصر3عضويهاناثناعطح285عمران     
حنان علي قايد ناجي3عضويهاناثناعطح285عمران     
سوسن صبر مسعد صبر4رئاسهاناثناعطح285عمران     
لطيفة عبد اهللا صالح الذيفاني4عضويهاناثناعطح285عمران     
مريم يحي حسين الحمدي4عضويهاناثناعطح285عمران     

صفحة ٢٤ من ٦٦



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

محمد يحي محمد علي الوادعي1رئاسهذآور الضبرط285عمران     
مجاهد احمد راجح الرداعي1عضويهذآور الضبرط285عمران     
فواز محمد قائد الرداعي1عضويهذآور الضبرط285عمران     
مبروك محمد شائف القحيطه2رئاسهذآور الضبرط285عمران     
جهاد محمد عبده عال2عضويهذآور الضبرط285عمران     
سليم عبد الرحمن حسن الرداعي2عضويهذآور الضبرط285عمران     
هدى علي حسن الرداعي3رئاسهاناثالضبرط285عمران     
فردوس عبدالخالق الرداعي3عضويهاناثالضبرط285عمران     
حليمه احمد صباره3عضويهاناثالضبرط285عمران     
غنيه احمد زليط4رئاسهاناثالضبرط285عمران     
هناء علي محسن4عضويهاناثالضبرط285عمران     
ذآرى قايد حيدر الرداعي4عضويهاناثالضبرط285عمران     
نجيب زمام ظفران المخلوس1رئاسهذآور المحجمى285عمران     
فرحان علي محسن1عضويهذآور المحجمى285عمران     
جميل احمد حسين طامش1عضويهذآور المحجمى285عمران     
عمار صالح هادي راشد2رئاسهذآور المحجمى285عمران     
عبدالجبار يحيى محمد المخلوس2عضويهذآور المحجمى285عمران     
محمد علي مفلح2عضويهذآور المحجمى285عمران     
خالد هزاع النمر3رئاسهذآور المحجمى285عمران     
عدنان زايد عبد اهللا النمر3عضويهذآور المحجمى285عمران     
هيثم محمد علي احمد3عضويهذآور المحجمى285عمران     
هدى يحيى ناجي حسن ضبعان4رئاسهاناثالمحجمى285عمران     
ايمان مهدي عائض4عضويهاناثالمحجمى285عمران     
سوسن حمود السهل4عضويهاناثالمحجمى285عمران     
سيده علي عائض5رئاسهاناثالمحجمى285عمران     
باريس مرشد عويد5عضويهاناثالمحجمى285عمران     
عزيزة صالح احمد ثابت5عضويهاناثالمحجمى285عمران     
صفاء حميد الحضوري6رئاسهاناثالمحجمى285عمران     
نابت ثابت علي6عضويهاناثالمحجمى285عمران     
سونيا يحيى صالح المسوري6عضويهاناثالمحجمى285عمران     
هشام احسن احمد ابو زيد1رئاسهذآور السودهك285عمران     
يحيى احمد البراشي1عضويهذآور السودهك285عمران     
عبدالغني علي يحيى الحمزي1عضويهذآور السودهك285عمران     
عبداهللا يحيي يحي ابومنصر2رئاسهذآور السودهك285عمران     
زائد علي اسماعيل نجاد2عضويهذآور السودهك285عمران     
علي عبد اهللا صالح القديمي2عضويهذآور السودهك285عمران     
ورده حسين ظاعن3رئاسهاناثالسودهك285عمران     
شيماء دغشر حمود هراش3عضويهاناثالسودهك285عمران     
ابتهال علي حسين الحديقي3عضويهاناثالسودهك285عمران     
غادة حميد حمود التام4رئاسهاناثالسودهك285عمران     
امة السالم احمد الزرافه4عضويهاناثالسودهك285عمران     
سميحه علي الحديقي4عضويهاناثالسودهك285عمران     
محمد يحيى النصيف1رئاسهذآور بيت الحذرل285عمران     
إبراهيم صالح رشيد مجلي1عضويهذآور بيت الحذرل285عمران     
عبدالملك محمد علي1عضويهذآور بيت الحذرل285عمران     
خالد علي صالح الزايدي2رئاسهذآور بيت الحذرل285عمران     
خالد محمد احمد سالب2عضويهذآور بيت الحذرل285عمران     
قحطان عبداهللا حنش2عضويهذآور بيت الحذرل285عمران     
العنود احمد الحذر3رئاسهاناثبيت الحذرل285عمران     
نجوى علي علي المهتار3عضويهاناثبيت الحذرل285عمران     
جيهان حميد عبد اهللا ابو حروق3عضويهاناثبيت الحذرل285عمران     
هنادي محمد احمد الشغدري4رئاسهاناثبيت الحذرل285عمران     
سوسن شوقي النصيف4عضويهاناثبيت الحذرل285عمران     
ايناس خالد حسن4عضويهاناثبيت الحذرل285عمران     
عبداهللا علي داحش العقيلي1رئاسهذآور بيت المؤيدم285عمران     
احمد حمود علي مشعل1عضويهذآور بيت المؤيدم285عمران     
خالد يحيى هادي التام1عضويهذآور بيت المؤيدم285عمران     
احمد محمد احمد الشغدري2رئاسهذآور بيت المؤيدم285عمران     
عارف عبداهللا الردماني2عضويهذآور بيت المؤيدم285عمران     
ياسر على ملهي2عضويهذآور بيت المؤيدم285عمران     
بندر حمود علي المؤيد3رئاسهذآور بيت المؤيدم285عمران     
آمال عبده صالح الكريمي3عضويهذآور بيت المؤيدم285عمران     
عبدالرزاق حمود علي احمد3عضويهذآور بيت المؤيدم285عمران     
دليلة علي صالح آامل4رئاسهاناثبيت المؤيدم285عمران     
ليبيا صالح عبد اهللا الدشل4عضويهاناثبيت المؤيدم285عمران     
يونس حسين عبداهللا4عضويهاناثبيت المؤيدم285عمران     
انوار يحي حسين الحمدي5رئاسهاناثبيت المؤيدم285عمران     
سمر حامد عبدالحميد ابوذيبه5عضويهاناثبيت المؤيدم285عمران     
الهام حمود صالح مرشد5عضويهاناثبيت المؤيدم285عمران     
خلود عبداهللا علي ابوذيبه6رئاسهاناثبيت المؤيدم285عمران     
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افراح حمود علي شراره6عضويهاناثبيت المؤيدم285عمران     
آوآب صالح قاسم الشامي6عضويهاناثبيت المؤيدم285عمران     
حمود محمد علي االبيض1رئاسهذآور ضميانن285عمران     
زياد ناصر ناصر األبيض1عضويهذآور ضميانن285عمران     
نافع حزام صالح الصالحي1عضويهذآور ضميانن285عمران     
موفق علي علي الغضب2رئاسهذآور ضميانن285عمران     
عادل مبخوت عبداهللا مبخوت2عضويهذآور ضميانن285عمران     
شعالن خالد الغزي2عضويهذآور ضميانن285عمران     
ليلى صادق علي الشيبري3رئاسهاناثضميانن285عمران     
ملك حسين دحان الغضب3عضويهاناثضميانن285عمران     
محكمه صالح العرمرم3عضويهاناثضميانن285عمران     
نوال يحيى صالح الصريمي4رئاسهاناثضميانن285عمران     
وزيرة عبده حسين الغضب4عضويهاناثضميانن285عمران     
خديجة محمد احمد الشغدري4عضويهاناثضميانن285عمران     
سليم علي مفرح األبيض1رئاسهذآور محم الكلبيينس285عمران     
ياسر علي يحيى ملهي1عضويهذآور محم الكلبيينس285عمران     
ياسر مبخوت االبيض1عضويهذآور محم الكلبيينس285عمران     
مراد علي مرشد الذيب2رئاسهذآور محم الكلبيينس285عمران     
رياض احسن ناصر الذيب2عضويهذآور محم الكلبيينس285عمران     
سرحان علي محسن2عضويهذآور محم الكلبيينس285عمران     
حفصة احسن حمود الجشمي3رئاسهاناثمحم الكلبيينس285عمران     
خاتمه احمد االبيض3عضويهاناثمحم الكلبيينس285عمران     
نسيم عبدالواسع العلفي3عضويهاناثمحم الكلبيينس285عمران     
نديه صالح حطروم4رئاسهاناثمحم الكلبيينس285عمران     
سميرة ناصر دحان مختار4عضويهاناثمحم الكلبيينس285عمران     
سعاد صالح قايد مطير4عضويهاناثمحم الكلبيينس285عمران     
خارف ثابت ابو مفلح1رئاسهذآور االصياحع285عمران     
احمد حميد صالح مفلح1عضويهذآور االصياحع285عمران     
مجاهد مرشد الحضوري1عضويهذآور االصياحع285عمران     
مجيب الرحمن محمد مصلح2رئاسهذآور االصياحع285عمران     
عبدالرحيم ابراهيم الكتب2عضويهذآور االصياحع285عمران     
ذياب اسعد ردمان2عضويهذآور االصياحع285عمران     
امة الملك محمد علي احمد3رئاسهاناثاالصياحع285عمران     
هدى عبدالحكيم جحدر3عضويهاناثاالصياحع285عمران     
هند جبران صالح محمد3عضويهاناثاالصياحع285عمران     
رجاء حسين الزرافه4رئاسهاناثاالصياحع285عمران     
اريج سرحان علي محسن4عضويهاناثاالصياحع285عمران     
هند جمال يحيى صالح جحدر4عضويهاناثاالصياحع285عمران     
عبد العزيز سعد يحي ابو ريشه1رئاسهذآور بيت زودف285عمران     
نعمان صالح الجمل1عضويهذآور بيت زودف285عمران     
حمير صالح يحيى قاسم1عضويهذآور بيت زودف285عمران     
فتح محمد علي الفقية2رئاسهذآور بيت زودف285عمران     
رمزي عبد اهللا احمد الشامي2عضويهذآور بيت زودف285عمران     
ذياب علي عمر2عضويهذآور بيت زودف285عمران     
يحيى علي يحيى حرمل3رئاسهذآور بيت زودف285عمران     
عبدالواحد يحيى محسن3عضويهذآور بيت زودف285عمران     
قسامي ناصر المرزوقي 3عضويهذآور بيت زودف285عمران     
محمد محمد ناشر العماد4رئاسهذآور بيت زودف285عمران     
سليم حميد علي زاهر4عضويهذآور بيت زودف285عمران     
خالد محسن صالح ابو شيبه4عضويهذآور بيت زودف285عمران     
باسمة صالح حميد5رئاسهاناثبيت زودف285عمران     
زرعه ناصر سنان الزودي5عضويهاناثبيت زودف285عمران     
امل حسان حزام ناجي5عضويهاناثبيت زودف285عمران     
سبأ يحيى ابوحاجب6رئاسهاناثبيت زودف285عمران     
هاجر مصلح علي غالب6عضويهاناثبيت زودف285عمران     
ايمان حميد حميد حسين الشريف6عضويهاناثبيت زودف285عمران     
رشا صالح محمد األبيض7رئاسهاناثبيت زودف285عمران     
اشواق مبخوت القليعي7عضويهاناثبيت زودف285عمران     
سميه محمد منصور مطر7عضويهاناثبيت زودف285عمران     
مرشد علي مرشد الغزي1رئاسهذآور مرآز المديرية ذيبينص285عمران     
احمد حسن مقبل رازح1عضويهذآور مرآز المديرية ذيبينص285عمران     
حميد ناجي مقبل المنتصر1عضويهذآور مرآز المديرية ذيبينص285عمران     
حسان حسن يحيى حنش2رئاسهذآور مرآز المديرية ذيبينص285عمران     
عارف عبدالرزاق حنش2عضويهذآور مرآز المديرية ذيبينص285عمران     
محمد حمود محمد ابوضربه2عضويهذآور مرآز المديرية ذيبينص285عمران     
سمر احمد علي ابوشوارب3رئاسهاناثمرآز المديرية ذيبينص285عمران     
رضية محمد حميد حنش3عضويهاناثمرآز المديرية ذيبينص285عمران     
سالية حميد ناجي المنتصر3عضويهاناثمرآز المديرية ذيبينص285عمران     
صافء صادق محمد يحيى4رئاسهاناثمرآز المديرية ذيبينص285عمران     
اشراق سرحان ناصر عنان4عضويهاناثمرآز المديرية ذيبينص285عمران     

صفحة ٢٦ من ٦٦



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

جهاد ثابت رشيلة4عضويهاناثمرآز المديرية ذيبينص285عمران     
عمار مرشد حسين الغزي1رئاسهذآور مرآز المديريةذيبينق285عمران     
عابد عبداهللا علي المنتصر1عضويهذآور مرآز المديريةذيبينق285عمران     
انور يحيى علي ابومنصر1عضويهذآور مرآز المديريةذيبينق285عمران     
عبدالكريم قاسم حنش2رئاسهذآور مرآز المديريةذيبينق285عمران     
عبد اإلله عبد اهللا احمد دشيلة2عضويهذآور مرآز المديريةذيبينق285عمران     
عمرو يحي محمد حميد ابو منصر2عضويهذآور مرآز المديريةذيبينق285عمران     
عواطف عبداهللا احمد دشيلة3رئاسهاناثمرآز المديريةذيبينق285عمران     
حفصة ناصر علي بادي3عضويهاناثمرآز المديريةذيبينق285عمران     
شيماء عبد اهللا يحيى الغزي3عضويهاناثمرآز المديريةذيبينق285عمران     
بسام محمد محمد البجاش1رئاسهذآور مدرسة الفولهر285عمران     
عبدالفتاح صادق العزي1عضويهذآور مدرسة الفولهر285عمران     
مليك محمد حسن المدعي1عضويهذآور مدرسة الفولهر285عمران     
خالد ناصر حميد وشيله2رئاسهذآور مدرسة الفولهر285عمران     
عسكر يحيى ابوجعفر2عضويهذآور مدرسة الفولهر285عمران     
عصام خالد الغزي2عضويهذآور مدرسة الفولهر285عمران     
حنان محمد يحي الغولي3رئاسهاناثمدرسة الفولهر285عمران     
هدى عبداهللا محمد ابوشوارب3عضويهاناثمدرسة الفولهر285عمران     
انتصار جار اهللا الشطبي3عضويهاناثمدرسة الفولهر285عمران     
صفاء سعد جاراهللا ابو هشلمه4رئاسهاناثمدرسة الفولهر285عمران     
جيهان صادق الشيخ4عضويهاناثمدرسة الفولهر285عمران     
رضية ناصر علي داجي4عضويهاناثمدرسة الفولهر285عمران     
مسعد مسعد جار اهللا ابو هاشلة1رئاسهذآور مجزرش285عمران     
حميد حسين يحيى ناجي1عضويهذآور مجزرش285عمران     
عبدالواحد حميد محمد قاسم1عضويهذآور مجزرش285عمران     
وليد يحي يحي الغبيبي2رئاسهذآور مجزرش285عمران     
حاشد صالح عبد اهللا ابو حاجب2عضويهذآور مجزرش285عمران     
مبروك علي عبد اهللا الوادعي2عضويهذآور مجزرش285عمران     
عفاف داحش صالح سيف3رئاسهاناثمجزرش285عمران     
نبيهه قاسم صالح ابوشوارب3عضويهاناثمجزرش285عمران     
فايزه صادق صالح عطيه3عضويهاناثمجزرش285عمران     
مريم هادي حزا م حاجب4رئاسهاناثمجزرش285عمران     
ابتسام مبخوت قاسم حطروم4عضويهاناثمجزرش285عمران     
عبير اسعد صالح المطري4عضويهاناثمجزرش285عمران     
محمد عبدالخالق مفلح القحمي1رئاسهذآور وديرت285عمران     
خالد حميد محمد الغبيسي1عضويهذآور وديرت285عمران     
سليم حميد ناجي مقبل1عضويهذآور وديرت285عمران     
رضوان علي يحيى الغبيسي2رئاسهذآور وديرت285عمران     
سميح يحيى علي هاجر2عضويهذآور وديرت285عمران     
محمد حسن حسن حنش2عضويهذآور وديرت285عمران     
باريس علي احمد المنتصر3رئاسهاناثوديرت285عمران     
يسرى احمد صالح شلوان3عضويهاناثوديرت285عمران     
وصفيه فيصل عيظة شلوان3عضويهاناثوديرت285عمران     
آوآب حمود علي ردمان4رئاسهاناثوديرت285عمران     
جواهر محمد علي الغبيسي4عضويهاناثوديرت285عمران     
قمرية علي صالح الشامي4عضويهاناثوديرت285عمران     
حميد ناجي العزي1رئاسهذآور بني عزيزث285عمران     
عاصم حسين شمسان العدالي1عضويهذآور بني عزيزث285عمران     
عدي خالد المكتب1عضويهذآور بني عزيزث285عمران     
تسنيم عبد الخالق حسين طاهر2رئاسهاناثبني عزيزث285عمران     
جمعة جبران سرحان الغبيسي2عضويهاناثبني عزيزث285عمران     
دعاء طائف الغبيسي2عضويهاناثبني عزيزث285عمران     
غسان يحيى عبده علي زايد1رئاسهذآور بنودخ285عمران     
محمود صالح سيف العبدلي1عضويهذآور بنودخ285عمران     
ياسر عبد اهللا القاضي1عضويهذآور بنودخ285عمران     
صدام حسين علي منصور2رئاسهذآور بنودخ285عمران     
حازم صالح قاسم الزعالي2عضويهذآور بنودخ285عمران     
باسم مرشد يحيى الزعالي2عضويهذآور بنودخ285عمران     
رضية احسن عبداهللا سودان3رئاسهاناثبنودخ285عمران     
هيفاء حسين الشامي3عضويهاناثبنودخ285عمران     
نبيهة محمد سعد العبدي3عضويهاناثبنودخ285عمران     
اسمهانعبدهللا علي الفقيه4رئاسهاناثبنودخ285عمران     
ندى احمد حسين منصور4عضويهاناثبنودخ285عمران     
ميثاق علي حسين الزعالي4عضويهاناثبنودخ285عمران     
محمد صالح علي عبد اهللا العقاري1رئاسهذآور مدرسة السالم عيال قاسمذ285عمران     
غمدان احمد راجح سليمان1عضويهذآور مدرسة السالم عيال قاسمذ285عمران     
معين حسين دغار1عضويهذآور مدرسة السالم عيال قاسمذ285عمران     
اصيله عبداهللا علي غازي2رئاسهاناثمدرسة السالم عيال قاسمذ285عمران     
سبأ يحيى شرحان الصور2عضويهاناثمدرسة السالم عيال قاسمذ285عمران     
هديله مرشد يحيى الزعالي2عضويهاناثمدرسة السالم عيال قاسمذ285عمران     
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فارس سعد احمد الشطبي1رئاسهذآور مدرسة خوله بني زيدانض285عمران     
محمد علي احسن الحيطي1عضويهذآور مدرسة خوله بني زيدانض285عمران     
طارق مجاهد يحي مارش1عضويهذآور مدرسة خوله بني زيدانض285عمران     
صالح محمد محمد الحيطي2رئاسهذآور مدرسة خوله بني زيدانض285عمران     
وائل ناصر صالح المحيطي2عضويهذآور مدرسة خوله بني زيدانض285عمران     
حمود حمود الشطبي2عضويهذآور مدرسة خوله بني زيدانض285عمران     
حنان محمد قايد الحيطي3رئاسهاناثمدرسة خوله بني زيدانض285عمران     
رضية عبده مقبل النجار3عضويهاناثمدرسة خوله بني زيدانض285عمران     
سوريا نائف حسين الشطبي3عضويهاناثمدرسة خوله بني زيدانض285عمران     
يحيى هادي رفيق حسين1رئاسهذآور مدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
عبداهللا عائض صالح مطيع1عضويهذآور مدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
عمار صالح محمد مجمل1عضويهذآور مدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
نبيل حسين علي النجار2رئاسهذآور مدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
مقبل احمد ناصر النجار2عضويهذآور مدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
مجيب حميد علي وشيله2عضويهذآور مدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
حفصه عائض صالح مطيع3رئاسهاناثمدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
زهور مرشد مبخوت الشطبي3عضويهاناثمدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
اشواق صالح صالح علي3عضويهاناثمدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
جواب احمد حميد الغبيسي4رئاسهاناثمدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
نجود مقبل صالح 4عضويهاناثمدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
سباء عبداهللا حمود حميد4عضويهاناثمدرسة الشهداء جرف الميدانظ285عمران     
عصام علي حزام الدوه 1رئاسهذآور مدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
علي حسين البدوي1عضويهذآور مدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
عبد اهللا عبد اهللا قاسم سراج1عضويهذآور مدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
احمد مصلح حسين الحسين2رئاسهذآور مدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
محمد قايد فرحان النواني2عضويهذآور مدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
علي عبداهللا محسن عمران2عضويهذآور مدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
يمن يحيى محمد جبار3رئاسهاناثمدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
هناء احمد علي سراج3عضويهاناثمدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
جليمه عبده يحيى القدمي3عضويهاناثمدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
فاطمة محمد صالح4رئاسهاناثمدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
ورده صالح قاسم غيامه4عضويهاناثمدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
لطفيه احمد فرحان الخدري4عضويهاناثمدرسة الفتح االسالمي السودا286عمران     
محمد قايد ناصر الروحاني1رئاسهذآور مبنى مشروع مياه روحان ونباشب286عمران     
احمد صالح احمد شويعه1عضويهذآور مبنى مشروع مياه روحان ونباشب286عمران     
احمد صالح احمد الروحاني1عضويهذآور مبنى مشروع مياه روحان ونباشب286عمران     
هاجر علي علي شويعه2رئاسهاناثمبنى مشروع مياه روحان ونباشب286عمران     
رباب ناصر يحيى شويعة2عضويهاناثمبنى مشروع مياه روحان ونباشب286عمران     
خديجة خالد ناصر المعمري2عضويهاناثمبنى مشروع مياه روحان ونباشب286عمران     
بكيل مقبل منصر حزام1رئاسهذآور مدرسة الطوق المعزابج286عمران     
شقاحي يحيى الشقاحي1عضويهذآور مدرسة الطوق المعزابج286عمران     
مجاهد علي سعد الشاووش1عضويهذآور مدرسة الطوق المعزابج286عمران     
امين صالح صالح سعد2رئاسهذآور مدرسة الطوق المعزابج286عمران     
محمد احمد صالح الداعري2عضويهذآور مدرسة الطوق المعزابج286عمران     
يحيى سنان سنان آتان2عضويهذآور مدرسة الطوق المعزابج286عمران     
سميره علي صالح الظمري3رئاسهاناثمدرسة الطوق المعزابج286عمران     
نجود محسن درهم حزام3عضويهاناثمدرسة الطوق المعزابج286عمران     
حورية على ناصر النصيري3عضويهاناثمدرسة الطوق المعزابج286عمران     
نجالء علي علي سراج4رئاسهاناثمدرسة الطوق المعزابج286عمران     
سمية يحيى قايد سراج4عضويهاناثمدرسة الطوق المعزابج286عمران     
ايمنه ناصر علي حازم4عضويهاناثمدرسة الطوق المعزابج286عمران     
محمد حسين صالح الشطيني1رئاسهذآور مبني المواصالت الناصرهد286عمران     
صالح علي راجح العكرمي1عضويهذآور مبني المواصالت الناصرهد286عمران     
صالح صالح جار اهللا1عضويهذآور مبني المواصالت الناصرهد286عمران     
حلمي حمود احمد فرحان2رئاسهذآور مبني المواصالت الناصرهد286عمران     
ايوب عبداهللا العقاري2عضويهذآور مبني المواصالت الناصرهد286عمران     
حميد حسن مفتاح2عضويهذآور مبني المواصالت الناصرهد286عمران     
منى علي علي راجح العكرمي3رئاسهاناثمبني المواصالت الناصرهد286عمران     
بشرى احمد علي المعمري3عضويهاناثمبني المواصالت الناصرهد286عمران     
آوآب علي طاهر العقاري3عضويهاناثمبني المواصالت الناصرهد286عمران     
عزيز صالح مذآور العقيري1رئاسهذآور مدرسة المقابله286عمران     
عرفات ناصر قايد الحسيني1عضويهذآور مدرسة المقابله286عمران     
صالح صالح يحيى البدوي1عضويهذآور مدرسة المقابله286عمران     
انيسه محمد صالح الغفيري2رئاسهاناثمدرسة المقابله286عمران     
الهام عبد اهللا علي العقاري2عضويهاناثمدرسة المقابله286عمران     
زمزم عبد اهللا مقبل العفيري2عضويهاناثمدرسة المقابله286عمران     
شمسان علي علي العقاري1رئاسهذآور مدرسة الشهيد المحبشيو286عمران     
علي حسين يحيى المراني1عضويهذآور مدرسة الشهيد المحبشيو286عمران     
عبدالكريم ناصر مجلي1عضويهذآور مدرسة الشهيد المحبشيو286عمران     
يسرى عبد الرحمن الضاوي2رئاسهاناثمدرسة الشهيد المحبشيو286عمران     
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امة السالم محمد وهبان2عضويهاناثمدرسة الشهيد المحبشيو286عمران     
امينه ناصر محمد حازب2عضويهاناثمدرسة الشهيد المحبشيو286عمران     
محمد احمد مقبل العمري1رئاسهذآور مدرسة المثنى بني حارث بالجدرز286عمران     
إبراهيم صالح علي البغش1عضويهذآور مدرسة المثنى بني حارث بالجدرز286عمران     
ناصر ناصر البغش1عضويهذآور مدرسة المثنى بني حارث بالجدرز286عمران     
نبيله يحيى احمد الحشف2رئاسهاناثمدرسة المثنى بني حارث بالجدرز286عمران     
شادية محمد صالح الفضيضي2عضويهاناثمدرسة المثنى بني حارث بالجدرز286عمران     
أشواق علي صالح المضلعي2عضويهاناثمدرسة المثنى بني حارث بالجدرز286عمران     
محمد أحمد صالح البصلي1رئاسهذآور مدرسة بغداد رآن الفرزهح286عمران     
عبداهللا احمد هادي االدبعي1عضويهذآور مدرسة بغداد رآن الفرزهح286عمران     
محمد يحيى قايد زاهر1عضويهذآور مدرسة بغداد رآن الفرزهح286عمران     
فاطمة محمد محمد حازم2رئاسهاناثمدرسة بغداد رآن الفرزهح286عمران     
جميله هادي هادي حباجه2عضويهاناثمدرسة بغداد رآن الفرزهح286عمران     
تقى احمد احمد منصور2عضويهاناثمدرسة بغداد رآن الفرزهح286عمران     
حليمه محمد هادي سراج3رئاسهاناثمدرسة بغداد رآن الفرزهح286عمران     
ايمان ناصر زاهر3عضويهاناثمدرسة بغداد رآن الفرزهح286عمران     
زهور عبداهللا حسين الجالل3عضويهاناثمدرسة بغداد رآن الفرزهح286عمران     
احمد عبداهللا احمد حميد1رئاسهذآور الشهيد حميد رحبهط286عمران     
سيف علي هزام1عضويهذآور الشهيد حميد رحبهط286عمران     
عادل صالح قايد المعمري1عضويهذآور الشهيد حميد رحبهط286عمران     
سمر عبد الجليل الشرعبي2رئاسهاناثالشهيد حميد رحبهط286عمران     
ذآرى يحيى علي حميد2عضويهاناثالشهيد حميد رحبهط286عمران     
أماني محسن عبد اهللا الجعدلي2عضويهاناثالشهيد حميد رحبهط286عمران     
خديجه عبدالرحمن احمد حميد3رئاسهاناثالشهيد حميد رحبهط286عمران     
ريم منصور علي الحارثي3عضويهاناثالشهيد حميد رحبهط286عمران     
دنيا هادي ناصر حميد3عضويهاناثالشهيد حميد رحبهط286عمران     
فايز علي دحان حازب1رئاسهذآور مدرسة المصامى286عمران     
علي قايد قايد حازب1عضويهذآور مدرسة المصامى286عمران     
خالد يحيى احمد طالب1عضويهذآور مدرسة المصامى286عمران     
منصور صالح علي البوني2رئاسهذآور مدرسة المصامى286عمران     
محمد منصور علي العقاري2عضويهذآور مدرسة المصامى286عمران     
سيف محمد البوني2عضويهذآور مدرسة المصامى286عمران     
امينة ناصر حازب3رئاسهاناثمدرسة المصامى286عمران     
تقيه راجح علي حازب3عضويهاناثمدرسة المصامى286عمران     
اسماء محمد صالح البوني3عضويهاناثمدرسة المصامى286عمران     
فوزيه يحيى قاسم الهمداني4رئاسهاناثمدرسة المصامى286عمران     
غنيه يحي عبد اهللا غيامه4عضويهاناثمدرسة المصامى286عمران     
الهام منصور علي قاسم الفرح4عضويهاناثمدرسة المصامى286عمران     
علي ناصر حمود القدمي1رئاسهذآور بيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
عبداهللا علي فرحان راجح1عضويهذآور بيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
سليم صالح زايد القصاري1عضويهذآور بيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
منصور شوقي محمد البهيلة2رئاسهذآور بيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
عبداهللا حمود العبدي2عضويهذآور بيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
محمود محمد على االرحبي2عضويهذآور بيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
سميحة منصور علي الخدري3رئاسهاناثبيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
صفيه عبدالرحمن الحمزي3عضويهاناثبيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
اسماء محمود علي القرمي3عضويهاناثبيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
ابتسام صالح صالح ابو علي4رئاسهاناثبيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
فاتن محمد قايد الطلقي4عضويهاناثبيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
مريم ناصر سعد قيفي4عضويهاناثبيت السعيدي مدرسة الظاهرهك286عمران     
امين احمد علي المهدي1رئاسهذآور بيت الؤيدل286عمران     
منصور حسين ناصر رزاحي1عضويهذآور بيت الؤيدل286عمران     
احمد ناعم احمد ناعم1عضويهذآور بيت الؤيدل286عمران     
فاطمة محسن حسين الكجبي2رئاسهاناثبيت الؤيدل286عمران     
سميه ناصر علي الغيلي2عضويهاناثبيت الؤيدل286عمران     
صفاء مقبل حسين البهيله2عضويهاناثبيت الؤيدل286عمران     
حسين يحيى صالح الطلقي1رئاسهذآور قلدم286عمران     
محمد يحيى عزي الوادعي1عضويهذآور قلدم286عمران     
فتحي محمد محمد العامري1عضويهذآور قلدم286عمران     
حسين محمد صالح الطلقي2رئاسهذآور قلدم286عمران     
يحيى محمد حسين الشحب2عضويهذآور قلدم286عمران     
ناشر محسن علي مهدي2عضويهذآور قلدم286عمران     
سميه علي ناصر الجالل3رئاسهاناثقلدم286عمران     
حنان يحيى علي الخدري3عضويهاناثقلدم286عمران     
سفانة ناصر حسين القفلة3عضويهاناثقلدم286عمران     
هناء مقبل صالح السراج4رئاسهاناثقلدم286عمران     
ورده يحيى يحيى غيامه4عضويهاناثقلدم286عمران     
شقيقة قايد محمد ناصر الطوقي4عضويهاناثقلدم286عمران     
أحمد ناجي أحمد الطلقي1رئاسهذآور قلعه الكمين286عمران     
يحيى علي احمد الكعبي1عضويهذآور قلعه الكمين286عمران     
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محمد ناصر هادي الكعبي1عضويهذآور قلعه الكمين286عمران     
يحيى علي حسين الدوك2رئاسهذآور قلعه الكمين286عمران     
منصور قايد هادي الكعبي2عضويهذآور قلعه الكمين286عمران     
عتيق علي محمد صالح الدعدوع2عضويهذآور قلعه الكمين286عمران     
فاتن محمد محمد الشتوي3رئاسهاناثقلعه الكمين286عمران     
فنون يحيى ناصر القدمي3عضويهاناثقلعه الكمين286عمران     
عائشة يحيى قايد السراج3عضويهاناثقلعه الكمين286عمران     
رانيه محمد احمد غيامه4رئاسهاناثقلعه الكمين286عمران     
نوال علي صالح الطلقي4عضويهاناثقلعه الكمين286عمران     
فاطمه علي محمد الطلقي4عضويهاناثقلعه الكمين286عمران     
علي حمود حمود حومي1رئاسهذآور قزعة عيشهس286عمران     
منصور علي محمد العمري1عضويهذآور قزعة عيشهس286عمران     
علي عبد اهللا محسن العقاري1عضويهذآور قزعة عيشهس286عمران     
حسينه احمد محمد العمري2رئاسهاناثقزعة عيشهس286عمران     
ذآرى احمد يحيى العمري2عضويهاناثقزعة عيشهس286عمران     
هيفاء عبد اهللا محسن العقاري2عضويهاناثقزعة عيشهس286عمران     
ابراهيم صالح صالح غليفان1رئاسهذآور مدرسة الشعليع286عمران     
خالد حزام احمد طمغان1عضويهذآور مدرسة الشعليع286عمران     
يوسف علي ناصر حفظ اهللا1عضويهذآور مدرسة الشعليع286عمران     
علي صالح هاشم 2رئاسهذآور مدرسة الشعليع286عمران     
عبد الكريم شوقي صالح زايد2عضويهذآور مدرسة الشعليع286عمران     
مقبل محسن محمد عبداهللا2عضويهذآور مدرسة الشعليع286عمران     
ألطاف علي حسين الحمدي3رئاسهاناثمدرسة الشعليع286عمران     
سميره محسن صالح حفظ اهللا3عضويهاناثمدرسة الشعليع286عمران     
نجوى رضوان محمد بامهدي3عضويهاناثمدرسة الشعليع286عمران     
ايمان يحيى علي عكيش4رئاسهاناثمدرسة الشعليع286عمران     
خوله خالد ناصر المعمري4عضويهاناثمدرسة الشعليع286عمران     
هناء علي مطهر العلكي4عضويهاناثمدرسة الشعليع286عمران     
محمد علي علي طاهر1رئاسهذآور المنحرف286عمران     
صالح يحيى صالح غليفان1عضويهذآور المنحرف286عمران     
عبد الكريم محمد محمد األشول1عضويهذآور المنحرف286عمران     
سفانة محمد محسن غليفان2رئاسهاناثالمنحرف286عمران     
غانيه محمد عبدالرحمن الشقاقي2عضويهاناثالمنحرف286عمران     
يسرى عليان العبدي2عضويهاناثالمنحرف286عمران     
اماني يحيى غيامه3رئاسهاناثالمنحرف286عمران     
تقية صالح قاسم الخدري3عضويهاناثالمنحرف286عمران     
سنيورة محمد قايد غليفان3عضويهاناثالمنحرف286عمران     
عبده سراع منصر سراع1رئاسهذآور مدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
عادل صالح احسين شليل1عضويهذآور مدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
قايد منصر نعمان1عضويهذآور مدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
ربيع صالح يحيى اسعد2رئاسهذآور مدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
عبداهللا احمد احمد سعيد2عضويهذآور مدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
اآرم يحيى علي أبو سعيد2عضويهذآور مدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
رشا علي لطف دايل3رئاسهاناثمدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
نبيله قايد ذياب3عضويهاناثمدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
سعاد عبداهللا علي نعمان3عضويهاناثمدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
ياسمين محمد المعالي4رئاسهاناثمدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
خلود محمد احمد الوادعي4عضويهاناثمدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
اسماء علي رشاد شليل4عضويهاناثمدرسة ٢٢مايو القروص286عمران     
منصر هادي علي احكم1رئاسهذآور مدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
عبدالكريم احمد ناصر وهاس1عضويهذآور مدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
جمال قاسم هراوة1عضويهذآور مدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
عبداهللا هادي علي هراوه2رئاسهذآور مدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
فتحي ناصر هادي سيالن2عضويهذآور مدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
عادل عبدالغني احمد مكرد2عضويهذآور مدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
بشرى فيصل علي صالح3رئاسهاناثمدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
حوريه ناجي احمد سفيان3عضويهاناثمدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
روضه علي حسين3عضويهاناثمدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
الطاف شوعي آعوت4رئاسهاناثمدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
حنان علي عامر احكم4عضويهاناثمدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
أديبة محمد علي آعوت4عضويهاناثمدرسة قائد منصر اوبني احكمق286عمران     
يحي حسين علي المفلحي1رئاسهذآور مدرسة ابو احمدر286عمران     
هالل حاتم ناصر ابو احمد1عضويهذآور مدرسة ابو احمدر286عمران     
شاهر عبدالدائم سعيد1عضويهذآور مدرسة ابو احمدر286عمران     
جميلة عبد اهللا حمود ابو احمد2رئاسهاناثمدرسة ابو احمدر286عمران     
اميره عبداهللا محمد ابو احمد2عضويهاناثمدرسة ابو احمدر286عمران     
سميره محسن علي قحمان2عضويهاناثمدرسة ابو احمدر286عمران     
صالح معيض محمد عوض1رئاسهذآور مدرسة الوحدهش286عمران     
محمد محسن حسن داحش1عضويهذآور مدرسة الوحدهش286عمران     
محمد علي ناصر الفقيه1عضويهذآور مدرسة الوحدهش286عمران     
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احمد علي علي رفيق2رئاسهذآور مدرسة الوحدهش286عمران     
احسين علي ناصر2عضويهذآور مدرسة الوحدهش286عمران     
جمال ناصر احمد عوض2عضويهذآور مدرسة الوحدهش286عمران     
افراح يحيى حسين المخير3رئاسهاناثمدرسة الوحدهش286عمران     
نجاح احمد يحيى الحدمة3عضويهاناثمدرسة الوحدهش286عمران     
اروى محسن حسن داحش3عضويهاناثمدرسة الوحدهش286عمران     
ذآرى حسين صالح الوادعي4رئاسهاناثمدرسة الوحدهش286عمران     
رباب محسن صالح قحمان4عضويهاناثمدرسة الوحدهش286عمران     
نسيم يحيى حمود الماخدي4عضويهاناثمدرسة الوحدهش286عمران     
عابد عبد اهللا السعيدي1رئاسهذآور القارتينت286عمران     
نجيب احمد صالح1عضويهذآور القارتينت286عمران     
محمد يحيى غشام1عضويهذآور القارتينت286عمران     
امة الخالق يحيى ابو حليط2رئاسهاناثالقارتينت286عمران     
نظيره احمد حسين رازح2عضويهاناثالقارتينت286عمران     
آوثر ناصر سعيد2عضويهاناثالقارتينت286عمران     
بدريه مقبل حمود دحوه3رئاسهاناثالقارتينت286عمران     
شوزان ناصر صغير السعيدي3عضويهاناثالقارتينت286عمران     
هناء يحيى يحيى عليان3عضويهاناثالقارتينت286عمران     
صالح علي النخبي1رئاسهذآور عشاقث286عمران     
محمد صالح علي الجالدي1عضويهذآور عشاقث286عمران     
حافظ عبد اهللا حسين النخبي1عضويهذآور عشاقث286عمران     
اماني صالح احسن انجار2رئاسهاناثعشاقث286عمران     
روضة يحيى محسن سعيد2عضويهاناثعشاقث286عمران     
لينا محمد حميد صالح2عضويهاناثعشاقث286عمران     
محمد حميد منصور عبداهللا1رئاسهذآور بيت منصورخ286عمران     
هالل احمد احمد منصور1عضويهذآور بيت منصورخ286عمران     
عبداهللا صالح منصور1عضويهذآور بيت منصورخ286عمران     
فتحي احمد عثمان2رئاسهذآور بيت منصورخ286عمران     
علي مقبل الجعرة2عضويهذآور بيت منصورخ286عمران     
آمال حميد منصور عبداهللا2عضويهذآور بيت منصورخ286عمران     
شاديه شوقي احمد غيامه3رئاسهاناثبيت منصورخ286عمران     
فوزيه حمود محمد الفقيه3عضويهاناثبيت منصورخ286عمران     
سميحه احمد منصور3عضويهاناثبيت منصورخ286عمران     
بشري محمد حسن الوزان4رئاسهاناثبيت منصورخ286عمران     
ايمان صالح منصور4عضويهاناثبيت منصورخ286عمران     
اماني احمد يحي غيامه4عضويهاناثبيت منصورخ286عمران     
محمد احمد صالح الحرثي1رئاسهذآور القعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
مجاهد ناصر ناصر شالف1عضويهذآور القعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
عبداهللا قايد احمد الصعدي1عضويهذآور القعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
جمال صالح المعرب2رئاسهذآور القعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
محمد علي عبداهللا النجار2عضويهذآور القعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
عبدالكريم صالح العلكي2عضويهذآور القعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
نسيم احمد علي المعرب3رئاسهاناثالقعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
ملوك يحيى سالمه3عضويهاناثالقعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
افراح صالح احسين عمران3عضويهاناثالقعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
فاطمه محمد صالح المعرب4رئاسهاناثالقعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
ذآرى ناجي محمد احمد منصور4عضويهاناثالقعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
وفاء ناشر احمد ناشر4عضويهاناثالقعاد مدرسة الشهداءذ286عمران     
عبده عبداهللا يحيى الشاعر1رئاسهذآور المعافرهض286عمران     
محمد حسين علي الداولي1عضويهذآور المعافرهض286عمران     
محمد عبداهللا زيد سعيد1عضويهذآور المعافرهض286عمران     
احمد علي احسين المعمري2رئاسهذآور المعافرهض286عمران     
محمد محمد علي المجوني2عضويهذآور المعافرهض286عمران     
ايوب خالد هزاع2عضويهذآور المعافرهض286عمران     
اديبة احمد الحرثي3رئاسهاناثالمعافرهض286عمران     
ابتكار صالح يحيى العمري3عضويهاناثالمعافرهض286عمران     
اقبال صالح ناصر العيطري3عضويهاناثالمعافرهض286عمران     
سيده علي هادي الحمزي4رئاسهاناثالمعافرهض286عمران     
هنادي صادق صالح العرمزه4عضويهاناثالمعافرهض286عمران     
نجاة علي القطامي4عضويهاناثالمعافرهض286عمران     
شوعي علي العجيري1رئاسهذآور زغبهظ286عمران     
زايد حسين زايد عزام1عضويهذآور زغبهظ286عمران     
خالد صالح حج العجيري1عضويهذآور زغبهظ286عمران     
مشتاق يحيى يحيى العذري2رئاسهذآور زغبهظ286عمران     
حميد احسين عزام2عضويهذآور زغبهظ286عمران     
عبداهللا ضاوي عبداهللا ضاوي2عضويهذآور زغبهظ286عمران     
سوسن صالح قايد منصور3رئاسهاناثزغبهظ286عمران     
عبير محمد حسن المخير3عضويهاناثزغبهظ286عمران     
حوريه صالح ضبيان3عضويهاناثزغبهظ286عمران     
آريمه اسماعيل االضومي4رئاسهاناثزغبهظ286عمران     
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دنيا محمد علي األشموري4عضويهاناثزغبهظ286عمران     
هيفاء عزيز محمد ناشر4عضويهاناثزغبهظ286عمران     
علي محمد ناشر الوادعي1رئاسهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
جمال علي داحش العبيدي1عضويهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
دحان علي دحان عليان1عضويهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
صادق على عبداهللا الوادعي2رئاسهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
قايد احمد عالء2عضويهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
عدنان يحيى مقبل عالء2عضويهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
جمال صالح محسن المكس3رئاسهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
محمد أحمد حزام الجالل3عضويهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
عبدالسالم حسن صالح مسفر3عضويهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
عبدالرحمن صالح احمد على4رئاسهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
عبده حسين دبوان4عضويهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
ابراهيم علي محمد ناشر الوادعي4عضويهذآور مدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
حنان قايد حمود خيرة5رئاسهاناثمدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
اميره احمد يحيى الوادعي5عضويهاناثمدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
ناهد احمد علي الحجاجي5عضويهاناثمدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
انهار حسين دحان عالء6رئاسهاناثمدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
نجاح مقبل احمد مقدام6عضويهاناثمدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
مشيره علي مقبل الحقابي6عضويهاناثمدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
آوثر علي عبد اهللا عالء7رئاسهاناثمدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
بشرى علي حسين الوادعي7عضويهاناثمدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
نجوى يحي العقاري7عضويهاناثمدرسة ذي النورين في بني عالغ286عمران     
محمد علي محمد عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
امين زايد احمد مقبل جهالن1عضويهذآور مدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
يحيى احمد صالح القعود1عضويهذآور مدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
عبداهللا يحيى يحيى وهفان2رئاسهذآور مدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
عاطف زايد عاطف2عضويهذآور مدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
طارق محمد صالح عليان2عضويهذآور مدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
ذآري علي مبارك السعدي3رئاسهاناثمدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
صالحه هادي هادي خيرة3عضويهاناثمدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
رباب حميد حسين الشهراني3عضويهاناثمدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
دليلة علي عبدهللا القعود4رئاسهاناثمدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
هيام علي سعيد آامل4عضويهاناثمدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
ارزاق محسن االآهومي4عضويهاناثمدرسة الفالح في بيت طيرها286٢عمران     
عبد السالم صالح صالح الحسيني1رئاسهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
عبدالرحمن عبداهللا حسن عميس1عضويهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
خالد حمود حمود العبدي1عضويهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
مطيع عبداهللا صالح الوادعي2رئاسهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
عابد يحيى يحيى اللجوء2عضويهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
رضاء محمد عبدالحافظ القباطي2عضويهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
عبداهللا يحيى عبداهللا الشقاحي3رئاسهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
صادق صالح يحيى فرحان3عضويهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
جهاد مجاهد احمد علي فرحان3عضويهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
احمد راجح عبداهللا حلفان4رئاسهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
حمير صالح محمد القطافي4عضويهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
محسن عايض يحيى شعور4عضويهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
مجاهد صالح صالح حلفان5رئاسهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
مراد علي صالح منصور5عضويهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
محمد يحيى حمود الماخدي5عضويهذآور مدرسة بني عبدب286٢عمران     
زهور يحيى احمد ناصر6رئاسهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
امل محمد عبدالحافظ القباطي6عضويهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
حوريه احمد حسن منصور العبدي6عضويهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
ياسمين صالح محمد العفيري7رئاسهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
علوم شايف احمد ابو عشرين7عضويهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
عفاف محمد ناجي ابو شايع7عضويهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
فايزه احمد احمد العلفي8رئاسهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
اروى منصور شعور8عضويهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
ندى فارع صالح القطافي8عضويهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
أميرة محمد صالح الهاجري9رئاسهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
خلود منصور حماد مبارك9عضويهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
هاجر عبده يحيى الحوري9عضويهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
امارات صادق راجح سعد10رئاسهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
امل يحي علي العقاري10عضويهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
نوريه علي صالح الشغمومي10عضويهاناثمدرسة بني عبدب286٢عمران     
شايف احمد حسين عايض1رئاسهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
منصور علي دحان درهم1عضويهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
عبد الرحمن عبد اهللا احمد راشد1عضويهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
عبده ناصر علي حزام2رئاسهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
عوض حسن حسن راشد2عضويهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
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خالد يحيى يحيى وهفان2عضويهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
فاضل حسين قايد الحارثي3رئاسهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
احمد علي محمد القصاري3عضويهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
خليل محمد صالح الربع3عضويهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
عبدالحميد علي زايد الغميري4رئاسهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
نبيل مجلي حسن االبرقي4عضويهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
حسام عبد الباري محمد الوزير4عضويهذآور الصراره مرآز المديريةا287عمران     
انتصار احمد علي نشوان5رئاسهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
امل صالح علي الخامري5عضويهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
هال علي علي قصيمه5عضويهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
رضا احمد احمد الحارثي6رئاسهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
خديجة ناصر عبداهللا الغيلي6عضويهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
افراح محمد علي محسن6عضويهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
سمية صالح مبخوت االبرقي7رئاسهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
اديبه صالح هادي القصاري7عضويهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
اماني علي احمد7عضويهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
فواآه ناصر دوبع8رئاسهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
مديحة علي محمد الحقف8عضويهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
مسك محمد محمود االبرقي8عضويهاناثالصراره مرآز المديريةا287عمران     
حميد منصور يحيى الجرادي1رئاسهذآور مدرسة دعان الخرابب287عمران     
خالد احمد قاسم الكزيمه1عضويهذآور مدرسة دعان الخرابب287عمران     
عبدالرحمن احمد الخضراء1عضويهذآور مدرسة دعان الخرابب287عمران     
طالل جميل يحي ناصر الحارثي2رئاسهذآور مدرسة دعان الخرابب287عمران     
حزام حزام جهالن2عضويهذآور مدرسة دعان الخرابب287عمران     
محمد صالح احمد الرعاني2عضويهذآور مدرسة دعان الخرابب287عمران     
منال محمد قايد الجرادي3رئاسهاناثمدرسة دعان الخرابب287عمران     
امل حمود علي السنحاني3عضويهاناثمدرسة دعان الخرابب287عمران     
عبير محمد علي الكزيمه3عضويهاناثمدرسة دعان الخرابب287عمران     
سميره هاشم محمد يحيى4رئاسهاناثمدرسة دعان الخرابب287عمران     
منال يحيى مساعد علوان4عضويهاناثمدرسة دعان الخرابب287عمران     
آوثر خالد حسين باآر4عضويهاناثمدرسة دعان الخرابب287عمران     
منصور حسين القاضي1رئاسهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
يحيى يحيى صالح الجرادي1عضويهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
حسن محمد عبد اهللا الخياري1عضويهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
فوزي عبداهللا عرب2رئاسهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
صادق عوضة علي هضاب2عضويهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
صالح يحي صالح العميزي2عضويهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
محمد حسين صالح سليمان3رئاسهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
حسين علي سعد آابس3عضويهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
صالح صالح يحيى زياد3عضويهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
عبدالملك حسين علي قاسم4رئاسهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
نايف صالح احمد الجرادي4عضويهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
علي احمد صالح الخدري4عضويهذآور الخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
اسماء يحيى صالح مثنى5رئاسهاناثالخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
آريمه سعد علي محسن سعد5عضويهاناثالخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
احالم يحيى يحيى ناصر السالي5عضويهاناثالخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
نوال محمد احمد السالي6رئاسهاناثالخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
سمية حسين صالح سليمان6عضويهاناثالخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
انيسه محمد صالح العميزي6عضويهاناثالخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
احالم صالح محمد مسويد7رئاسهاناثالخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
نعمه مقبل علي قاسم7عضويهاناثالخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
افراح علي مقبل شوارب7عضويهاناثالخدرة مدرسة الصديقج287عمران     
جميل محمد احمد معليف1رئاسهذآور بيت شبيلد287عمران     
صالح محمد شريان شبيل1عضويهذآور بيت شبيلد287عمران     
عابد عبداهللا الجبل1عضويهذآور بيت شبيلد287عمران     
محسن ناصر محسن2رئاسهذآور بيت شبيلد287عمران     
ضيف اهللا صالح مدرك2عضويهذآور بيت شبيلد287عمران     
جميل ناصر علي جمعان2عضويهذآور بيت شبيلد287عمران     
محمد صالح علي الجبل3رئاسهذآور بيت شبيلد287عمران     
جمال محمد علي طواف3عضويهذآور بيت شبيلد287عمران     
صالح قايد عبده السرعوفي3عضويهذآور بيت شبيلد287عمران     
ماجد حسين صالح الغزي4رئاسهذآور بيت شبيلد287عمران     
فرج علي دهمان4عضويهذآور بيت شبيلد287عمران     
يحيى علي صالح الدخفاني4عضويهذآور بيت شبيلد287عمران     
منى يحيى قاسم الحذري5رئاسهاناثبيت شبيلد287عمران     
بشرى ناصر عبد اهللا االشموري5عضويهاناثبيت شبيلد287عمران     
نوريه احمد سنان الجرافي5عضويهاناثبيت شبيلد287عمران     
ايمان حسين عبداهللا الخدري6رئاسهاناثبيت شبيلد287عمران     
نوريه قايد فرحان مونس6عضويهاناثبيت شبيلد287عمران     
سماح يحيى قاسم الحذري6عضويهاناثبيت شبيلد287عمران     
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زرعه محمد صالح غادر7رئاسهاناثبيت شبيلد287عمران     
هاجر عزيز علي مرشد7عضويهاناثبيت شبيلد287عمران     
فاطمة خالد صالح جبار7عضويهاناثبيت شبيلد287عمران     
فردوس صالح محمد محمد8رئاسهاناثبيت شبيلد287عمران     
إلطاف محمد عبداهللا وحدان8عضويهاناثبيت شبيلد287عمران     
أفراح حسن حسين آزمان8عضويهاناثبيت شبيلد287عمران     
محمد صالح عزان1رئاسهذآور اللوميه287عمران     
خالد مصلح الجلغمي1عضويهذآور اللوميه287عمران     
خليل صالح احمد صالح الجرادي1عضويهذآور اللوميه287عمران     
سلطان صالح سنان الحيدري2رئاسهذآور اللوميه287عمران     
ماجد حمود صالح وازع2عضويهذآور اللوميه287عمران     
ياسين عبداهللا حسن صالح البطشه2عضويهذآور اللوميه287عمران     
عبدالرحمن صالح احمد الدعان3رئاسهذآور اللوميه287عمران     
عادل حسين جبار3عضويهذآور اللوميه287عمران     
حميد منصور يحيى الجيوري3عضويهذآور اللوميه287عمران     
نايف حمود هيفال4رئاسهذآور اللوميه287عمران     
محمد علي صالح مبخوت4عضويهذآور اللوميه287عمران     
عبده احمد صالح الجرادي4عضويهذآور اللوميه287عمران     
فتحيه محمد احمد الوادي5رئاسهاناثاللوميه287عمران     
اشواق علي حسين القملي5عضويهاناثاللوميه287عمران     
ناهد احمد احمد علوان5عضويهاناثاللوميه287عمران     
حنان عبده احمد صالح6رئاسهاناثاللوميه287عمران     
غاده هزاع الحيدري6عضويهاناثاللوميه287عمران     
العنود على ناصر المسوري6عضويهاناثاللوميه287عمران     
عفاف فارع احمد شويعه7رئاسهاناثاللوميه287عمران     
امة السالم نابت سعد الواري7عضويهاناثاللوميه287عمران     
ليلى محمد صالح الشامي7عضويهاناثاللوميه287عمران     
عمار ياسر عبداهللا حسن1رئاسهذآور بيت القيدلهو287عمران     
فيصل محمد احمد علي عامر1عضويهذآور بيت القيدلهو287عمران     
احمد يحيى مجلي رآب1عضويهذآور بيت القيدلهو287عمران     
يحيى احمد حزام المعصار2رئاسهذآور بيت القيدلهو287عمران     
عبده علي علي القيدله2عضويهذآور بيت القيدلهو287عمران     
صالح حمود يحيى عامر2عضويهذآور بيت القيدلهو287عمران     
حميد حسين قاسم غضبان3رئاسهذآور بيت القيدلهو287عمران     
عبد اهللا قاسم علي وهفان3عضويهذآور بيت القيدلهو287عمران     
منصور يحي ناجي عامر3عضويهذآور بيت القيدلهو287عمران     
لحظه منصور محمد الحارثي4رئاسهاناثبيت القيدلهو287عمران     
هدى علي صالح القيدله4عضويهاناثبيت القيدلهو287عمران     
فادية صالح أحمد حسين4عضويهاناثبيت القيدلهو287عمران     
جميله احمد حمود عامر5رئاسهاناثبيت القيدلهو287عمران     
بشرى عبده حزام عمران5عضويهاناثبيت القيدلهو287عمران     
حورية قايد حسين5عضويهاناثبيت القيدلهو287عمران     
وليد عبدالملك محمد الجمه1رئاسهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
عبده علي حميد عايش1عضويهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
نشوان علي محسن1عضويهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
عبد الملك حمود يحي القاضي2رئاسهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
راجح محمد راج الشجاع2عضويهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
مجلي علي مجلي القارني2عضويهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
حسين يحيى يحيى مبارك3رئاسهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
منصر محمد حسين مجلي3عضويهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
عبدالخالق حسن هادي القزعي3عضويهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
ابراهيم علي حسين الجلغمي4رئاسهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
عبداهللا احمد حسين عبدالوهاب4عضويهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
محمد عليان علي ناصر العبيدي4عضويهذآور مدرسة في قاعهز287عمران     
بدور احمد صالح سليمان5رئاسهاناثمدرسة في قاعهز287عمران     
اشراق احمد راجح الشجاع5عضويهاناثمدرسة في قاعهز287عمران     
بدور عبداهللا حسين القارني5عضويهاناثمدرسة في قاعهز287عمران     
امل صالح صالح الرحيمي6رئاسهاناثمدرسة في قاعهز287عمران     
أحالم شجاع صالح الشجاع6عضويهاناثمدرسة في قاعهز287عمران     
وحده ناصر حزام جهالن6عضويهاناثمدرسة في قاعهز287عمران     
إيمان صالح الشجاع7رئاسهاناثمدرسة في قاعهز287عمران     
يسرى منصور عبداهللا الطربي7عضويهاناثمدرسة في قاعهز287عمران     
فاطمه محمد وهاس القارني7عضويهاناثمدرسة في قاعهز287عمران     
وليد احمد محمد الوادعي1رئاسهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
قايد احمد حسين ناجي1عضويهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
ابراهيم يحيى حسين الضاوي1عضويهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
شرف علي محمد مطهر الماخذي2رئاسهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
أمين محمد صالح ناجي2عضويهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
محمد ناصر محسن2عضويهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
عبد الرحمن علي أحمد المنجدي3رئاسهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
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حميد محمد احمد العصيمي3عضويهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
عبداهللا محمد ابراهيم الجبلي3عضويهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
خالد صالح صالح الكسع4رئاسهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
علي محمد محمد زيد ابو شروح4عضويهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
رماح صالح سنان القصاري4عضويهذآور مدرسة بيت باريح287عمران     
منى علي محسن الشامي5رئاسهاناثمدرسة بيت باريح287عمران     
هاجر علي صالح الشاوش5عضويهاناثمدرسة بيت باريح287عمران     
اسماء يحيى غازي5عضويهاناثمدرسة بيت باريح287عمران     
اآمال ناصر محسن الجرادي6رئاسهاناثمدرسة بيت باريح287عمران     
سميره مقبل علي قاسم6عضويهاناثمدرسة بيت باريح287عمران     
اماني حسين علي ناجي6عضويهاناثمدرسة بيت باريح287عمران     
محمد راجح مقبل همدان1رئاسهذآور مدرسة ذرحانط287عمران     
فؤاد علي قايد1عضويهذآور مدرسة ذرحانط287عمران     
محمد عبد اهللا علي العميسي1عضويهذآور مدرسة ذرحانط287عمران     
عبد الرحمن احمد محمد الذرحاني2رئاسهذآور مدرسة ذرحانط287عمران     
عبدالخالق يحيى صالح القابلي2عضويهذآور مدرسة ذرحانط287عمران     
صالح حسن مبخوت المعمري2عضويهذآور مدرسة ذرحانط287عمران     
محمد محسن محسن الحنوني3رئاسهذآور مدرسة ذرحانط287عمران     
محمد علي النجار3عضويهذآور مدرسة ذرحانط287عمران     
عبداهللا حزام ناشر الذرحاني3عضويهذآور مدرسة ذرحانط287عمران     
يسرى علي محسن الشامي4رئاسهاناثمدرسة ذرحانط287عمران     
ايمان محمد محسن المعمري4عضويهاناثمدرسة ذرحانط287عمران     
بلقيس علي ناصر آامل4عضويهاناثمدرسة ذرحانط287عمران     
نجيبة حسن احسن ابو القاسم5رئاسهاناثمدرسة ذرحانط287عمران     
افراح حمود صالح الذرحاني5عضويهاناثمدرسة ذرحانط287عمران     
شروق علي ناصر الذرحاني5عضويهاناثمدرسة ذرحانط287عمران     
محمد عبد اهللا صالح غيثان1رئاسهذآور مدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
حمدان محمد رفيق الغمادي1عضويهذآور مدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
محمد عبداهللا الجالل1عضويهذآور مدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
مجاهد احمد صالح2رئاسهذآور مدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
محمد علي ناصر العقاري2عضويهذآور مدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
أنور صالح أحمد حسين2عضويهذآور مدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
جبران قايد الجالل3رئاسهذآور مدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
خالد علي محسن العباسي3عضويهذآور مدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
جمال ضيف اهللا االدور3عضويهذآور مدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
سميه عبدالعزيز الجالل4رئاسهاناثمدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
نوره محمد قايد4عضويهاناثمدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
ألطاف حميد الشريف4عضويهاناثمدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
اسماء جمال مظفر الحنجري5رئاسهاناثمدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
احالم ناجي احمد العرساني5عضويهاناثمدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
ياسمين حسن ابو علي 5عضويهاناثمدرسة فتح االنوار في درب االمب الميدانى287عمران     
امين هادي احمد القزعي1رئاسهذآور مدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
هادي رشيدي هادي الحارثي1عضويهذآور مدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
توفيق حسين ناصر هاجر1عضويهذآور مدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
مجاهد محسن القودري2رئاسهذآور مدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
اآرم آثيرآثير2عضويهذآور مدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
محمد صالح صالح الفقيه2عضويهذآور مدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
علي حسن علي عفير 3رئاسهذآور مدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
فؤاد مصلح الدوك3عضويهذآور مدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
احمد محمد الحداد3عضويهذآور مدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
سوسن ناصر حسين الهادي4رئاسهاناثمدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
صباح صالح يحي العبيبه4عضويهاناثمدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
محسنة علي ناصر سعد4عضويهاناثمدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
جيهان جياش علي العباسي5رئاسهاناثمدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
ايمان احمد علي فرحان5عضويهاناثمدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
سوسن بكيل علي الحرابي5عضويهاناثمدرسة القادسية في الهجرك287عمران     
عادل عواض علي صالح األقرعي1رئاسهذآور مدرسة بيت االقروعل287عمران     
عبده ناشر علي االقرعي1عضويهذآور مدرسة بيت االقروعل287عمران     
ناصر سعد احمد عوضه1عضويهذآور مدرسة بيت االقروعل287عمران     
علي عبداهللا صالح الجرادي2رئاسهذآور مدرسة بيت االقروعل287عمران     
محمد صالح عبداهللا االقرعي2عضويهذآور مدرسة بيت االقروعل287عمران     
نجاد يحيى نجاد نجاد2عضويهذآور مدرسة بيت االقروعل287عمران     
عبداهللا عبداهللا صالح االقرعي3رئاسهذآور مدرسة بيت االقروعل287عمران     
محمد محمد حسين المضلعي3عضويهذآور مدرسة بيت االقروعل287عمران     
محمد هادي صالح3عضويهذآور مدرسة بيت االقروعل287عمران     
الهام صالح صالح حيدر4رئاسهاناثمدرسة بيت االقروعل287عمران     
غزال حيدر علي الظمري4عضويهاناثمدرسة بيت االقروعل287عمران     
فردوس منصور يحيى الجرادي4عضويهاناثمدرسة بيت االقروعل287عمران     
بدور عبداهللا احمد جابر5رئاسهاناثمدرسة بيت االقروعل287عمران     
هناء عبداهللا قايد الضمري5عضويهاناثمدرسة بيت االقروعل287عمران     
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سميه عبداهللا صالح االقرعي5عضويهاناثمدرسة بيت االقروعل287عمران     
بسمه امين يحيى االقرعي6رئاسهاناثمدرسة بيت االقروعل287عمران     
رقية عبد الكريم قاسم العرجلي6عضويهاناثمدرسة بيت االقروعل287عمران     
افنان يحيى ناصر القزعي6عضويهاناثمدرسة بيت االقروعل287عمران     
خالد ناشر جهالن1رئاسهذآور حمدهم287عمران     
اسماعيل احمد عبد اهللا القفيلي1عضويهذآور حمدهم287عمران     
ماجد حمود احمد الحسيني1عضويهذآور حمدهم287عمران     
حميد يحي حميد الحمدي2رئاسهذآور حمدهم287عمران     
حمدي حمود لهيم اللهيم2عضويهذآور حمدهم287عمران     
عبداأللة قاسم يحيى سالبة2عضويهذآور حمدهم287عمران     
محمود حسين محاسن3رئاسهذآور حمدهم287عمران     
احالم يحي محمد الحمدي3عضويهذآور حمدهم287عمران     
حمود حمود عبد اهللا الشغدري3عضويهذآور حمدهم287عمران     
فاطمه محمد الصعر4رئاسهاناثحمدهم287عمران     
اجالل محمد محمد منصور4عضويهاناثحمدهم287عمران     
جيهان محمد عبداهللا جعالن4عضويهاناثحمدهم287عمران     
احالم هزاع اللهيم5رئاسهاناثحمدهم287عمران     
حورية علي حسين جابر5عضويهاناثحمدهم287عمران     
صفاء مجاهد علي الكريمي5عضويهاناثحمدهم287عمران     
منى علي يحيى الحمدي6رئاسهاناثحمدهم287عمران     
نجيبه احمد بدحي6عضويهاناثحمدهم287عمران     
بسمة محمد حسين القطيبي6عضويهاناثحمدهم287عمران     
نشوان نابت حمود القاعف1رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
محمد ناجي الخارفي1عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
احمد ناجي الهجري1عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
وليد صالح صالح عاطف2رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
يحيى محمد يحيى القفيلي2عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
أيمن مجدي علي مقبل2عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
وضحه يحيى محمد االشول3رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
أروى احمد جابر الصربي3عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
انتصار ناصر علي حزام3عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
نهاد محمد صالح اليشيعي4رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
بثينا عبدالغني عبداهللا الحمدي4عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
دنيا محمد علي مقبل4عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطاب جربانن287عمران     
علي صالح البراري1رئاسهذآور مدرسة البرارس287عمران     
محمد عبد اهللا عبد اهللا البراري1عضويهذآور مدرسة البرارس287عمران     
هيثم ثابت علي البراري1عضويهذآور مدرسة البرارس287عمران     
احمد محمد صالح البراري2رئاسهذآور مدرسة البرارس287عمران     
علي عبد اهللا علي الغولي2عضويهذآور مدرسة البرارس287عمران     
إبراهيم شايف العموش2عضويهذآور مدرسة البرارس287عمران     
ساميه عبدالعزيز جهالن 3رئاسهاناثمدرسة البرارس287عمران     
أحالم حسين دحان داود3عضويهاناثمدرسة البرارس287عمران     
سميرة حسين رشيد3عضويهاناثمدرسة البرارس287عمران     
دليلة احمد علي األشول4رئاسهاناثمدرسة البرارس287عمران     
زينب علي علي الحمدي4عضويهاناثمدرسة البرارس287عمران     
ريما عبدالقوي الرباصي4عضويهاناثمدرسة البرارس287عمران     
علي علي رشيد1رئاسهذآور سكنع287عمران     
عبداهللا صالح معيض المطرطي1عضويهذآور سكنع287عمران     
بدر صالح علي صالح1عضويهذآور سكنع287عمران     
عبد اهللا يحي علي عبد اهللا2رئاسهذآور سكنع287عمران     
نجيب محمد سعد داعر2عضويهذآور سكنع287عمران     
شرف علي القاضي2عضويهذآور سكنع287عمران     
هند عبداهللا عبداهللا السكني3رئاسهاناثسكنع287عمران     
أماني عبد اهللا سرحان السكني3عضويهاناثسكنع287عمران     
فاطمة أحمد حميد العلفي3عضويهاناثسكنع287عمران     
سباء حميد القلعي4رئاسهاناثسكنع287عمران     
حوريه علي ناصر النصيري4عضويهاناثسكنع287عمران     
امل مطهر يحيى الماخدى4عضويهاناثسكنع287عمران     
سمير يحيى مطر الغولي1رئاسهذآور الدربيىف287عمران     
طاهر مصلح حسين بادي1عضويهذآور الدربيىف287عمران     
مطر علي عبداهللا مطر1عضويهذآور الدربيىف287عمران     
علي منصر محسن شرهان2رئاسهذآور الدربيىف287عمران     
ناجي حسين حسين الحارثي2عضويهذآور الدربيىف287عمران     
علي عبد اهللا علي الغولي2عضويهذآور الدربيىف287عمران     
هند محسن المطرطي3رئاسهاناثالدربيىف287عمران     
فاطمة محمد علي3عضويهاناثالدربيىف287عمران     
يسرى محسنةحمود ظفران3عضويهاناثالدربيىف287عمران     
جميل لطف محموود صايل الغولي1رئاسهذآور العصير المدرسةص287عمران     
نبيل سعد يحيى صايل1عضويهذآور العصير المدرسةص287عمران     
صالح حمود جميل الغولي1عضويهذآور العصير المدرسةص287عمران     
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جالل مبخوت ناصر2رئاسهذآور العصير المدرسةص287عمران     
عبدالحميد احمد شطاب2عضويهذآور العصير المدرسةص287عمران     
عبد الرحمن يحيى عبد الكريم زيد2عضويهذآور العصير المدرسةص287عمران     
احالم معيض صالح زيلع3رئاسهاناثالعصير المدرسةص287عمران     
فاطمه صالح حسن لطف اهللا3عضويهاناثالعصير المدرسةص287عمران     
منال عبده سعد حايل3عضويهاناثالعصير المدرسةص287عمران     
ياسر مصلح الغولي1رئاسهذآور بيت علي احمد المدرسةق287عمران     
عادل حميد معيض الغولي1عضويهذآور بيت علي احمد المدرسةق287عمران     
زياد علي هادي مجمل1عضويهذآور بيت علي احمد المدرسةق287عمران     
عياش احمد مقبل الغولي2رئاسهذآور بيت علي احمد المدرسةق287عمران     
جبران محمد محمد آامل2عضويهذآور بيت علي احمد المدرسةق287عمران     
حميد حسين قايد شرهان2عضويهذآور بيت علي احمد المدرسةق287عمران     
مريم صالح مصلح الغولي3رئاسهاناثبيت علي احمد المدرسةق287عمران     
هال علي عبد اهللا مطر3عضويهاناثبيت علي احمد المدرسةق287عمران     
فواآه ناصر ناصر وديع3عضويهاناثبيت علي احمد المدرسةق287عمران     
عادل محمد عبد اهللا االشموري1رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
خالد يحيى جعدان 1عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
شوقي عبده الحميد الهاهلي1عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
ماجد عبد اهللا أحمد الماخذي2رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
صادق عبداهللا العماشى2عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
منصور على الحمدي2عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
امين حسن عبداهللا المارده 3رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
ماجد أحمد صالح داوود3عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
عرفات محمد شرف االشموري3عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
احمد احمد صالح الضراسي4رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
محمد يحيى حسين العزي4عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
بشير  الريمي4عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
نبيل صالح حسين النجار5رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
جمال عبد الرحمن علي الشرفي5عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
ماجد داحش حزام القطواني5عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
محمد احمد محسن العشبي6رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
يحيى حسن الكحالاني6عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
ابراهيم حسين الشراحي6عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
جميل محمد قحطان 7رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
اسماعيل عبد الوهاب علي العبدي7عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
عبدالقادر محمد علي الماخذي7عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
يزيد عبداهللا سلطان سعيد8رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
لطيف صالح الذمارني8عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
احد احمد عواض الماخذي8عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
يحيى سنان الصعر9رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
نشوان علي عبدة االآحلي9عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
عبد الحميد احمد صالح الجزيفة9عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
عبدالكريم محمد شرف10رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
عبداهللا سعيد الوصابي10عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
سمير عبدالعزيز العذري10عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
عبده صالح اليداء11رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
عبدالكريم علي احمد الضياني11عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
عبدالملك عبداهللا خالد الشرعبي11عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
إبراهيم حسين قايد الجالل12رئاسهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
عبدالوهاب محمد العشبي12عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
محمد منصور الصلوي12عضويهذآور المجلس المحلي بعمرانا288عمران     
جميلة حسين يحيى الذيبيني13رئاسهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
امه الرحمن عبدالخالق حنش13عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
انتصار محمد حسن النجار13عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
اسماء يحيى مطيل البرآي14رئاسهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
بشرى حسين صالح العبدي14عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
يمن عبداهللا سلطان القدسي14عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
احالم عبدالملك احمد الماخذي15رئاسهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
اشراق سمير يحيى الفقري15عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
اشراق محمد حميد 15عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
فاطمه محمد عبداهللا البادره 16رئاسهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
نجالء محمد علي الذيباني16عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
بشرى ناصر احمد الحجزي16عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
فاطمه يحي مبارك عبده17رئاسهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
رسميه احمد محسن القاسي17عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
فردوس يحيى حسن الخدري17عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
امال احمد حسين السرحني18رئاسهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
امة العليم عبد الوهاب العبدي18عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
هند حسين باآر محمد18عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
هيام منصور طاهر المعمري19رئاسهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
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فاطمه محمد حزام الصعر19عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
سمية عبدالملك الشهاري19عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
رشاء حسين صباره 20رئاسهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
أمة الرزاق حمزة الغرباني20عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
امل يحي غانم20عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
عائشة إبراهيم علي مهجر21رئاسهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
امه الغفور عبده على الماخذي21عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
ندى محمد الصلوي21عضويهاناثالمجلس المحلي بعمرانا288عمران     
ابراهيم محمد حسن البن1رئاسهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
عبده حسين علي الحمدي1عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
امين يحيى محمد جار اهللا1عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
عبدالكريم يحيى الماخذي2رئاسهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
محمد محمد احمد حنبش2عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
محمد يحيى احمد داود2عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
فيصل محمد حمود الحوري3رئاسهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
محمد صالح على شالف3عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
خارف يحيى حسين النجار3عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
براق صالح حسن عواض4رئاسهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
حسين صالح صالح البصلي4عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
ابراهيم يحيى عبد اهللا الصعر4عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
محمد احمد عبداهللا الصداني5رئاسهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
حسين اسماعيل يحيى الولي5عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
عمار عبداهللا داهمم5عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
امين حسن على حمالن6رئاسهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
فؤاد احمد صالح الرازحي6عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
منصور احمد منصور الصعر6عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
معاذ عبداهللا سلطان القدسي7رئاسهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
عبدالرحمن سنان الصعر7عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
نشوان احمد االثوري7عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
محمد محسن عطيفه 8رئاسهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
عبد اهللا عبده صالح قبان8عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
محمد عبد اهللا علي المطري8عضويهذآور مدرسة الحسينب288عمران     
امه السالم صالح جمعان9رئاسهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
زمزم يحيى عوضة9عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
تغريد حسين بارك محمد باآر9عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
غزال عبداهللا سلطان سعيد10رئاسهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
ياسمين محمد خليل10عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
نور حمود االشموري10عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
فوزيه صالح راشد 11رئاسهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
فاطمة محمد محمد العمراني11عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
بلقيس احمد االبرقي11عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
اسمهان حزام محمد سعيد12رئاسهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
الهام على يحيى الحوتي12عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
خلود عوضة مقبل12عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
هدى حسن عبداهللا السودي13رئاسهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
افراح حسين دحان داود13عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
امل علي حمود الماخذي13عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
فوزية حزام عبداهللا الصعر14رئاسهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
امه الملك حسن حمدين 14عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
فتحية عبداهللا الحواشي14عضويهاناثمدرسة الحسينب288عمران     
سيف علي ناصر الماخذي1رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
عبدالملك محمد احمد عواض1عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
غالب محمد احمد الطيري1عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
جميل يحيى صالح الضبري2رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
سالم على حسين الطيري2عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
عمار صالح على جميل 2عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
جمال فاضل فاضل الطيري3رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
محمد احمد احمد عواض3عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
حامد طارق احمد العبسي3عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
زايد صالح صالح النقيب4رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
عبداهللا عبداهللا ناجي4عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
عصام احمد ناصر الطيري4عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
سمر عبداللطيف مساعد 5رئاسهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
عائشه عبد اهللا علي المطري5عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
هادية عبداهللا علي مفلح5عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
اروى علي باآر محمد باآر6رئاسهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
سلوى على حسين العفاري6عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
رباب عبدالعزيز على سعد اهللا 6عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
نجاة على صالح الزنداني7رئاسهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
ريم محمد غالب عبده7عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
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منى محمد صالح رعناء7عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
فاطمة علي صالح جميل8رئاسهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
نوره احمد عايض الطيري8عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
ناديه حسن على العفاري8عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافع بير االسفلج288عمران     
محمد على احمد الماخذي1رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
عبداهللا حسين صالح عافية1عضويهذآور مدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
يحيى احمد عتيق الحجزي1عضويهذآور مدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
سمير محمود دحان الربع2رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
فؤاد محمد علي السريع2عضويهذآور مدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
سلطان عوض مقبل الحجري2عضويهذآور مدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
نبيل سعيد نعمان العامري3رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
عبدالعزيز على حمزه 3عضويهذآور مدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
حميد منصور العطير3عضويهذآور مدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
هناء سنان محمد العشيري4رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
خلود عوضة عبده قرميش4عضويهاناثمدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
سميحة محمد صالح عافية4عضويهاناثمدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
أسماء ناصر محمد الشاوش5رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
اماني من صر سرحان 5عضويهاناثمدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
خديجه راجح احسن الماقبة5عضويهاناثمدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
جميله على على الشاوش6رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
نورة حزام قطني حسن6عضويهاناثمدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
زهي خليل علي طاهر6عضويهاناثمدرسة الفاروق بالحجزد288عمران     
فواز يحيى احمد داود1رئاسهذآور شراره مدرسة الوحدهه288عمران     
بالل جمال حيى الحاذق1عضويهذآور شراره مدرسة الوحدهه288عمران     
عبداهللا يحيى الحاذق1عضويهذآور شراره مدرسة الوحدهه288عمران     
عبداهللا مبخوت محمد داود2رئاسهذآور شراره مدرسة الوحدهه288عمران     
امين ناصر الجزيفه2عضويهذآور شراره مدرسة الوحدهه288عمران     
محمد ناصر الشطبي2عضويهذآور شراره مدرسة الوحدهه288عمران     
عادل صالح داود3رئاسهذآور شراره مدرسة الوحدهه288عمران     
عادل محمد على النجار3عضويهذآور شراره مدرسة الوحدهه288عمران     
فواز على على شيبه 3عضويهذآور شراره مدرسة الوحدهه288عمران     
رجاء محمد عبد اهللا االشموري4رئاسهاناثشراره مدرسة الوحدهه288عمران     
صفاء صادق يحيى الحاذق4عضويهاناثشراره مدرسة الوحدهه288عمران     
اجواء على النور4عضويهاناثشراره مدرسة الوحدهه288عمران     
زمزم صالح العتمي5رئاسهاناثشراره مدرسة الوحدهه288عمران     
اروى اسماعيل قاسم سعيد5عضويهاناثشراره مدرسة الوحدهه288عمران     
حسنة احمد احمد السنحاني5عضويهاناثشراره مدرسة الوحدهه288عمران     
أماني حسين صالح صالح6رئاسهاناثشراره مدرسة الوحدهه288عمران     
امه الرحمن على صالح البارده 6عضويهاناثشراره مدرسة الوحدهه288عمران     
آاميليا ملهي العداني6عضويهاناثشراره مدرسة الوحدهه288عمران     
محمد على صالح شبان 1رئاسهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
سنان سنان صالح شبان1عضويهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
محمد حمود ناصر الماخذي1عضويهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
على محمد القربي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
ذعرور علي ذعرور2عضويهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
يحيى عبد اهللا احمد صالح2عضويهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
عبده احمد شرف الدين3رئاسهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
غانم على االشول 3عضويهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
عبدالملك احمد شيان3عضويهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
صالح محمد باسعد 4رئاسهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
عبدالرحمن يحيى علي الغروي4عضويهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
محمد علي ناجي ابو زيد4عضويهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
محسن حسين علي الحمدي5رئاسهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
محمد حسين الفقيه 5عضويهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
عبداهللا حسين ابوعيشة5عضويهذآور مدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
ناديه ناجي على مرزاح6رئاسهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
تغريد يحيى علي عريج6عضويهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
نوريه علي احمد داوود6عضويهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
هدى محمد مظفر الصفاري7رئاسهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
فاطمه محمد صالح مصلح7عضويهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
اسماء عبدالعزيز قايد7عضويهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
امل حفظ اهللا على 8رئاسهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
أمة الخالق حسين مقبل شبان8عضويهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
ياسمين حسين صالح صالح8عضويهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
فاطمة يحيى صالح االشول9رئاسهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
جميله محمد قايد شيان9عضويهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
هند سنان مرتاح9عضويهاناثمدرسة الشهيد الجناتيو288عمران     
فواز حسين صالح البصلي1رئاسهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
طارق عبداهللا قايد جبر1عضويهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
عبدالرحمن حميد محمد الولي1عضويهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
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شرف صالح محمد الحمزي2رئاسهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
ناصر علي ناصر الخياري2عضويهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
شايف محمد عبد اهللا المصنعي2عضويهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
محمد علي هائل3رئاسهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
عبدالملك محمد حسين العلي3عضويهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
محمد منصور جمعان3عضويهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
يحيى على مهدي العزب4رئاسهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
مراد محمد يحيى قبان4عضويهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
محمد خليل سيان االصبحي4عضويهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
نبيل صالح صالح الكشيح5رئاسهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
مجاهد حسين الكشج5عضويهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
زيد على حسين المرهبي5عضويهذآور مدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
نوره حميد محمد الولي6رئاسهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
سحر محمد قايد الحومري6عضويهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
مياسة علي عبد اهللا الكريبي6عضويهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
نازك ايوب محمد سالم7رئاسهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
فيروز حزام على العسره 7عضويهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
هناء محمد راجح العفاري7عضويهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
هناء احمد ناصر مجعحل8رئاسهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
احالم محمد عبد اهللا المصنعي8عضويهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
لولو علي ناصر ناصر البدعي8عضويهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
نبيلة علي صالح عمران9رئاسهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
فاطمه محمد محمد الحاشدي9عضويهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
نجوى حسن على الشهاري9عضويهاناثمدرسة االرشاد المخابيز288عمران     
حسن على على الورفي1رئاسهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
رمزي حسين علي فرحان1عضويهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
محمد علي هادي الوثني1عضويهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
جمال ناصر المضلعي2رئاسهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
عبدالسالم محمد الجاهلي2عضويهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
محمد علي عبد اهللا القدمي2عضويهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
هاني محمد عبداهللا الهمداني3رئاسهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
عادل حسين مرشد 3عضويهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
حمود عبداهللا يحيى زاهر3عضويهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
محمد دحان شطير4رئاسهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
طالل سعيد قايد العذري4عضويهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
منصور علي صالح  المضلعي4عضويهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
محمد علي علي واني5رئاسهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
على حسن الضلعي5عضويهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
زايد على حسين المليح5عضويهذآور مدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
امنيه احمد صالح العلفي6رئاسهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
أديبة احد حسين المرهبي6عضويهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
رابعة عبده مبارك البازلي6عضويهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
نجاة سيف علي المعمري7رئاسهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
سبأ صالح ناصر القصلي7عضويهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
نجوى محمد احمد عيضه 7عضويهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
جميله محمد صالح القمادي8رئاسهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
فيروز عبد اهللا علي العميسي8عضويهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
حنان حسين صالح الفقيه8عضويهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
مرفة رشيد احمد خالد9رئاسهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
فوزيه على حسين سافعه 9عضويهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
هناء حسن الربعه 9عضويهاناثمدرسة الحمزه بيت السلطانح288عمران     
محمد ناصر الجزيفة1رئاسهذآور آلية التربيةط288عمران     
محمد صالح النجار1عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
ايمن يحيى المسعودي1عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
حمير حسن عبده النجار 2رئاسهذآور آلية التربيةط288عمران     
حسين حسين السلفي2عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
محمد عبدالباسط المشولي2عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
باآر عبداهللا محسن باآر3رئاسهذآور آلية التربيةط288عمران     
زين العابد بن على صالح حسين 3عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
امين صالح ريحان3عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
جالل عبداهللا الحيمي4رئاسهذآور آلية التربيةط288عمران     
صدام حسين صالح البصلي4عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
سيف احمد احمد علوان4عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
عبد الكافي محمد ناصر العشبي5رئاسهذآور آلية التربيةط288عمران     
محمد احمد احمد الرصين5عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
عبدالكريم محمد القشوي5عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
ربيع احمد يحيى عبده الربعه6رئاسهذآور آلية التربيةط288عمران     
عبداهللا صالح شرف الدين6عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
يحيى صالح الطبيب6عضويهذآور آلية التربيةط288عمران     
نجود عبداهللا حسين الحايطن7رئاسهاناثآلية التربيةط288عمران     

صفحة ٤٠ من ٦٦



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

اروى عبداهللا سلطان سعيد7عضويهاناثآلية التربيةط288عمران     
سهام عبد القادر الشميري7عضويهاناثآلية التربيةط288عمران     
فاتن يحي مبارك8رئاسهاناثآلية التربيةط288عمران     
نوال محمد السراحي8عضويهاناثآلية التربيةط288عمران     
امل على حسين الرداعي8عضويهاناثآلية التربيةط288عمران     
هناء على احمد النجار9رئاسهاناثآلية التربيةط288عمران     
حنان يحي ناصر الجزيفه9عضويهاناثآلية التربيةط288عمران     
خيزران صالح المصنعي9عضويهاناثآلية التربيةط288عمران     
محمد راشد الذبيح 1رئاسهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
سمير محمد صالح الصعر1عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
عدنان عبده حسن الفقيه1عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
عبد الرحمن حميد صالح الحمادي2رئاسهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
مراد صالح صالح عناء2عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
عبداهللا محمد المهدي2عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
حسن صالح حسن النجار3رئاسهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
عبد العزيز حزام حسن العقاري3عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
نصار محمد حسن حاتم3عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
صالح علي علي سعدان4رئاسهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
فارس صالح عنبول4عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
عبدالملك عبجاهللا الوادعي4عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
هزاع صالح العماد5رئاسهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
عمار محمد علي5عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
احمد احمد ناصر الزجام5عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
سيف ناصر علي6رئاسهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
حزام عبداهللا الشقافي6عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
عبدالعزيز احمد الفهالي6عضويهذآور مدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
نبيلة محمد محمد المعلمي7رئاسهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
منى على على رعناء7عضويهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
مريم عبداهللا الحمادي7عضويهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
بشري عبداهللا المهاجري8رئاسهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
سباء ناصر علي8عضويهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
روضة احمد ناصر الزجام8عضويهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
رقية يحيى حسن الشطبي9رئاسهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
نوال محمد يحيى الزامنى9عضويهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
عفاف على سعد القاضي9عضويهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
شريفه يحيى احمد الشرفي10رئاسهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
خديجة منصور علي الذيبيني10عضويهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
ندى مصلح أحمد المراني10عضويهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
انتخاب محمد دبوان علي11رئاسهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
ابتسام احمد الزامني11عضويهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
رؤفه حسن قسوة11عضويهاناثمدرسة الميثاق الحدبه الشرقيهى288عمران     
خالد احمد حسين الجايفي1رئاسهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
خالد احمد الزعواني1عضويهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
محمد عبداهللا محمد الزعواني1عضويهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
على منصور على الزعواني2رئاسهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
عمر احمد صالح شعلل2عضويهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
نجيب عبدالرحمن الفرح2عضويهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
سلطان محمد سعيد البريهي3رئاسهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
عادل احمد صالح الزعواني3عضويهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
محمد محمد ناصر داور3عضويهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
عبدالرحمن محمد صالح شعلي4رئاسهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
محمد محمد صالح شعلل4عضويهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
عبد الباسط احمد حسين وحيش4عضويهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
عبدالواحد محمد أحمد الذعواني5رئاسهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
عمار حمود محمد الزعواني5عضويهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
حسن راشد يحيى شعلي5عضويهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
نجاة على على غناء6رئاسهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
عفاف محمد عبد اهللا شعلل6عضويهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
سماح يحيى علي مروان6عضويهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
سارة محمد عبد اهللا الذعواني7رئاسهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
انتصار محمد راشد حقلي7عضويهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
فاطمه منصور المخدري7عضويهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بيت شعللك288عمران     
عبدالسالم حسين علي جميل1رئاسهذآور مدرسة في الضباعينل288عمران     
عبد اهللا صالح بادي1عضويهذآور مدرسة في الضباعينل288عمران     
خالد قاسم علي وهفان1عضويهذآور مدرسة في الضباعينل288عمران     
خالد عبداهللا محمد زياد2رئاسهذآور مدرسة في الضباعينل288عمران     
مجاهد محمد ناصر2عضويهذآور مدرسة في الضباعينل288عمران     
محمد حزام ناصر االشول2عضويهذآور مدرسة في الضباعينل288عمران     
فيصل مبارك مبارك علي3رئاسهذآور مدرسة في الضباعينل288عمران     
عليان علي ناصر عليان3عضويهذآور مدرسة في الضباعينل288عمران     
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مهدي صالح احمد حسين3عضويهذآور مدرسة في الضباعينل288عمران     
فوزيه عبداهللا علي العطيف4رئاسهاناثمدرسة في الضباعينل288عمران     
الهام يحيى علي العلفي4عضويهاناثمدرسة في الضباعينل288عمران     
جيهان خالد صالح مرفق4عضويهاناثمدرسة في الضباعينل288عمران     
الهام عبد اهللا المدري5رئاسهاناثمدرسة في الضباعينل288عمران     
هند علي قاسم صالح5عضويهاناثمدرسة في الضباعينل288عمران     
هناء علي ناصر العامري5عضويهاناثمدرسة في الضباعينل288عمران     
حسين يحيى يحيى وهفان1رئاسهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
حسين صالح قاسم القيني1عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
مهيوب محمد حسن حميد1عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
بدر علي يحيى حمزه2رئاسهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
مهدي جسار حين القيني2عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
مطيع فرحان فرحان وهفان2عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
نصار علي دحان ابو شيبه3رئاسهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
عبداهللا حيدر عبداهللا3عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
محمد يحيى يحيى الشباني3عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
فؤاد علي علي يحيى حمزه4رئاسهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
بكيل يحيى علي الحارثي4عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
يحيى يحيى هادي الشعدر4عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
محمد صالح صالح البصلي5رئاسهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
علي علي ناصر المحجري5عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
محمد عبده حمود الفقيه5عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
محمد حسين القيني6رئاسهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
بندر عبدالملك حسين العيطري6عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
علي سعد باآر السوادي6عضويهذآور مدرسة بير عايضم288عمران     
احالم حميد صالح فاضل7رئاسهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
نسيم صالح سعد اليتيم7عضويهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
هند عبداهللا علي العيطري7عضويهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
رباب عبداهللا صالح رآب8رئاسهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
هيفا احسن مجمل االحرق8عضويهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
يمن دحان مفرح القيني8عضويهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
اجالل حميد صالح فاضل9رئاسهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
تهاني يحيى جبار الغولي9عضويهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
امة اللطيف حسن الشعبي9عضويهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
منال عبد اهللا حسن دحان10رئاسهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
افراح محمد الماخذي10عضويهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
فوزيه محمد الفقيه10عضويهاناثمدرسة بير عايضم288عمران     
حميد منصور احمد صالح الجوبي1رئاسهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
عارف منصور الجوبي1عضويهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
صالح عزيز صالح الصريمي1عضويهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
عبد الجبار عبد اهللا صالح حرفق2رئاسهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
نبيل بحيى حزام داحش2عضويهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
فايز محمد معصار2عضويهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
عنتر مقبل زايد3رئاسهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
عادل قاسم حسن العيزور3عضويهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
منصور عبداهللا صالح رآب3عضويهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
مازن عبد الرحمن باآر4رئاسهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
فايز احمد محمد الشوحي4عضويهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
ابراهيم جابر دخسان4عضويهذآور مدرسة جوب االعلىن288عمران     
وديعه احمد صالح مرفق5رئاسهاناثمدرسة جوب االعلىن288عمران     
إيناس عبد اهللا عبد اهللا أحمد5عضويهاناثمدرسة جوب االعلىن288عمران     
جهاد احمد يحيى الشظبي5عضويهاناثمدرسة جوب االعلىن288عمران     
فوزية صالح صالح يحيى6رئاسهاناثمدرسة جوب االعلىن288عمران     
ابتسام يحيى العلفي6عضويهاناثمدرسة جوب االعلىن288عمران     
ايمان حسين مبارك مرفق6عضويهاناثمدرسة جوب االعلىن288عمران     
خوله صريمي محمد الصريمي7رئاسهاناثمدرسة جوب االعلىن288عمران     
بشرى عبد اهللا الصريمي7عضويهاناثمدرسة جوب االعلىن288عمران     
انصار حزام صالح الصالحي7عضويهاناثمدرسة جوب االعلىن288عمران     
اسكندر صالح احمد الجرادي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
نجيب احمد علي قعره1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
فرحان سعد صالح ابوشيبه1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
زين العابدين علي الحمودي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
عبدالرحمن علي صالح دواد2عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
نشوان يحيى صالح الطويل2عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
عنتر ظفران ظفران الجسامي3رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
بندر محمد الطويل3عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
صفوان مقبل حسين الجوبي3عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
أصيلة عبد الرحمن يحيى الجسامي4رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
عائشه علي مجمل4عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
محسنه محمد الخدري4عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
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هيام عبداهللا الشرفي5رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
نزيهة مصلح حسين الزيادي5عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
سمر محمد احمد الجرافي5عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
حنان عبد اهللا صالح الرجوي6رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
نجالء نجيب احمد قعره6عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
حنان علي عبداهللا السعله6عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدارة بالضيعهس288عمران     
سيف عبدالمحسن صالح االشول1رئاسهذآور مرآز المديرية سحبا289عمران     
عمار علي مصلح1عضويهذآور مرآز المديرية سحبا289عمران     
عمر احمد احمد قايد1عضويهذآور مرآز المديرية سحبا289عمران     
ناصر عبداهللا ناصر العقار2رئاسهذآور مرآز المديرية سحبا289عمران     
راجح شوعي يحيى قايد2عضويهذآور مرآز المديرية سحبا289عمران     
منصور علي احمد فرحان2عضويهذآور مرآز المديرية سحبا289عمران     
علي عبد اهللا حسين ابو هايل3رئاسهذآور مرآز المديرية سحبا289عمران     
صالح احمد علي صالح3عضويهذآور مرآز المديرية سحبا289عمران     
احمد محمد علي الفقية3عضويهذآور مرآز المديرية سحبا289عمران     
اشواق عبدالرحمن محمد الرحبي4رئاسهاناثمرآز المديرية سحبا289عمران     
ياسمين علي علي النفيش4عضويهاناثمرآز المديرية سحبا289عمران     
عائدة علي مصلح4عضويهاناثمرآز المديرية سحبا289عمران     
عدينة علي مصلح اسعد5رئاسهاناثمرآز المديرية سحبا289عمران     
اروى احمد معيض5عضويهاناثمرآز المديرية سحبا289عمران     
أمل علي حميد زعقين5عضويهاناثمرآز المديرية سحبا289عمران     
هاجر فضل حميد راجح6رئاسهاناثمرآز المديرية سحبا289عمران     
يسرى محمد مقبل عيسى6عضويهاناثمرآز المديرية سحبا289عمران     
انتباه صالح احمد6عضويهاناثمرآز المديرية سحبا289عمران     
عزيز عبداهللا فرحان1رئاسهذآور مدرسة عمرب289عمران     
عبادي حسين محمد زهير1عضويهذآور مدرسة عمرب289عمران     
علي علي النقيب1عضويهذآور مدرسة عمرب289عمران     
فؤاد يحيى احمد العمدي2رئاسهذآور مدرسة عمرب289عمران     
عبد السالم يحيى احمد الشويع2عضويهذآور مدرسة عمرب289عمران     
فهد عبداهللا سعد الحسيني2عضويهذآور مدرسة عمرب289عمران     
مجاهد يحي الغوي3رئاسهذآور مدرسة عمرب289عمران     
احمد محمد احمد وهير3عضويهذآور مدرسة عمرب289عمران     
علي علي علي عوضه3عضويهذآور مدرسة عمرب289عمران     
هناء محمد صالح عوض4رئاسهاناثمدرسة عمرب289عمران     
نجاة عبداهللا احمد العيري4عضويهاناثمدرسة عمرب289عمران     
هندية احمد صالح السردي4عضويهاناثمدرسة عمرب289عمران     
اشواق علي صالح السريحي5رئاسهاناثمدرسة عمرب289عمران     
وحدة علي عزي عبيد5عضويهاناثمدرسة عمرب289عمران     
إلهام داجي أحمد داجي5عضويهاناثمدرسة عمرب289عمران     
احمد علي صالح سعيد1رئاسهذآور مدرسة الحجلةج289عمران     
أحمد شايف فراص1عضويهذآور مدرسة الحجلةج289عمران     
فضل يحيى علي عرارة1عضويهذآور مدرسة الحجلةج289عمران     
حسين علي زيد الكوماني2رئاسهذآور مدرسة الحجلةج289عمران     
حسين محمد مقبل الشقومي2عضويهذآور مدرسة الحجلةج289عمران     
محمد منصور صالح سالمة2عضويهذآور مدرسة الحجلةج289عمران     
فايزة احمد احسن العمار3رئاسهاناثمدرسة الحجلةج289عمران     
امة الرزاق محمد علي قاسم3عضويهاناثمدرسة الحجلةج289عمران     
نسيم محمد علي صالح سعيد3عضويهاناثمدرسة الحجلةج289عمران     
طايفة اسماعيل حميد الكوماني4رئاسهاناثمدرسة الحجلةج289عمران     
ميمونة محمد حسين قاسم4عضويهاناثمدرسة الحجلةج289عمران     
اروى احمد سعد مقبل4عضويهاناثمدرسة الحجلةج289عمران     
اسماعيل دحان علي حوات1رئاسهذآور مدرسة بني قادمد289عمران     
حوات علي احمد حوات1عضويهذآور مدرسة بني قادمد289عمران     
حمود حسن مصلح السابحي1عضويهذآور مدرسة بني قادمد289عمران     
يحيى فرج علي مفلح2رئاسهذآور مدرسة بني قادمد289عمران     
عبدالرحمن صالح علي السابحي2عضويهذآور مدرسة بني قادمد289عمران     
صالح ناصر حسين السريحي2عضويهذآور مدرسة بني قادمد289عمران     
سميرة صالح فرحان راجح3رئاسهاناثمدرسة بني قادمد289عمران     
عادله عبداهللا احمد عواض3عضويهاناثمدرسة بني قادمد289عمران     
سهال يحيى عيضه3عضويهاناثمدرسة بني قادمد289عمران     
نجود عبداهللا احمد4رئاسهاناثمدرسة بني قادمد289عمران     
سميره علي أحمد حسن4عضويهاناثمدرسة بني قادمد289عمران     
الهام حميد احمد القحوم4عضويهاناثمدرسة بني قادمد289عمران     
احمد صالح احمد عبداهللا الغفري1رئاسهذآور مدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
خليل علي مصلح السوادي1عضويهذآور مدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
محمد احمد صالح المجاهد1عضويهذآور مدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
زايد محمد احمد الجرادي2رئاسهذآور مدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
محمد يحيى يحيى السوادي2عضويهذآور مدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
فارس فيصل يحيى الحسيني2عضويهذآور مدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
ناديه هادي هادي البشيري3رئاسهاناثمدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
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رجاء صالح احمد صالح السوادي3عضويهاناثمدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
تقوى صالح علي عواض3عضويهاناثمدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
مهديه هادي علي السوادي4رئاسهاناثمدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
اسماء صالح عبد اهللا الكوآباني4عضويهاناثمدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
هند قائد علي منصور4عضويهاناثمدرسة السواد بالمغلقه289عمران     
عبدالسالم صالح الوادعي1رئاسهذآور مدرسة القريتينو289عمران     
محمد حميد غالب االسطح1عضويهذآور مدرسة القريتينو289عمران     
محمد يحيى حسين الرصين1عضويهذآور مدرسة القريتينو289عمران     
احمد احمد يحيى حرير2رئاسهذآور مدرسة القريتينو289عمران     
صالح حمود صالح العمار2عضويهذآور مدرسة القريتينو289عمران     
صادق أحمد علي النقيب2عضويهذآور مدرسة القريتينو289عمران     
يحيى محمد علي سهيل3رئاسهذآور مدرسة القريتينو289عمران     
سيف مقبل مسعود مقبل3عضويهذآور مدرسة القريتينو289عمران     
خالد أحمد علي الجمالي3عضويهذآور مدرسة القريتينو289عمران     
أميرة يحيى علي4رئاسهاناثمدرسة القريتينو289عمران     
عائشة صالح حسين دغيش4عضويهاناثمدرسة القريتينو289عمران     
هيفاء علي يحيى االشول4عضويهاناثمدرسة القريتينو289عمران     
امنة منصور علي العقاري5رئاسهاناثمدرسة القريتينو289عمران     
سوسن علي احمد منصر5عضويهاناثمدرسة القريتينو289عمران     
فاتن محمد حسين جبران5عضويهاناثمدرسة القريتينو289عمران     
علي منصور راجح عوافه1رئاسهذآور مدرسة نجدز289عمران     
صدام قائد علي منصور1عضويهذآور مدرسة نجدز289عمران     
مجاهد ملفي محمد دهمان1عضويهذآور مدرسة نجدز289عمران     
خالد حسين يحيى جهارة2رئاسهذآور مدرسة نجدز289عمران     
امين احمد عوافه2عضويهذآور مدرسة نجدز289عمران     
محمد علي لطف جهاره2عضويهذآور مدرسة نجدز289عمران     
هند محمد حزام الحجمي3رئاسهاناثمدرسة نجدز289عمران     
شهرزاد عبداهللا حسين3عضويهاناثمدرسة نجدز289عمران     
نبيله محمد منصور دهمان3عضويهاناثمدرسة نجدز289عمران     
جليله عوضه سعد عرافه4رئاسهاناثمدرسة نجدز289عمران     
سحر قائد علي منصور4عضويهاناثمدرسة نجدز289عمران     
اسمهان ملفي محمد دهمان4عضويهاناثمدرسة نجدز289عمران     
اآريم غانم علي شارب1رئاسهذآور مدرسة قهالح289عمران     
رزقان احمد رزقان1عضويهذآور مدرسة قهالح289عمران     
مختار فرج محسن سعيد1عضويهذآور مدرسة قهالح289عمران     
احمد محمد جابر القهالي2رئاسهذآور مدرسة قهالح289عمران     
ماجد محمد قائد الوادعي2عضويهذآور مدرسة قهالح289عمران     
عبد اهللا احمد حمود القهالي2عضويهذآور مدرسة قهالح289عمران     
خالد علي سعيد النجري3رئاسهذآور مدرسة قهالح289عمران     
محمد حمود علي عائض القهالي3عضويهذآور مدرسة قهالح289عمران     
احمد محمد حسين العلفي3عضويهذآور مدرسة قهالح289عمران     
امل عبد العزيز محمد القهالي4رئاسهاناثمدرسة قهالح289عمران     
فوزية يحيى ناجي القهالي4عضويهاناثمدرسة قهالح289عمران     
ثرية علي احمد يحيى زيد4عضويهاناثمدرسة قهالح289عمران     
تيسير قاسم حزام القهالي5رئاسهاناثمدرسة قهالح289عمران     
نعيم محمد احمد الوادعي5عضويهاناثمدرسة قهالح289عمران     
فطوم صالح حسين نهشل5عضويهاناثمدرسة قهالح289عمران     
سارة محمد صالح القهالي6رئاسهاناثمدرسة قهالح289عمران     
اماني موفق احمد القهالي6عضويهاناثمدرسة قهالح289عمران     
سوسن علي الثوباني6عضويهاناثمدرسة قهالح289عمران     
عبدالكريم صالح مظفر1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
عبداهللا عبداهللا حزام الدوك1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
سيف علي صالح القهالي1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
محسن دحان قناف ابوسله2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
عمر احمد محمد حزام2عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
مأمون عمر عبدالعزيز الضلعي2عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
حنان حيدر هزاع الضبلي3رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
ايمان عبد الوهاب الضلعي3عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
افراح مجاهد يحيى زيد3عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
سيده حمود احمد فرحان4رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
امة السالم يحيى يحيى ناجي القدلي4عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
ذآرى محمد علي الضلعي4عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو الظهرهط289عمران     
فتحي حسين صالح البصلي1رئاسهذآور مدرسة بني الزبيرى289عمران     
حسين صالح علي الزبيري1عضويهذآور مدرسة بني الزبيرى289عمران     
محمد عبداهللا علي سعد الزبيري1عضويهذآور مدرسة بني الزبيرى289عمران     
حنين مهيوب احمد الجايفي2رئاسهذآور مدرسة بني الزبيرى289عمران     
خالد احمد علي قاسم الزبيري2عضويهذآور مدرسة بني الزبيرى289عمران     
نبيل محمد حسين حبيش2عضويهذآور مدرسة بني الزبيرى289عمران     
صالح يحيى محمد سرحان3رئاسهذآور مدرسة بني الزبيرى289عمران     
محمد عبدالكريمسنان غيالن3عضويهذآور مدرسة بني الزبيرى289عمران     
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عبد اهللا احمد حسين الجايفي3عضويهذآور مدرسة بني الزبيرى289عمران     
ايات علي حسين الزبيري4رئاسهاناثمدرسة بني الزبيرى289عمران     
ابتسام محسن محسن الزبيري4عضويهاناثمدرسة بني الزبيرى289عمران     
تونس حمود حمود الجايفي4عضويهاناثمدرسة بني الزبيرى289عمران     
افراح محمد يحيى الزبيري5رئاسهاناثمدرسة بني الزبيرى289عمران     
لطيفة احسن مقبل مساعد5عضويهاناثمدرسة بني الزبيرى289عمران     
نايفة احمد احمد حسين الزبيدي5عضويهاناثمدرسة بني الزبيرى289عمران     
منصور علي يحيى قسام1رئاسهذآور مدرسة الوحده رونك289عمران     
يوسف صالح محسن النقيب1عضويهذآور مدرسة الوحده رونك289عمران     
مقبل شوعي قاسم السعلي1عضويهذآور مدرسة الوحده رونك289عمران     
اديب فاضل احمد عوض2رئاسهذآور مدرسة الوحده رونك289عمران     
خالد صالح جهالن2عضويهذآور مدرسة الوحده رونك289عمران     
نشوان حمود  حسين البارده2عضويهذآور مدرسة الوحده رونك289عمران     
يحيى زيد حسين قائد هديله3رئاسهذآور مدرسة الوحده رونك289عمران     
ابراهيم احمد احمد فرحان3عضويهذآور مدرسة الوحده رونك289عمران     
عبد اهللا علي يحيى قسام3عضويهذآور مدرسة الوحده رونك289عمران     
نور علي احمد فرج4رئاسهاناثمدرسة الوحده رونك289عمران     
اسية حميد حمود العبدي4عضويهاناثمدرسة الوحده رونك289عمران     
وسيمة حميد دحان غيالن4عضويهاناثمدرسة الوحده رونك289عمران     
اسماء يحيى يحيى حسين هديلة5رئاسهاناثمدرسة الوحده رونك289عمران     
انتصار احمد يحيى قشام5عضويهاناثمدرسة الوحده رونك289عمران     
هناء محمد السربي5عضويهاناثمدرسة الوحده رونك289عمران     
صرواح قائد علي منصور1رئاسهذآور مدرسة بيت عامرل289عمران     
عمر مقبل محمد االشول1عضويهذآور مدرسة بيت عامرل289عمران     
هادي احمد هادي1عضويهذآور مدرسة بيت عامرل289عمران     
عز الدين محمد حسن العامري2رئاسهذآور مدرسة بيت عامرل289عمران     
مقبل محمد سعيد العامري2عضويهذآور مدرسة بيت عامرل289عمران     
إبراهيم صالح أحمد الحاضري2عضويهذآور مدرسة بيت عامرل289عمران     
سمير صالح يحيى عبده العامري3رئاسهذآور مدرسة بيت عامرل289عمران     
جمال صالح هيدلة3عضويهذآور مدرسة بيت عامرل289عمران     
سامي عبدالرحمن احمد النجار3عضويهذآور مدرسة بيت عامرل289عمران     
عائشة احمد حسين النضري4رئاسهاناثمدرسة بيت عامرل289عمران     
بدور يحي مبارك4عضويهاناثمدرسة بيت عامرل289عمران     
انتصار صالح مبارك4عضويهاناثمدرسة بيت عامرل289عمران     
عدن قائد علي منصور العيدي5رئاسهاناثمدرسة بيت عامرل289عمران     
امل دمان عتيق العامري5عضويهاناثمدرسة بيت عامرل289عمران     
هنية علي حسين زيد5عضويهاناثمدرسة بيت عامرل289عمران     
نبيل علي حيدر العداني1رئاسهذآور مدرسة عدانم289عمران     
سالم حسين يحيى عائض1عضويهذآور مدرسة عدانم289عمران     
آمال مبخوت ناصر الغولي1عضويهذآور مدرسة عدانم289عمران     
محمد صالح نمير2رئاسهذآور مدرسة عدانم289عمران     
امين محمد صالح ناجي الحايطي2عضويهذآور مدرسة عدانم289عمران     
عبد الكريم محمد محمد الحسني2عضويهذآور مدرسة عدانم289عمران     
حسان صالح عباس الشايعي3رئاسهذآور مدرسة عدانم289عمران     
عبده يحي يحي ابو شيبه3عضويهذآور مدرسة عدانم289عمران     
محمد حسن احمد العداني3عضويهذآور مدرسة عدانم289عمران     
امل عبداهللا علي احمد الداعري4رئاسهاناثمدرسة عدانم289عمران     
نوال غانم علي شارب4عضويهاناثمدرسة عدانم289عمران     
سبأ صالح سعيد العداني4عضويهاناثمدرسة عدانم289عمران     
تونس علي احمد فرحان5رئاسهاناثمدرسة عدانم289عمران     
جواهر علي عبداهللا العداني5عضويهاناثمدرسة عدانم289عمران     
رحيمة حميد دخان عليان5عضويهاناثمدرسة عدانم289عمران     
طه صالح أحمد عجالن1رئاسهذآور مدرسة الوركن289عمران     
جبران يحيى صالح الورآي1عضويهذآور مدرسة الوركن289عمران     
عبدالواحد صالح حمود شمسان1عضويهذآور مدرسة الوركن289عمران     
عبد اهللا محمد علي عولي2رئاسهذآور مدرسة الوركن289عمران     
وسيم يحيى هزاع الفقية2عضويهذآور مدرسة الوركن289عمران     
عبداللطيف يحيى احمد الحائطي2عضويهذآور مدرسة الوركن289عمران     
ندى لطف اهللا محمد الورآجي3رئاسهاناثمدرسة الوركن289عمران     
فاطمة حسين سعد سليم3عضويهاناثمدرسة الوركن289عمران     
عائشة صالح صالح الفقيه3عضويهاناثمدرسة الوركن289عمران     
رقية أحمد صالح األشول4رئاسهاناثمدرسة الوركن289عمران     
يسرى حميد منصور4عضويهاناثمدرسة الوركن289عمران     
فاطمه يحيى قاسم السميني4عضويهاناثمدرسة الوركن289عمران     
صالح هادي صالح هادي1رئاسهذآور مدرسة الحائطس289عمران     
سميح صالح صالح جابر1عضويهذآور مدرسة الحائطس289عمران     
محمد يحيى شقاحي1عضويهذآور مدرسة الحائطس289عمران     
صالح صالح هادي الصالحي2رئاسهذآور مدرسة الحائطس289عمران     
فاروق محمد علي قايد2عضويهذآور مدرسة الحائطس289عمران     
عبد السالم صالح هادي الفقيه2عضويهذآور مدرسة الحائطس289عمران     
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سيف حمود قائد وهاس3رئاسهذآور مدرسة الحائطس289عمران     
بارق عيقان قاسم الحايطي3عضويهذآور مدرسة الحائطس289عمران     
عبداالله علي صالح عائض3عضويهذآور مدرسة الحائطس289عمران     
مريم علي محمد فراد4رئاسهاناثمدرسة الحائطس289عمران     
سوسن علي يحيى عبد الرحمن4عضويهاناثمدرسة الحائطس289عمران     
سباء صالح فرحان4عضويهاناثمدرسة الحائطس289عمران     
لوزة علي صالح شويط5رئاسهاناثمدرسة الحائطس289عمران     
انتاج منصور هزاع5عضويهاناثمدرسة الحائطس289عمران     
سوسن هزاع حسن5عضويهاناثمدرسة الحائطس289عمران     
هند هزاع حسن الفقية6رئاسهاناثمدرسة الحائطس289عمران     
افراح احمد صالح حاجب6عضويهاناثمدرسة الحائطس289عمران     
نادية يحيى قايد علي شارب6عضويهاناثمدرسة الحائطس289عمران     
سرحان علي حسن مونس1رئاسهذآور مدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
قائد محمد قائد الحرملي1عضويهذآور مدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
فواز علي الشيبه1عضويهذآور مدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
عثمان احمد عبداهللا سراب2رئاسهذآور مدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
نور الدين رسام علوان ردمان2عضويهذآور مدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
مطهر مطهر هادي2عضويهذآور مدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
سبأ حميد يحيى سران3رئاسهاناثمدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
ايمان احمد مقبل سراب3عضويهاناثمدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
مبروآه محسن ذيبان3عضويهاناثمدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
هند احمد يحيى سران4رئاسهاناثمدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
سميرة يحيى الغولي4عضويهاناثمدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
هند حميد احمد االرحبي4عضويهاناثمدرسة بن الحسن الهمدانيع289عمران     
عبده قائد محمد سران1رئاسهذآور مدرسة الزهراءف289عمران     
غيالن مهيوب عبد اهللا سران1عضويهذآور مدرسة الزهراءف289عمران     
اوسان عبد اللطيف صالح1عضويهذآور مدرسة الزهراءف289عمران     
خالد سعد محسن2رئاسهذآور مدرسة الزهراءف289عمران     
صالح حميد علي سران2عضويهذآور مدرسة الزهراءف289عمران     
جهاد محمد مقبل المالحي2عضويهذآور مدرسة الزهراءف289عمران     
عائشة شائف حمود3رئاسهاناثمدرسة الزهراءف289عمران     
شوري عبدالقادر الحداد3عضويهاناثمدرسة الزهراءف289عمران     
افتكار أحمد محمد طه3عضويهاناثمدرسة الزهراءف289عمران     
منال عبدالغني المطري4رئاسهاناثمدرسة الزهراءف289عمران     
نسيم علي هادي الغولي4عضويهاناثمدرسة الزهراءف289عمران     
ريم صادق علي سران4عضويهاناثمدرسة الزهراءف289عمران     
يحيى صالح يحيى الضبري1رئاسهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
خالد مفلح مفلح ابومسلي1عضويهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
يحيى محمد المطري1عضويهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
صادق محمد علي المالحي2رئاسهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
عبدالعزيز شائف حمود2عضويهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
نشوان احمد ناشر الهديم2عضويهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
ابوطالب عباس ابوطالب3رئاسهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
عبداللطيف علي حسين المالمي3عضويهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
محمد عبد اهللا ناصر عليان3عضويهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
ماجد صالح علي المطري4رئاسهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
جميل مشلي حسين عايش4عضويهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
ابراهيم محمد علي المالحي4عضويهذآور مدرسة التخطيطص289عمران     
الهام احمد احمد راشد5رئاسهاناثمدرسة التخطيطص289عمران     
زينب يحيى علي قائد5عضويهاناثمدرسة التخطيطص289عمران     
سمر عباس ابو طالب5عضويهاناثمدرسة التخطيطص289عمران     
فاتن محمد صالح االبرقي6رئاسهاناثمدرسة التخطيطص289عمران     
ايمان مطهر عايض السكني6عضويهاناثمدرسة التخطيطص289عمران     
رانيا معيض الذانبي6عضويهاناثمدرسة التخطيطص289عمران     
فتحية محمد احمد العليي7رئاسهاناثمدرسة التخطيطص289عمران     
امة الرحمن عبدالرحمن الحداد7عضويهاناثمدرسة التخطيطص289عمران     
حكيمة حمود حسين الباردة7عضويهاناثمدرسة التخطيطص289عمران     
يهات حزام المالحي1رئاسهذآور المرآز الصحيق289عمران     
علي يحيى يحيى مطر1عضويهذآور المرآز الصحيق289عمران     
عبد العزيز محمد محسن السيلة1عضويهذآور المرآز الصحيق289عمران     
ياسر محمد عبد اهللا ردمان2رئاسهذآور المرآز الصحيق289عمران     
عالء علي علي المالحي2عضويهذآور المرآز الصحيق289عمران     
محمد علي الصرمي2عضويهذآور المرآز الصحيق289عمران     
ردفان محمد حمود3رئاسهذآور المرآز الصحيق289عمران     
محمد ناصر هادي بادي3عضويهذآور المرآز الصحيق289عمران     
بندر صالح ناصر العبدي3عضويهذآور المرآز الصحيق289عمران     
سحر عبدالقادر الحداء4رئاسهاناثالمرآز الصحيق289عمران     
هند حسين صالح المطرطي4عضويهاناثالمرآز الصحيق289عمران     
سحر يحي سعد الكحالني4عضويهاناثالمرآز الصحيق289عمران     
دعاء شائف حمود5رئاسهاناثالمرآز الصحيق289عمران     
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نهاء عبدالرحمن محمد5عضويهاناثالمرآز الصحيق289عمران     
لميس محسن احمد الغولي5عضويهاناثالمرآز الصحيق289عمران     
محمد صالح صالح عامر الوعلي1رئاسهذآور مدرسة الفالحر289عمران     
فايز عبداهللا يحيى ابوعلي1عضويهذآور مدرسة الفالحر289عمران     
محمد امين صالح الشامي1عضويهذآور مدرسة الفالحر289عمران     
علي زيد علي2رئاسهذآور مدرسة الفالحر289عمران     
مبروك داحش ابوعلي2عضويهذآور مدرسة الفالحر289عمران     
ميثاق عبده عبداهللا 2عضويهذآور مدرسة الفالحر289عمران     
اروى احمد حسين المالحي3رئاسهاناثمدرسة الفالحر289عمران     
انتصار قايد وهاس3عضويهاناثمدرسة الفالحر289عمران     
جميلة علوان مقراط3عضويهاناثمدرسة الفالحر289عمران     
اريج سرحان علي مونس4رئاسهاناثمدرسة الفالحر289عمران     
الطاف محمد الريادي4عضويهاناثمدرسة الفالحر289عمران     
سباء مطهر ابو علي4عضويهاناثمدرسة الفالحر289عمران     
عبداهللا صالح شريان1رئاسهذآور مدرسة النصرش289عمران     
مبروك ناصر ناصر شريان1عضويهذآور مدرسة النصرش289عمران     
احمد محمد عبداهللا يعقوب1عضويهذآور مدرسة النصرش289عمران     
نجيب حسين الجعراني2رئاسهذآور مدرسة النصرش289عمران     
احمد احمد حسين ضبيان2عضويهذآور مدرسة النصرش289عمران     
نجم صالح علي محمد2عضويهذآور مدرسة النصرش289عمران     
ايمان احمد سبول3رئاسهاناثمدرسة النصرش289عمران     
مودة عبد العزيز رسام المنتصر3عضويهاناثمدرسة النصرش289عمران     
نجود حسين صالح الغزي3عضويهاناثمدرسة النصرش289عمران     
سبأ ناصر احمد حزام4رئاسهاناثمدرسة النصرش289عمران     
امل يحيى الثاليا4عضويهاناثمدرسة النصرش289عمران     
ندى صالح الجهراني4عضويهاناثمدرسة النصرش289عمران     
محمد صالح مفتاح ابو شيبه1رئاسهذآور مدرسةالثفافه بعقباتت289عمران     
فضل يحيى لطف عقبان1عضويهذآور مدرسةالثفافه بعقباتت289عمران     
ناجي علي محسن سراج1عضويهذآور مدرسةالثفافه بعقباتت289عمران     
محمد لطف أحمد جمعان2رئاسهذآور مدرسةالثفافه بعقباتت289عمران     
عبدالكريم علي احمد عقبات2عضويهذآور مدرسةالثفافه بعقباتت289عمران     
علي علي احمد الدالي2عضويهذآور مدرسةالثفافه بعقباتت289عمران     
سهام عبداللطيف آامل3رئاسهاناثمدرسةالثفافه بعقباتت289عمران     
عائشة عبدالرب العلفي3عضويهاناثمدرسةالثفافه بعقباتت289عمران     
برديس امين حسين عقبات3عضويهاناثمدرسةالثفافه بعقباتت289عمران     
نبيل صالح مقبل الغولي1رئاسهذآور مدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
امين عبداهللا ناصر محاسن1عضويهذآور مدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
عابد عتيق حسين النجار1عضويهذآور مدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
عبده احمد مصلح الغولي2رئاسهذآور مدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
عبد الرحمن محمد سنان الشامي2عضويهذآور مدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
ظفران شايف فراص الغولي2عضويهذآور مدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
محمد يحيى حسين ناجي3رئاسهذآور مدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
عدنان احمد يحيى عوضه3عضويهذآور مدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
عبدالكريم قاسم قائد الغولي3عضويهذآور مدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
منيرة مسعود صادق الغولي4رئاسهاناثمدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
انشراح نبيل الغولي4عضويهاناثمدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
انتاج علي شارب4عضويهاناثمدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
وفاء محمد حسين ناجي5رئاسهاناثمدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
مليكة شايف فراص الغولي5عضويهاناثمدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
شيماء محمد سنان الشامي5عضويهاناثمدرسة الثورة غولة ذيفانث289عمران     
نايف عبده حسين عبد اهللا1رئاسهذآور مدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
عبده مقبل عتيق دله1عضويهذآور مدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
نجيب محمد ناصر علي1عضويهذآور مدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
نجيب حميد قاسم2رئاسهذآور مدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
فتح احمد حسين2عضويهذآور مدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
منير محسن محمد ناصر2عضويهذآور مدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
عبير محمد احمد الريمي3رئاسهاناثمدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
حنان عبداهللا مهدي3عضويهاناثمدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
هالله محمد القحم3عضويهاناثمدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
وهيبه علي عطيه4رئاسهاناثمدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
اسماء علي محمد البشيري4عضويهاناثمدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
خلود حزام مقراط4عضويهاناثمدرسة االرشاد الحصنخ289عمران     
خالد احمد علي الشيخ1رئاسهذآور مدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
محمد ناصر صالح داود1عضويهذآور مدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
خليل احمد محمد يحيى1عضويهذآور مدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
شمسان محمد يحيى القضواني2رئاسهذآور مدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
خالد هاشم سرحان2عضويهذآور مدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
عبده علي قائد حزام2عضويهذآور مدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
عبدالحكيم علي مساعد3رئاسهذآور مدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
خالد معيض حمود الذانبي3عضويهذآور مدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
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عبد الجليل رشيد صالح رشيد3عضويهذآور مدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
صباح عبد اهللا صالح هادي4رئاسهاناثمدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
فتحيه عبداهللا مهدي4عضويهاناثمدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
اسماء يحيى محمد مصلح4عضويهاناثمدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
ايناس فرج المطري5رئاسهاناثمدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
جهاد محمد علي يحيى5عضويهاناثمدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
عائشة عبداهللا حسن الحمدي5عضويهاناثمدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
عايشة صالح هاشم سرحان6رئاسهاناثمدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
منال مجاهد الفقية6عضويهاناثمدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
محمدية صالح أحمد حسين6عضويهاناثمدرسة الشهيد الجابريذ289عمران     
محمد سنان اسماعيل الشامي1رئاسهذآور مدرسة السالم بالسمينض289عمران     
ماجد محسن محمد العيسالي1عضويهذآور مدرسة السالم بالسمينض289عمران     
سلطان علي حسين1عضويهذآور مدرسة السالم بالسمينض289عمران     
امين محمد غانم السميني2رئاسهذآور مدرسة السالم بالسمينض289عمران     
محمد قاسم مهدي الحمودي2عضويهذآور مدرسة السالم بالسمينض289عمران     
فايز مجاهد قاسم2عضويهذآور مدرسة السالم بالسمينض289عمران     
ابتسام حميد العلفي3رئاسهاناثمدرسة السالم بالسمينض289عمران     
ابتسام حميد الشريف3عضويهاناثمدرسة السالم بالسمينض289عمران     
رانية عبد اهللا حمود الكالبي3عضويهاناثمدرسة السالم بالسمينض289عمران     
نجاح احمد محمد المطرطي4رئاسهاناثمدرسة السالم بالسمينض289عمران     
جهاد مقبل الحرملي4عضويهاناثمدرسة السالم بالسمينض289عمران     
زبيدة محمد محمد علي العرومة4عضويهاناثمدرسة السالم بالسمينض289عمران     
علي علي حسن عبليش1رئاسهذآور مرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
جابر حميد علي جابر1عضويهذآور مرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
معاذ هزاع علي منصر1عضويهذآور مرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
حسين ناصر حسين السريحي2رئاسهذآور مرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
عبد الخالق علي أحمد الحضراني2عضويهذآور مرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
منمصور احمد حزام2عضويهذآور مرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
قائمه حسن علي الهرشاء3رئاسهاناثمرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
فاتن مجاهد عبد اهللا الحداد3عضويهاناثمرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
أحالم عبداهللا عبد اهللا العاقل3عضويهاناثمرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
هند محمد عبد اهللا االشول4رئاسهاناثمرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
فاطمه محمد محمد الربع4عضويهاناثمرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
هدى ناصر علي ابكر4عضويهاناثمرآز مديرية بيت عذاقةا290عمران     
حميد ناصر حسن منصور1رئاسهذآور مدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
شوعي عبداهللا الشجاع1عضويهذآور مدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
عادل حمود يحيى زيد1عضويهذآور مدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
سلطان يحي قايد المعافى2رئاسهذآور مدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
حمود سعد محمد العنصور2عضويهذآور مدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
محمد صالح احمد العسره2عضويهذآور مدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
اسماء عبدالخالق يحيى زيد3رئاسهاناثمدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
حنان رزق عطف اهللا3عضويهاناثمدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
أديبة محسن شمسان3عضويهاناثمدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
أمر مجاهد علي مبخوت النجار4رئاسهاناثمدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
امل حمود عبداهللا جبران4عضويهاناثمدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
سميرة عبده اليمني4عضويهاناثمدرسة الوحده  الضبرهب290عمران     
محمد يحيى يحيى الدقه1رئاسهذآور مدرسة الفالح في سنادج290عمران     
محمد علي مطهر مبخوت1عضويهذآور مدرسة الفالح في سنادج290عمران     
عبد اللطيف عبد اهللا محمد عز الدين1عضويهذآور مدرسة الفالح في سنادج290عمران     
سيف علي عبده سالمه2رئاسهذآور مدرسة الفالح في سنادج290عمران     
محمد عسكر عساآر القملي2عضويهذآور مدرسة الفالح في سنادج290عمران     
مراد قائد علي شيبة2عضويهذآور مدرسة الفالح في سنادج290عمران     
بدور يحيى احمد القاضي3رئاسهاناثمدرسة الفالح في سنادج290عمران     
فاتن محمد عبد اهللا المحال3عضويهاناثمدرسة الفالح في سنادج290عمران     
احالم حمود مطهر مبخوت3عضويهاناثمدرسة الفالح في سنادج290عمران     
جميلة عبده حسين4رئاسهاناثمدرسة الفالح في سنادج290عمران     
اماني حمود علي حنش4عضويهاناثمدرسة الفالح في سنادج290عمران     
حنان حسن حسن عبليش4عضويهاناثمدرسة الفالح في سنادج290عمران     
محمد عبدده محسن القاز1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
سيف يحيى يحيى زايد1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
ناصر مبخوت عطف اهللا1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
صدام حسين عطف اهللا2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
جالل احمد صالح الدربي2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
علي راجح احمد الرجوي2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
ندى عبدالحميد حميد زايد3رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
امة الرحيم محسن شمسان3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
منال عبد الحميد حميد زايد3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
عائشة عبد اهللا علي المسوري4رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
وفاء محمد احمد الربع4عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
أسمره علي صالح حضرمي4عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد الجيورد290عمران     
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هالل محمد علي الراعي1رئاسهذآور مدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
خالد صالح صالح الظفاري1عضويهذآور مدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
محمد مصلح حسين شعالن1عضويهذآور مدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
بكيل صالح الرجوي2رئاسهذآور مدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
محمد محمد صالح الحميداني2عضويهذآور مدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
محمد علي الغزي2عضويهذآور مدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
عائشه حسين محمد جهالن3رئاسهاناثمدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
آسيا محسن احمد المعافا3عضويهاناثمدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
رقيه محمد علي جابر3عضويهاناثمدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
ريم عبد العزيز عبد اهللا الظفاري4رئاسهاناثمدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
امه السالم عبداهللا حمود فرحان4عضويهاناثمدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
نجاح عبد اهللا علي تامر4عضويهاناثمدرسة الفوز المعزب بني مهديه290عمران     
عادل محسن شمسان1رئاسهذآور بني مهدي المعزاب مدرسة الفوزو290عمران     
جمال عبدالناصر الذانبي1عضويهذآور بني مهدي المعزاب مدرسة الفوزو290عمران     
عصام احمد احمد المرابض1عضويهذآور بني مهدي المعزاب مدرسة الفوزو290عمران     
علي منصور احمد المرابض2رئاسهذآور بني مهدي المعزاب مدرسة الفوزو290عمران     
محسن صالح محزوم2عضويهذآور بني مهدي المعزاب مدرسة الفوزو290عمران     
حسين محمد الكبسي2عضويهذآور بني مهدي المعزاب مدرسة الفوزو290عمران     
هند ناصر احمد الذانبي3رئاسهاناثبني مهدي المعزاب مدرسة الفوزو290عمران     
فاطمة محمد فرحان3عضويهاناثبني مهدي المعزاب مدرسة الفوزو290عمران     
بلقيس منصور محمد الحضراني3عضويهاناثبني مهدي المعزاب مدرسة الفوزو290عمران     
عدنان راجح سعد غوله1رئاسهذآور مدرسة النهضه قرية السادهز290عمران     
عبد الخالق حسين الحوري1عضويهذآور مدرسة النهضه قرية السادهز290عمران     
سامي ناصر علي المدهبي1عضويهذآور مدرسة النهضه قرية السادهز290عمران     
عادل محمد محمد قاسم2رئاسهذآور مدرسة النهضه قرية السادهز290عمران     
عادل صالح حزام الرجوي2عضويهذآور مدرسة النهضه قرية السادهز290عمران     
فتح عبداهللا صالح ابو عدلة2عضويهذآور مدرسة النهضه قرية السادهز290عمران     
يسرى منصور الحوري3رئاسهاناثمدرسة النهضه قرية السادهز290عمران     
اشراق شرف محمد الحوري3عضويهاناثمدرسة النهضه قرية السادهز290عمران     
ايمان عبدالكريم محمد الحوري3عضويهاناثمدرسة النهضه قرية السادهز290عمران     
علي محمد احمد الحيفي1رئاسهذآور مدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
محمد يحيى حسن هادي الحوري1عضويهذآور مدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
يحيى حيفي يحيى الحيفي1عضويهذآور مدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
علي راجح سعد الحوري2رئاسهذآور مدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
مجاهد صالح صالح الحيفي2عضويهذآور مدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
سفير حسن حسين آزمان2عضويهذآور مدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
امه الرحمن شرف محمد الحوري3رئاسهاناثمدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
افراح صالح حزام الرجوي3عضويهاناثمدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
فردوس مجاهد أحمد الفقيه3عضويهاناثمدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
شروق عبداهللا علي حزام4رئاسهاناثمدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
بدريه محمد محمد قاسم الحوري4عضويهاناثمدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
هيام محمد علي الحبشي4عضويهاناثمدرسة المعارف بني سالمح290عمران     
حسين منصور قايد الحيمي1رئاسهذآور قارة احمد مدرسة علي بن ابي طالبط290عمران     
محمد يحيى زبيبة1عضويهذآور قارة احمد مدرسة علي بن ابي طالبط290عمران     
يحيى محمد الحيمي1عضويهذآور قارة احمد مدرسة علي بن ابي طالبط290عمران     
هناء حسين صالح الهرشاء2رئاسهاناثقارة احمد مدرسة علي بن ابي طالبط290عمران     
أمل محمد علي األعوش2عضويهاناثقارة احمد مدرسة علي بن ابي طالبط290عمران     
سوسن عبداهللا محسن2عضويهاناثقارة احمد مدرسة علي بن ابي طالبط290عمران     
عبدالكر يم يحي المداني1رئاسهذآور مدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
عبداهللا فيصل عبداهللا العرجي1عضويهذآور مدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
جالل دحان محمد المحاربي1عضويهذآور مدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
وليد ناصر مبخوت الفقيه2رئاسهذآور مدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
عمار ناجي حسين منصر2عضويهذآور مدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
عماد علي محسن الفقيه2عضويهذآور مدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
فاتن حميد محمد الذرحاني3رئاسهاناثمدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
هند عبده مجاهد سريح3عضويهاناثمدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
اماني محمد احمد صالح3عضويهاناثمدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
اديبه محمد صالح عايض4رئاسهاناثمدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
هدى مجاهد ذيبان4عضويهاناثمدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
رقيه عبد الرحمن محسن صالح4عضويهاناثمدرسة النجاح بيت الفقيةى290عمران     
علي احمد عقب1رئاسهذآور مدرسة حمير يرامك290عمران     
عبد الرحمن عبد اهللا نجاد1عضويهذآور مدرسة حمير يرامك290عمران     
حافظ حميد علي جابر1عضويهذآور مدرسة حمير يرامك290عمران     
محمد خالد نجاد2رئاسهذآور مدرسة حمير يرامك290عمران     
محمد حسن محمد الشريجه2عضويهذآور مدرسة حمير يرامك290عمران     
نبيل على مبخوت2عضويهذآور مدرسة حمير يرامك290عمران     
صباح منصور طاهر المعمري3رئاسهاناثمدرسة حمير يرامك290عمران     
ابتسام محمد حسن الشريجه3عضويهاناثمدرسة حمير يرامك290عمران     
الطاف حمود محمد الشهاري3عضويهاناثمدرسة حمير يرامك290عمران     
عايده احمد هيكل4رئاسهاناثمدرسة حمير يرامك290عمران     
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أمير علي حسين ابوعلي4عضويهاناثمدرسة حمير يرامك290عمران     
هند عبد اهللا القاضي4عضويهاناثمدرسة حمير يرامك290عمران     
خليل احمد حزام1رئاسهذآور مدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
هالل حميد ناجي سعد صالح1عضويهذآور مدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
ناصر ناصر الحراسي1عضويهذآور مدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
عبداهللا احمد علي معيض2رئاسهذآور مدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
ابراهيم محمد الشقاقي2عضويهذآور مدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
عبداهللا علي حزام صالح2عضويهذآور مدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
انتصار يحيى حسين صالح3رئاسهاناثمدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
غريسه منصور احمد حزام3عضويهاناثمدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
فرودوس عبده حميد عبداهللا3عضويهاناثمدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
منى علي يحيى شيبان4رئاسهاناثمدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
نورية يحيى المسوري4عضويهاناثمدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
عبير يحيى عايض صالح4عضويهاناثمدرسة الفتح بيت سعد صالحل290عمران     
مجيب حمود الجحدري1رئاسهذآور مدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
حمود عبد اهللا الصالحي1عضويهذآور مدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
احمد عبدالمطلب حنش1عضويهذآور مدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
فايز قايد علي الذره2رئاسهذآور مدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
ابراهيم احمد علي الشاوش2عضويهذآور مدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
ماجد حسين علي صالح الخير2عضويهذآور مدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
ايمان منصور صالح المعافى3رئاسهاناثمدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
خلود حسين علي الحنوني3عضويهاناثمدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
فاتن محمد الحدي3عضويهاناثمدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
نبيله دحان محمد الجحدري4رئاسهاناثمدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
هند عبد اهللا الجحدري4عضويهاناثمدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
نخلة حسين حسن شمسان4عضويهاناثمدرسة الجيل الجديد عقباتم290عمران     
حمير صالح مقبل خطين1رئاسهذآور مدرسة السالم بيت راشدن290عمران     
صادق علي صالح راشد1عضويهذآور مدرسة السالم بيت راشدن290عمران     
مهيوب محمد حزام الحبشي1عضويهذآور مدرسة السالم بيت راشدن290عمران     
عصام محمد الشهاري2رئاسهذآور مدرسة السالم بيت راشدن290عمران     
حزام حزام راشد2عضويهذآور مدرسة السالم بيت راشدن290عمران     
احمد مجلي راجح الحسيني2عضويهذآور مدرسة السالم بيت راشدن290عمران     
يسرى عبدالعزيز عبداهللا حسين3رئاسهاناثمدرسة السالم بيت راشدن290عمران     
لطيفه يحيى علي محب3عضويهاناثمدرسة السالم بيت راشدن290عمران     
ملكيه محمد حسن االسعدي3عضويهاناثمدرسة السالم بيت راشدن290عمران     
علي محمد الشراقي1رئاسهذآور ميسس290عمران     
محمد علي حسين الوادعي1عضويهذآور ميسس290عمران     
بكيل حمود علي القشب1عضويهذآور ميسس290عمران     
سلطان حمود علي فراص2رئاسهذآور ميسس290عمران     
عزيز شايف مسعود2عضويهذآور ميسس290عمران     
ابراهيم محمد هزاع مسعود2عضويهذآور ميسس290عمران     
لبنان علي يحيى مسعود3رئاسهاناثميسس290عمران     
وثيقه صالح صالح صالح3عضويهاناثميسس290عمران     
صباح حمود علي القشب3عضويهاناثميسس290عمران     
سبأ حسين هادي المهتدي4رئاسهاناثميسس290عمران     
فاطمه عبداهللا حميدان4عضويهاناثميسس290عمران     
سيئون شوعي علي قايد مسعود4عضويهاناثميسس290عمران     
صالح احمد صالح رياش1رئاسهذآور مدرسة الشرقع290عمران     
فواز علي هادي الشاوش1عضويهذآور مدرسة الشرقع290عمران     
عدنان علي احمد رمضان1عضويهذآور مدرسة الشرقع290عمران     
يحيى يحيى محمد عومان2رئاسهذآور مدرسة الشرقع290عمران     
صدام حزام قايد الذيفاني2عضويهذآور مدرسة الشرقع290عمران     
عبدالناصر ناصر حسين الغولي2عضويهذآور مدرسة الشرقع290عمران     
فاطمه محمد هادي الشاوش3رئاسهاناثمدرسة الشرقع290عمران     
رباب يحي صالح الشاوش3عضويهاناثمدرسة الشرقع290عمران     
فيزاء علي محمد مطر3عضويهاناثمدرسة الشرقع290عمران     
حزام احمد العليي1رئاسهذآور مدرسة الحصينف290عمران     
قايد داحش العليي1عضويهذآور مدرسة الحصينف290عمران     
جميل محمد احمد السريحي1عضويهذآور مدرسة الحصينف290عمران     
ذآرى عبدالعزيز عبداهللا حسين2رئاسهاناثمدرسة الحصينف290عمران     
نبيله عبداهللا مقبل مقبل2عضويهاناثمدرسة الحصينف290عمران     
هند حسين صالح العليي2عضويهاناثمدرسة الحصينف290عمران     
ابراهيم مجاهد راجح الحسيني1رئاسهذآور مدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
بديع محمود عطيفه1عضويهذآور مدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
مساعد احمد احمد المحجري1عضويهذآور مدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
بندر محمد احمد المحجري2رئاسهذآور مدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
سيف دحان محمد جباره2عضويهذآور مدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
رفيق اهللا سعد مرشد2عضويهذآور مدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
رباب علي حسن راشد3رئاسهاناثمدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
عدوله محمد احمد المهدلي3عضويهاناثمدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
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جميلة أحمد صالح3عضويهاناثمدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
رباب علي صغير جبارة4رئاسهاناثمدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
اماني ابراهيم الجاهلي4عضويهاناثمدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
ذآرى عماد احمد الحراسي4عضويهاناثمدرسة الشهيد الجاهلي بني اسعدص290عمران     
عبداهللا صالح مبارك الذيفاني1رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
يزيد زائد علي عامر1عضويهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
عماد احمد عبد اهللا اللكومي1عضويهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
قاسم محمد المطري2رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
عبده صالح صالح صالح2عضويهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
محمد احمد سالمه2عضويهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
رباب علي حسن الجابري3رئاسهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
خديجة عبدالرحمن احمد حميد3عضويهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
ذآرى احمد عبد اهللا اللكومي3عضويهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
أمل احمد احمد المغربه4رئاسهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
احالم علي حسن الجابري4عضويهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
هاجر منصور حسن الثيوبي4عضويهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن اللكوميق290عمران     
محمد حميد محمد الذرحاني1رئاسهذآور مدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
علي دحان علي المؤيد1عضويهذآور مدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
طه عبدالواسع العزعزي1عضويهذآور مدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
صادق علي صالح وهفان2رئاسهذآور مدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
يحيى محمد ناصر القاز2عضويهذآور مدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
علي حيدر الباحي2عضويهذآور مدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
جميله محمد حسن ابو ست3رئاسهاناثمدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
نوال محسن محسن المعافى3عضويهاناثمدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
شفيقه حسن حسن الصباحي3عضويهاناثمدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
انتصار عبدالرحمن احمد حميد4رئاسهاناثمدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
عبير انور احمد انور4عضويهاناثمدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
زهور علي مبارك الرحبي4عضويهاناثمدرسة النصر بني الكريبير290عمران     
عصام حسين ناصر صبر1رئاسهذآور حلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
وليد حميد احمد المحواش1عضويهذآور حلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
محمد عبداهللا يحيى الشاعر1عضويهذآور حلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
محمد صالح محمد صبر2رئاسهذآور حلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
عماد عبد اللطيف قائد حسين2عضويهذآور حلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
حسين ناصر مفتاح2عضويهذآور حلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
حاآمة أحمد ناجي فارع3رئاسهاناثحلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
عائشة محمد حمود العري3عضويهاناثحلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
هيام عزيز محمد ناشر3عضويهاناثحلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
تهاني احمد رشيد الحارثي4رئاسهاناثحلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
نسيم محمد علي ناصر4عضويهاناثحلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
فردوس أحمد حجفة4عضويهاناثحلملم االعلى مدرسة الجبلش290عمران     
حسين حسين صالح الحارثي1رئاسهذآور مدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
توفيق فرحان عبداهللا النجار1عضويهذآور مدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
نايف عبد اهللا علي خيره1عضويهذآور مدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
علي حسين صالح2رئاسهذآور مدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
محمد حسين لطف اهللا خيرة2عضويهذآور مدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
يحيى محمد يحيى الضلعي2عضويهذآور مدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
سلوى عبد القدوس المنصور3رئاسهاناثمدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
بسمةعبدالرحمن عبدالباري3عضويهاناثمدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
أمة الغفور عبد اهللا احمد الضلعي3عضويهاناثمدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
سلوى يحيى صالح صالح4رئاسهاناثمدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
غدير يحيى علي ناصر عبده4عضويهاناثمدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
أديبة محمد حمود4عضويهاناثمدرسة الخير شاهل االشمورت290عمران     
محمد علي حسن اليتيم1رئاسهذآور مدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
حمير عبد اهللا احسن الضلعي1عضويهذآور مدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
عمادالدين عبداهللا الكحالني1عضويهذآور مدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
يحيى حمود األشموري2رئاسهذآور مدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
فيصل ناصر ناصر محمد2عضويهذآور مدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
عياش مهدي الشراعي2عضويهذآور مدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
أشواق محمد عباس3رئاسهاناثمدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
امة اللطيف شرف االشموري3عضويهاناثمدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
بسمه علي عبد اهللا مهدي الشراعي3عضويهاناثمدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
أروى خيرة علي األشموري4رئاسهاناثمدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
تهاني محمد عبده األآحلي4عضويهاناثمدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
ابتسام علي حسن اليتيم4عضويهاناثمدرسة الفاروق االشمورث290عمران     
جبران احمد يحي السيلي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
فايز يحيى حسين السيلي1عضويهذآور مدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
أحمد علي صال المصنعي1عضويهذآور مدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
عبدالقادر عبداهللا الماخذي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
عز الدين محمد صالح راشد2عضويهذآور مدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
محمد عبده عبدة البندي2عضويهذآور مدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
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فريدة عبداهللا حسين راشد3رئاسهاناثمدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
جميلة ناصر ناصر حميد3عضويهاناثمدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
انتصار عمر عبد اهللا المصنعي3عضويهاناثمدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
خديجة احسن شوعي المصنعي4رئاسهاناثمدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
وفيدة يحيى السيلي4عضويهاناثمدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
تقوى محمد عبداهللا المصنعي4عضويهاناثمدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
سميرة علي دحنان5رئاسهاناثمدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
حظية محمد شرف االشموري5عضويهاناثمدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
مريم حسين مبخوت السميري5عضويهاناثمدرسة الشهيد المضعي بالصفاخ290عمران     
يحيى يحيى عبده الماخذي1رئاسهذآور الزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
عبدالصمد عباس ابوطالب1عضويهذآور الزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
عبد اهللا صالح صالح جعيل1عضويهذآور الزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
توفيق حسن ناصر الزافني2رئاسهذآور الزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
حسين حزام حمود العلماني2عضويهذآور الزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
ماجد يحيى القيني2عضويهذآور الزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
عائشة عباس ابوطالب3رئاسهاناثالزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
اميره علي قاسم الزافني3عضويهاناثالزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
افتكار احمد محمد العدني3عضويهاناثالزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
امة الخالق صالح قائد الزافني4رئاسهاناثالزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
فتحيه محمد محمد الحارثي4عضويهاناثالزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
رجاء علي الشراحي4عضويهاناثالزافن مدرسة االقبالذ290عمران     
عبد اهللا عزيز احمد مبخوت الزافني1رئاسهذآور بيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
محمد سنان علي العلماني1عضويهذآور بيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
منصور دحان سعيد الفليحي1عضويهذآور بيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
سنان عبيه صالح قايد الزافني2رئاسهذآور بيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
حسام حزام يحيى الفليحي2عضويهذآور بيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
عبدالجبار محمد الكينعي2عضويهذآور بيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
ايمان محمد يحي البحري3رئاسهاناثبيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
شمس يحيى يحيى الغليحي3عضويهاناثبيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
صباح حسن حسين آزمان3عضويهاناثبيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
افراح علي علي العلماني4رئاسهاناثبيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
فوزية عبد اهللا علي العميسي4عضويهاناثبيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
فاطمة حمود علي ادريس4عضويهاناثبيت علمان مدرسة االرشادض290عمران     
محمد احمد سعد الصديف1رئاسهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
علي علي حسن جميل1عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
جمال عبدالملك محمد نجاد1عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
قاسم قاسم الزهيري2رئاسهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
سيف علي علي جياش2عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
احمد محمد عبد اهللا الزلعي2عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
علي صالح قائد الفقية3رئاسهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
احمد عبداهللا احمد العزابي3عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
صالح صالح الضباري3عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
احمد حسين احمد المصحص4رئاسهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
عبداهللا علي حسن الحرضي4عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
عادل يحيى احمد آامل4عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
محمد محمد عبد اهللا الورد5رئاسهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
جميل على ناصر الزلب5عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
محمد أحمد صالح الضلعي5عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
يحيى على سالمه 6رئاسهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
عايش محمد احمد الصديق6عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
عبدالرزاق يحيى محمد جسار6عضويهذآور مرآز المديرية في ثالءا291عمران     
افراح محمد علي شعيب7رئاسهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
سعاد يحيى على الزهيري7عضويهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
غاده يحيى حسن المقحفي7عضويهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
عفاف محمد عبداهللا النعمان 8رئاسهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
آسيا محمد علي البصلي8عضويهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
ندى محمد احمد جبهه8عضويهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
فتحية محمد الصعر9رئاسهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
بدور عبدالحميد الزلب9عضويهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
سارة عبداهللا محمد الزلب9عضويهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
امل محمد الصديق10رئاسهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
منى محمد رعني10عضويهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
اسماء عبد الملك نجاد10عضويهاناثمرآز المديرية في ثالءا291عمران     
مجاهد علي عبد اهللا الذعواني1رئاسهذآور مدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
نجيب اسماعيل ناصر الصرمي1عضويهذآور مدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
محمد على سعد سالم 1عضويهذآور مدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
عبد اهللا صالح علي سيالن2رئاسهذآور مدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
شوعي حسين محمد المريوب2عضويهذآور مدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
عادل على صالح الشروحي2عضويهذآور مدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
اسماء حسن علي الزلعي3رئاسهاناثمدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
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طيبه على حسين الشروحي3عضويهاناثمدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
مريم صالح أحمد الحضري3عضويهاناثمدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
آوآب محمد حسين عواض4رئاسهاناثمدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
عدن محمد احمد مهدي4عضويهاناثمدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
تيسير احمد محمد شعيبه4عضويهاناثمدرسة بيت سيالن الصرمب291عمران     
على احمد على سعيد جعفر1رئاسهذآور القمامهج291عمران     
عبد اهللا محمد صالح الفقيه1عضويهذآور القمامهج291عمران     
صالح احمد صالح اللجو1عضويهذآور القمامهج291عمران     
عبداهللا صالح قاسم المهالء2رئاسهذآور القمامهج291عمران     
وليد احمد محمد حزام2عضويهذآور القمامهج291عمران     
احمد محمد سعد الزلعي2عضويهذآور القمامهج291عمران     
احالم علي علي مروان3رئاسهاناثالقمامهج291عمران     
فاطمه على عبداهللا مروان 3عضويهاناثالقمامهج291عمران     
عئشه احمد على سعد اهللا 3عضويهاناثالقمامهج291عمران     
رجاء حسين محمد عبداهللا سراج 4رئاسهاناثالقمامهج291عمران     
احالم محمد قايد عيظة4عضويهاناثالقمامهج291عمران     
فاتن صالح محمد الشعكلي4عضويهاناثالقمامهج291عمران     
مياس علي علي مياس1رئاسهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
يحيى محمد على الشريف 1عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
محمد احمد على المعدني1عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
نشوان صادق محمد الغزي2رئاسهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
عبدالعزيز صالح احمد عبدالعزيز2عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
على احمد يحيى زنيم 2عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
فوزي حسين مقبل زيد 3رئاسهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
علوي احمد قاسم الشاب3عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
عبداهللا حزام اسعد3عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
محمد احمد حسين الفقيه4رئاسهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
يعقوب احمد محمد الفقيه 4عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
زياد محمد سعيد داوود4عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
حسين حسين الشاب5رئاسهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
عبد اهللا علي احمد قاطن5عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
صالح محمد احمد مهيوب5عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
يحيى حمود حسين طاهر6رئاسهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
عادل منصر الفقيه 6عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
خالد حسين الصانع 6عضويهذآور مدرسة حبابةد291عمران     
مرفت محمد أحمد عايض7رئاسهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
رضيه حميد حسين شاطر 7عضويهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
ايمان حسين احمد زنيم 7عضويهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
افراح يحيى صالح الحسينى 8رئاسهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
امة الرحمن ناصر حميد عنان8عضويهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
نادية علي علي الشروحي8عضويهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
خديجة احمد حزام االحسيني9رئاسهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
تقيه محمد حسن الشريف9عضويهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
خيريه اسماعيل البحري9عضويهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
بشرى محمد حسين الفقيه 10رئاسهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
نادية احمد علي صالح10عضويهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
جوهرة عزي محمد العبدي10عضويهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
فايزة احمد عبد اهللا المحوني11رئاسهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
خيريه محمد منصر الفقيه 11عضويهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
تصحيح يحي الجرادي11عضويهاناثمدرسة حبابةد291عمران     
محمد يحيى عبداهللا البراشي1رئاسهذآور مدرسة وثاره291عمران     
خالد محمد حاج الوتاري1عضويهذآور مدرسة وثاره291عمران     
محمد يحيى علي المطرطي1عضويهذآور مدرسة وثاره291عمران     
محمد احمد يحيى االعرج 2رئاسهذآور مدرسة وثاره291عمران     
عادل احمد احمد الصعدي2عضويهذآور مدرسة وثاره291عمران     
محمد سعد حسين العوادي2عضويهذآور مدرسة وثاره291عمران     
جميله يحيى احمد الوتاري3رئاسهاناثمدرسة وثاره291عمران     
مهديه احمد عبد اهللا البحري3عضويهاناثمدرسة وثاره291عمران     
عائشه علي احمد مصلح3عضويهاناثمدرسة وثاره291عمران     
اماني احمد احمد الغولي4رئاسهاناثمدرسة وثاره291عمران     
اينسه يحيى يحيى اسماعيل4عضويهاناثمدرسة وثاره291عمران     
هدى يحيى راشد الصمدي4عضويهاناثمدرسة وثاره291عمران     
صالح امين احمد عبداهللا مهيوب1رئاسهذآور بيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     
ترآي محمد على الكشري1عضويهذآور بيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     
نبيل عبداهللا حسين العلفي1عضويهذآور بيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     
عبدالرحمن صالح علي الوتاري2رئاسهذآور بيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     
صالح محمد الفقيه 2عضويهذآور بيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     
يحيى يحيى علي عبداهللا زياد2عضويهذآور بيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     
نجوى احمد قاسم شاطر3رئاسهاناثبيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     
آريمة يحيى حسين الوتاري3عضويهاناثبيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     

صفحة ٥٣ من ٦٦



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

هدى هادي علي مقراط3عضويهاناثبيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     
يمن عبداهللا عبدالملك حنش4رئاسهاناثبيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     
نوال ناجي الفقيه 4عضويهاناثبيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     
هناء على احمد العزابي4عضويهاناثبيت هبه الوحده الصحيهو291عمران     
عامر هادي هادي عصيم 1رئاسهذآور مدرسة الدربز291عمران     
ابراهيم يحيى احمد جهالن1عضويهذآور مدرسة الدربز291عمران     
محمديحيى مروان1عضويهذآور مدرسة الدربز291عمران     
نشوان على حسن الربوعي2رئاسهذآور مدرسة الدربز291عمران     
علي يحيى صالح البصلي2عضويهذآور مدرسة الدربز291عمران     
ياسر احمد محمد العنسي2عضويهذآور مدرسة الدربز291عمران     
دارس يحيى يحيى آامل3رئاسهذآور مدرسة الدربز291عمران     
عبداهللا حزام هادي العباد 3عضويهذآور مدرسة الدربز291عمران     
على احمد صالح مصلح 3عضويهذآور مدرسة الدربز291عمران     
فردوس محمد محمد عوضه 4رئاسهاناثمدرسة الدربز291عمران     
سميرة محمد صالح قحطان4عضويهاناثمدرسة الدربز291عمران     
افراح صالح صالح هيكل4عضويهاناثمدرسة الدربز291عمران     
بشرى حزام صالح العباد5رئاسهاناثمدرسة الدربز291عمران     
سباء على حسين الحيثاني5عضويهاناثمدرسة الدربز291عمران     
فتحية طه مصلح الجبرتي5عضويهاناثمدرسة الدربز291عمران     
حنان خالد الشراحي6رئاسهاناثمدرسة الدربز291عمران     
وفاء علي عامر6عضويهاناثمدرسة الدربز291عمران     
عائشة صالح علي العنسي6عضويهاناثمدرسة الدربز291عمران     
عبد الوهاب محمد ناصر العشبي1رئاسهذآور مدرسة الحيارهح291عمران     
ذياب احمد مصلح ذياب 1عضويهذآور مدرسة الحيارهح291عمران     
خالد محمد صالح الضبري1عضويهذآور مدرسة الحيارهح291عمران     
سمير صالح عبداهللا الرياحي2رئاسهذآور مدرسة الحيارهح291عمران     
علي منصور محمد الحضراني2عضويهذآور مدرسة الحيارهح291عمران     
خالد يحيى محمود سيالن2عضويهذآور مدرسة الحيارهح291عمران     
حميد منصور محمد الحضراني3رئاسهاناثمدرسة الحيارهح291عمران     
مهديه يحيى حمود الدبعي3عضويهاناثمدرسة الحيارهح291عمران     
أشواق حمود علي عامر3عضويهاناثمدرسة الحيارهح291عمران     
تهاني يحيى احمد الحضراني4رئاسهاناثمدرسة الحيارهح291عمران     
صالح احمد مصلح ذياب4عضويهاناثمدرسة الحيارهح291عمران     
فاطمه علي سعيد الخارجه4عضويهاناثمدرسة الحيارهح291عمران     
حميد محمد محمد الحراسي1رئاسهذآور منطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
عبد السالم حسين الضلعي1عضويهذآور منطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
جمعان محمد حسين الحراسي1عضويهذآور منطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
ابراهيم صالح حسن الحراسي2رئاسهذآور منطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
عادل على ناصر الحراسي2عضويهذآور منطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
خالد مشلي إبراهيم الجوشعي2عضويهذآور منطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
عبير خالد يحيى الغولي3رئاسهاناثمنطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
لطيفه عبده حمود المسودي3عضويهاناثمنطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
ياسيمن محمد احمد العراسي3عضويهاناثمنطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
مني حميد ناصر العراسي4رئاسهاناثمنطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
تهاني يحيى صالح سرحان4عضويهاناثمنطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
عنايات محمد حسن الحراسي4عضويهاناثمنطقة الضليعه مدرسة فتح الرحمنط291عمران     
عبد اهللا علي حمود القديمي1رئاسهذآور مدرسة في بيت االبزرى291عمران     
حميد احمد جياش1عضويهذآور مدرسة في بيت االبزرى291عمران     
فيصل مقبل المروحي1عضويهذآور مدرسة في بيت االبزرى291عمران     
صالح احمد محمد شرف 2رئاسهذآور مدرسة في بيت االبزرى291عمران     
صالح صالح محمد طالع2عضويهذآور مدرسة في بيت االبزرى291عمران     
صدام حميد محمد جياش2عضويهذآور مدرسة في بيت االبزرى291عمران     
نسيم علي الكريمي3رئاسهاناثمدرسة في بيت االبزرى291عمران     
ورده قايد قايد المروحي3عضويهاناثمدرسة في بيت االبزرى291عمران     
يسرى عليان العبدي3عضويهاناثمدرسة في بيت االبزرى291عمران     
ابتسام قايد يحيى شرف4رئاسهاناثمدرسة في بيت االبزرى291عمران     
عايدة يحيى صالح مفتاح4عضويهاناثمدرسة في بيت االبزرى291عمران     
انتصار علي حمود الحراسي4عضويهاناثمدرسة في بيت االبزرى291عمران     
فيصل زيد العضيف1رئاسهذآور الوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
ناصر ناصر ناصر الوساري1عضويهذآور الوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
أحمد صالح علي النبوص1عضويهذآور الوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
همدان يحيى علي هاني2رئاسهذآور الوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
ماجد على عبده الداحي2عضويهذآور الوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
علي ناجي حسن الدالي2عضويهذآور الوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
بدور صالح حسين الحراسي3رئاسهاناثالوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
فاطمه ناجي على الدالي3عضويهاناثالوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
دليله على احمد مقبل رافع 3عضويهاناثالوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
الهام ابراهيم السياغي4رئاسهاناثالوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
افراح عبد اهللا عبد اهللا الدالي4عضويهاناثالوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
امينة يحيى غضبان4عضويهاناثالوحدة الصحية في هجرة بني الحراسيك291عمران     
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محمد يحيى احمد السلفي1رئاسهذآور مدرسة بني السلفيل291عمران     
عبدالرحمن يحيى عبده الشاعر1عضويهذآور مدرسة بني السلفيل291عمران     
عزيز صالح على القديمى 1عضويهذآور مدرسة بني السلفيل291عمران     
منصور محمد عبداهللا الشاعر2رئاسهذآور مدرسة بني السلفيل291عمران     
احمد علي اسماعيل ابوشمس2عضويهذآور مدرسة بني السلفيل291عمران     
فؤاد قايد محمد العباسي2عضويهذآور مدرسة بني السلفيل291عمران     
غادة عبد اهللا علي السلفي3رئاسهاناثمدرسة بني السلفيل291عمران     
اقبال قايد على السلفي3عضويهاناثمدرسة بني السلفيل291عمران     
وفاء احمد حزام العباسى3عضويهاناثمدرسة بني السلفيل291عمران     
فوزيه احمد حزام العباسى4رئاسهاناثمدرسة بني السلفيل291عمران     
ندى عبدالحميد حميد زايد4عضويهاناثمدرسة بني السلفيل291عمران     
حياه علي حسين الوادعي4عضويهاناثمدرسة بني السلفيل291عمران     
مبروك محمد قاسم البشيري1رئاسهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
خالد عبده صالح البشيري1عضويهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
محمد محمد قايد العري1عضويهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
عبداهللا حسين عبداهللا البشيري2رئاسهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
رضوان قلوه جمعان 2عضويهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
مبروك على صالح مطرح 2عضويهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
فوزي يحيى يحيى الشاوش3رئاسهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
عبداهللا احمد علي مرشد3عضويهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
عبدالواحد عبداهللا طالع3عضويهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
محمد علي احمد المنتصر4رئاسهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
عبداهللا مهدي على محمد 4عضويهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
على يحيى حسين العوني4عضويهذآور مدرسة بني بشيرم291عمران     
حفصه سعد حسن علي االحمر5رئاسهاناثمدرسة بني بشيرم291عمران     
الطاف صالح احمد البشيرى 5عضويهاناثمدرسة بني بشيرم291عمران     
يسرى صالح احمد 5عضويهاناثمدرسة بني بشيرم291عمران     
انيسه محمد عبداهللا الشيرى 6رئاسهاناثمدرسة بني بشيرم291عمران     
سميه عبدالحميد علي محمد البشيري6عضويهاناثمدرسة بني بشيرم291عمران     
آريمة احمد سنان الجرافي6عضويهاناثمدرسة بني بشيرم291عمران     
اخالص عبده احمد عيشان7رئاسهاناثمدرسة بني بشيرم291عمران     
احالم حسين صالح مفرح 7عضويهاناثمدرسة بني بشيرم291عمران     
هناء صالح احمد البشيري7عضويهاناثمدرسة بني بشيرم291عمران     
امير محمد محمد القسباء1رئاسهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
هادي عبداهللا شرهان 1عضويهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
عبداهللا على ناصر الحدوي1عضويهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
يحيى  على على حاج الخلقي2رئاسهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
عبدالرقيب حسن الدهمشي2عضويهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
علي سعيد صالح الخلقي2عضويهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
أآرم عبد اهللا عبد اهللا جمعان3رئاسهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
عبداهللا محمد على الصرمي3عضويهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
شايف محمد محمد مثنى 3عضويهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
محمد صالح على العويد4رئاسهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
عبداهللا محسن صالح ناجي4عضويهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
سليم محمد حسين الخلقي4عضويهذآور مدرسة خلقةن291عمران     
عفاف على احمد 5رئاسهاناثمدرسة خلقةن291عمران     
ايمان خالد يحيى عبداهللا5عضويهاناثمدرسة خلقةن291عمران     
ليبيا علي أحمد الذرحاني5عضويهاناثمدرسة خلقةن291عمران     
فاطمة صالح علي سعد الحجري6رئاسهاناثمدرسة خلقةن291عمران     
فاطمه عبداهللا احمد شرهان 6عضويهاناثمدرسة خلقةن291عمران     
سميه سمير سعد صالح 6عضويهاناثمدرسة خلقةن291عمران     
آوثر عبداهللا على الخلقي7رئاسهاناثمدرسة خلقةن291عمران     
سوريا علي أحمد الذرحاني7عضويهاناثمدرسة خلقةن291عمران     
مالية ناصر صالح مرآاع7عضويهاناثمدرسة خلقةن291عمران     
محمد عايض ثابت الغفري1رئاسهذآور مدرسة حازس291عمران     
سمير قايد العفري1عضويهذآور مدرسة حازس291عمران     
محمد فهمي يحي علي1عضويهذآور مدرسة حازس291عمران     
صادق احمد العبر2رئاسهذآور مدرسة حازس291عمران     
حميد منصور محمد القيني2عضويهذآور مدرسة حازس291عمران     
صادق جابر يحيى عايض 2عضويهذآور مدرسة حازس291عمران     
محمد محمد على عواض3رئاسهذآور مدرسة حازس291عمران     
وايل محمد علي شيبان3عضويهذآور مدرسة حازس291عمران     
خالد محمد علي جسار3عضويهذآور مدرسة حازس291عمران     
علي حسين قاسم  فرحان4رئاسهذآور مدرسة حازس291عمران     
يحيى حسين حسين القحيط4عضويهذآور مدرسة حازس291عمران     
محمد محمد صالح محمد4عضويهذآور مدرسة حازس291عمران     
ابتسام علي عايض زاهر5رئاسهاناثمدرسة حازس291عمران     
فايزه احمد صالح يحيى راشد 5عضويهاناثمدرسة حازس291عمران     
جليله مجاهد حسين 5عضويهاناثمدرسة حازس291عمران     
هولندا يحيى حسين احمد 6رئاسهاناثمدرسة حازس291عمران     
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فاطمه احمد سعد الجعثوث6عضويهاناثمدرسة حازس291عمران     
احالم محسن يحي الغولي6عضويهاناثمدرسة حازس291عمران     
سهام محمد علي شيبان7رئاسهاناثمدرسة حازس291عمران     
صبريه ذيبان حمود 7عضويهاناثمدرسة حازس291عمران     
حنان يحيى صالح النصيري7عضويهاناثمدرسة حازس291عمران     
قائد علي منصور النجار1رئاسهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
احمد صالح السبح 1عضويهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
يحيى على احمد غالب1عضويهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
موفق يحيى احمد عوضه 2رئاسهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
سامي يحيى حسين الشبامي2عضويهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
جميل صالح قايد الفأر2عضويهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
ذياب صالح علي سعيد3رئاسهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
عبدالقوي محمد حسين البريشي3عضويهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
ايوب احمد صالح راشد 3عضويهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
يحيى حسن على العرشيي4رئاسهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
محمد صالح حمود الذرحاني4عضويهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
خالد يحيى صالح محمد4عضويهذآور مدرسة المنقبع291عمران     
بشرى على عبداهللا احمد 5رئاسهاناثمدرسة المنقبع291عمران     
سامية محمد علي شيبان5عضويهاناثمدرسة المنقبع291عمران     
بدرية يحيى مقبل الذرحاني5عضويهاناثمدرسة المنقبع291عمران     
نجود محمد حزام6رئاسهاناثمدرسة المنقبع291عمران     
نوال محمد احمد حزام 6عضويهاناثمدرسة المنقبع291عمران     
الطاف حسين صالح القبيلى 6عضويهاناثمدرسة المنقبع291عمران     
فاتن حسين صالح الحجاجي7رئاسهاناثمدرسة المنقبع291عمران     
سباء علي أحمد الحاج7عضويهاناثمدرسة المنقبع291عمران     
سعاد عبداهللا العديني7عضويهاناثمدرسة المنقبع291عمران     
يوسف صالح محمد1رئاسهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
جمال يحي علي  الوادعي1عضويهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
قايد عزان حسين ناصر عز الدين1عضويهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
نواف عبده مقبل2رئاسهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
حسين حسين السنافي2عضويهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
قحطان قحطان محمد مانع2عضويهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
قناف صالح محمد العدولة3رئاسهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
محمد حمود ناصر تاج الدين3عضويهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
عمر صالح صالح الضبري3عضويهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
طارق محمد علي جميل4رئاسهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
محمد صالح الجمل4عضويهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
صالح صالح مانع4عضويهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
صادق محمد حزام5رئاسهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
محمد صالح زيد القراتيلي5عضويهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
عبد الفتاح عبد اهللا علي العميسي5عضويهذآور مدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
عائشة صالح قاسم الحاوري6رئاسهاناثمدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
مهدية صالح محمد شريان6عضويهاناثمدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
دنيا صالح أحمد العرشي6عضويهاناثمدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
زيتونة عبده حمود7رئاسهاناثمدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
جميلة عبداهللا محمد نجاد7عضويهاناثمدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
فتحية يحيى صالح7عضويهاناثمدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
ملك مهدي مهدي الحميري8رئاسهاناثمدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
سمية علي محمد فراص8عضويهاناثمدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
حفيظة صالح محمد8عضويهاناثمدرسة علي ابن ابي طالب قرية قراتيلف291عمران     
عبد اهللا محمد هاشم الحيفي1رئاسهذآور المدان مرآز المديريةا292عمران     
عباس محمد شرف الهادي1عضويهذآور المدان مرآز المديريةا292عمران     
ابراهيم عباس محسن المؤيد1عضويهذآور المدان مرآز المديريةا292عمران     
خالد قاسم صالح آعيبة2رئاسهذآور المدان مرآز المديريةا292عمران     
ابراهيم احمد محمد الهادي2عضويهذآور المدان مرآز المديريةا292عمران     
حسين ناصر ناصر النجار2عضويهذآور المدان مرآز المديريةا292عمران     
عبدالكريم علي لعيبه3رئاسهذآور المدان مرآز المديريةا292عمران     
محمد حسن حسن الشرفي3عضويهذآور المدان مرآز المديريةا292عمران     
حميد احمد عبداهللا الحسيني3عضويهذآور المدان مرآز المديريةا292عمران     
امة الرقيب ابراهيم محمد الهادي4رئاسهاناثالمدان مرآز المديريةا292عمران     
نوال قاسم صالح آعيبة4عضويهاناثالمدان مرآز المديريةا292عمران     
خديجه علي علي صالح الذراع4عضويهاناثالمدان مرآز المديريةا292عمران     
سمية محمد حزام المعافا5رئاسهاناثالمدان مرآز المديريةا292عمران     
شريفه عبدالرحمن عبداهللا عامر5عضويهاناثالمدان مرآز المديريةا292عمران     
أيمان عبد اهللا محمد القاز5عضويهاناثالمدان مرآز المديريةا292عمران     
خالد حمود حمود رزيق1رئاسهذآور المعزابب292عمران     
احمد احمد حسين دعقين1عضويهذآور المعزابب292عمران     
بدر يحي صالح الوادعي1عضويهذآور المعزابب292عمران     
حميد عبد اهللا جابر البكري2رئاسهذآور المعزابب292عمران     
مبروك احمد قاسم راصع2عضويهذآور المعزابب292عمران     
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توفيق بكري يحيى الباآري2عضويهذآور المعزابب292عمران     
خديجه احمد حمود العنذي3رئاسهاناثالمعزابب292عمران     
احالم علي احمد القماط3عضويهاناثالمعزابب292عمران     
فاطمة صالح صالح البكري3عضويهاناثالمعزابب292عمران     
احالم علي احمد القحاط4رئاسهاناثالمعزابب292عمران     
انيسه عبداهللا محمد البكري4عضويهاناثالمعزابب292عمران     
لطيفه عبداهللا زآي البكري4عضويهاناثالمعزابب292عمران     
صدام حسين علي عامر1رئاسهذآور درب وهيبج292عمران     
علي حسين محمد حسين االشول1عضويهذآور درب وهيبج292عمران     
محمد عباس حسين الثور1عضويهذآور درب وهيبج292عمران     
يحيى حسين محمد الجشيبي2رئاسهذآور درب وهيبج292عمران     
علي زايد علي عامر2عضويهذآور درب وهيبج292عمران     
فارس علي منصر يحيى حجاب2عضويهذآور درب وهيبج292عمران     
لطيفه احمد حسين جمعان3رئاسهاناثدرب وهيبج292عمران     
نجيبة مقبل حسين جمعان3عضويهاناثدرب وهيبج292عمران     
نعايم عبداهللا سريع3عضويهاناثدرب وهيبج292عمران     
احمد حسين مغدي جمعان1رئاسهذآور الحوق ارآاند292عمران     
محمد صالح محمد عامر جعمان1عضويهذآور الحوق ارآاند292عمران     
يحيى عبداهللا القعود1عضويهذآور الحوق ارآاند292عمران     
عبده احمد حسين جعمان2رئاسهذآور الحوق ارآاند292عمران     
بكيل ناصر عامر جمعان2عضويهذآور الحوق ارآاند292عمران     
عابد علي زايد جمعان2عضويهذآور الحوق ارآاند292عمران     
سعود علي مبخوت جعمان3رئاسهاناثالحوق ارآاند292عمران     
افراح صالح علي الصعر3عضويهاناثالحوق ارآاند292عمران     
جليله فيصل زيدان جمعان3عضويهاناثالحوق ارآاند292عمران     
محمد حمود يحيى المعافا1رئاسهذآور المحيكه292عمران     
محمد محمد هادي العرجي1عضويهذآور المحيكه292عمران     
يحيى عبداهللا محمد البكري1عضويهذآور المحيكه292عمران     
صغير صالح محمد مروان2رئاسهذآور المحيكه292عمران     
ناجي ناجي وقاز2عضويهذآور المحيكه292عمران     
فواز عبده عبد الرحمن الرواز2عضويهذآور المحيكه292عمران     
آوثر عبداهللا يحيى الجرافي3رئاسهاناثالمحيكه292عمران     
امينة احمد عايض البكري3عضويهاناثالمحيكه292عمران     
طيبة احمد محمد البكري3عضويهاناثالمحيكه292عمران     
جوهرة عامر احمد رياض4رئاسهاناثالمحيكه292عمران     
هند محمد صالح مروان4عضويهاناثالمحيكه292عمران     
ياسمين خالد عبداهللا البكري4عضويهاناثالمحيكه292عمران     
سعد محمد حسين شرمان1رئاسهذآور رتب الجعتلهو292عمران     
قاسم حسين زاهر1عضويهذآور رتب الجعتلهو292عمران     
مبروك يحيى مقبل رازح1عضويهذآور رتب الجعتلهو292عمران     
اسعاد فيصل منصر طنين2رئاسهاناثرتب الجعتلهو292عمران     
فاطمة احمد يحيى االحمر2عضويهاناثرتب الجعتلهو292عمران     
احالم علي محمد قحطان2عضويهاناثرتب الجعتلهو292عمران     
وقاز عسكر وقاز1رئاسهذآور المخارشةز292عمران     
محمد عبداهللا محمد نوفان1عضويهذآور المخارشةز292عمران     
عبدالكريم يحيى زيد قبان1عضويهذآور المخارشةز292عمران     
روضه احمد يحي الحمدي2رئاسهاناثالمخارشةز292عمران     
خديجة علي محمد الجغي2عضويهاناثالمخارشةز292عمران     
عاتقة احمد يحيى العبد2عضويهاناثالمخارشةز292عمران     
عمار علي يحيى قرحش1رئاسهذآور بيت مباركح292عمران     
اديب طارش عبده1عضويهذآور بيت مباركح292عمران     
محمد احمد البحيري1عضويهذآور بيت مباركح292عمران     
رومة راجح محمد القبيب2رئاسهاناثبيت مباركح292عمران     
ايناس محمد احمد مبارك2عضويهاناثبيت مباركح292عمران     
رضية حسن محمد شويع2عضويهاناثبيت مباركح292عمران     
محمد حسين يحيى الحيافي1رئاسهذآور القعفط292عمران     
سعد علي علي حجاب1عضويهذآور القعفط292عمران     
سعود محمد يحيى وهبان1عضويهذآور القعفط292عمران     
محمد علي علي أحمد2رئاسهذآور القعفط292عمران     
علي محمد ناصر صبره2عضويهذآور القعفط292عمران     
فياض علي أحمد المالحي2عضويهذآور القعفط292عمران     
منال عبد الوهاب حسين حجاب3رئاسهاناثالقعفط292عمران     
امة الغني محمد ناصر صبره3عضويهاناثالقعفط292عمران     
اسعاد محمد احمد الحياني3عضويهاناثالقعفط292عمران     
اقبال محمد احمد الحيافي4رئاسهاناثالقعفط292عمران     
هيام هادي وهبان4عضويهاناثالقعفط292عمران     
اميرة صالح العالبي4عضويهاناثالقعفط292عمران     
وليد محمد علي الجملولي1رئاسهذآور بيت الثالياءى292عمران     
عبد السالم احمد يحيى الثاليا1عضويهذآور بيت الثالياءى292عمران     
عبد العزيز علي يحي الحمدي1عضويهذآور بيت الثالياءى292عمران     
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ماجد عبداهللا قاسم الغرابي2رئاسهذآور بيت الثالياءى292عمران     
عثمان محمد عبداهللا الثالياء2عضويهذآور بيت الثالياءى292عمران     
منيف نايف قاسم الغرابي2عضويهذآور بيت الثالياءى292عمران     
فاطمة يحيى قاسم الجملولي3رئاسهاناثبيت الثالياءى292عمران     
مريم خالد عبداهللا محمد الجملولي3عضويهاناثبيت الثالياءى292عمران     
الهام علي علي الحضرمي3عضويهاناثبيت الثالياءى292عمران     
حسنا عبدالكريم قاسم الثاليا4رئاسهاناثبيت الثالياءى292عمران     
زينب محمد عبد اهللا عامر4عضويهاناثبيت الثالياءى292عمران     
سلمى حميد عبداهللا الثالياء4عضويهاناثبيت الثالياءى292عمران     
سالم مصلح حسين الشريفي1رئاسهذآور علمانك292عمران     
حامس احمد محسن حاجب1عضويهذآور علمانك292عمران     
عمر يحيى هادي العالبي1عضويهذآور علمانك292عمران     
نجيب علي علي منصر حجاب2رئاسهذآور علمانك292عمران     
محمد علي قاسم واصل2عضويهذآور علمانك292عمران     
علي عبدالجبار يحيى حاجب2عضويهذآور علمانك292عمران     
وفاء علي عبداهللا الحضوري3رئاسهاناثعلمانك292عمران     
رجاء علي عبداهللا هطيف3عضويهاناثعلمانك292عمران     
فردوس محمد مقبل حسن عطف اهللا3عضويهاناثعلمانك292عمران     
نجوى علي منصر السحاري4رئاسهاناثعلمانك292عمران     
علياء علي محسن4عضويهاناثعلمانك292عمران     
صبريه احمد يحي الحمدي4عضويهاناثعلمانك292عمران     
عمر يحي يحي العكوش1رئاسهذآور معمرهل292عمران     
عادل مرشد حسين1عضويهذآور معمرهل292عمران     
محمد حسن اسماعيل عامر1عضويهذآور معمرهل292عمران     
على احمد على عوض2رئاسهذآور معمرهل292عمران     
واثق احمد محمد القاضي2عضويهذآور معمرهل292عمران     
صخر صالح حجي2عضويهذآور معمرهل292عمران     
ايوب عبد اهللا علي الغولي3رئاسهذآور معمرهل292عمران     
عبداهللا يحيى حسين الحجي3عضويهذآور معمرهل292عمران     
إبراهيم صالح عبداهللا عتيق3عضويهذآور معمرهل292عمران     
فاطمة زيد زيد القاضي4رئاسهاناثمعمرهل292عمران     
سمية عبد االلة محمد صبرة4عضويهاناثمعمرهل292عمران     
سلوي محمد ناصر صبرة4عضويهاناثمعمرهل292عمران     
جميلة يحي يحي العكوش5رئاسهاناثمعمرهل292عمران     
سمية يحيى عبد اهللا الشمط5عضويهاناثمعمرهل292عمران     
نسيم همدان زيد القاضي5عضويهاناثمعمرهل292عمران     
حميد علي واصل1رئاسهذآور قفيعم292عمران     
اسماعيل علي محمد العنسي1عضويهذآور قفيعم292عمران     
خالد درهم أبو شوارب1عضويهذآور قفيعم292عمران     
محمد على قاسم شريف2رئاسهذآور قفيعم292عمران     
محمد علي الفقيه2عضويهذآور قفيعم292عمران     
فهد صالح حيدر الخبالي2عضويهذآور قفيعم292عمران     
نسيبة محمد يحيى العاطش3رئاسهاناثقفيعم292عمران     
ذآري محمد عبد اهللا القضاعي3عضويهاناثقفيعم292عمران     
أماني محمد محسن هطيف3عضويهاناثقفيعم292عمران     
فاطمة احمد يحي الفقية4رئاسهاناثقفيعم292عمران     
امة الرحيم حسين يحيى ذيبان4عضويهاناثقفيعم292عمران     
نسيبة حمود محمد المندليف4عضويهاناثقفيعم292عمران     
محمد محمد حسين سيالن1رئاسهذآور مدرسة الحكمه الحزهن292عمران     
عبداهللا ناصر القعود1عضويهذآور مدرسة الحكمه الحزهن292عمران     
صالح محمد حزام الشاوش1عضويهذآور مدرسة الحكمه الحزهن292عمران     
آلفوت مرشد العسيلي2رئاسهذآور مدرسة الحكمه الحزهن292عمران     
محافظ عبداهللا محمد زاهر2عضويهذآور مدرسة الحكمه الحزهن292عمران     
عبد الرحمن محمد عباس ابراهيم2عضويهذآور مدرسة الحكمه الحزهن292عمران     
حفصة احمد علي3رئاسهاناثمدرسة الحكمه الحزهن292عمران     
امة العليم يحيى محمد هروجه3عضويهاناثمدرسة الحكمه الحزهن292عمران     
رباب يحيى علي المخظوع3عضويهاناثمدرسة الحكمه الحزهن292عمران     
علي معيش يحيى العبدي1رئاسهذآور نعامة الصوفس292عمران     
نجيب علي حسين الحجي1عضويهذآور نعامة الصوفس292عمران     
عبد اهللا محمد عبد اهللا القفاعي1عضويهذآور نعامة الصوفس292عمران     
محمد هادي هادي الدبق2رئاسهذآور نعامة الصوفس292عمران     
صالح هدوان يحيى الربعة2عضويهذآور نعامة الصوفس292عمران     
يحي قاسم حمود الهبه2عضويهذآور نعامة الصوفس292عمران     
عبد اهللا متعب علي العبيدي3رئاسهذآور نعامة الصوفس292عمران     
عزيز منصور صالح قائد3عضويهذآور نعامة الصوفس292عمران     
علي ناصر علي صبرة3عضويهذآور نعامة الصوفس292عمران     
حفصة عبدالكريم احمد المعافا4رئاسهاناثنعامة الصوفس292عمران     
صباح قاسم احمد المعافا4عضويهاناثنعامة الصوفس292عمران     
امل عبداهللا محمد4عضويهاناثنعامة الصوفس292عمران     
عزيز درهم آباس1رئاسهذآور قفلة آباسع292عمران     
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احمد علي احمد آباس1عضويهذآور قفلة آباسع292عمران     
محمد صالح علي جميل1عضويهذآور قفلة آباسع292عمران     
اروى احمد احمد آباس2رئاسهاناثقفلة آباسع292عمران     
احمد محمد صالح عباس2عضويهاناثقفلة آباسع292عمران     
ماجده احمد محمد ناآباس2عضويهاناثقفلة آباسع292عمران     
عنتصر محمد علي جميل1رئاسهذآور المذرب المدرسةف292عمران     
محمد حمود قائد مشرح1عضويهذآور المذرب المدرسةف292عمران     
بكيل جابر مشوح1عضويهذآور المذرب المدرسةف292عمران     
رجاء علي حسين مشوح2رئاسهاناثالمذرب المدرسةف292عمران     
آريمة علي قاسم مشوح2عضويهاناثالمذرب المدرسةف292عمران     
بشرى يحي سعد جبار2عضويهاناثالمذرب المدرسةف292عمران     
علي حمود آامل1رئاسهذآور مدرسة عبسص292عمران     
احمد علي حسين1عضويهذآور مدرسة عبسص292عمران     
احمد يحي علي ابو عيله1عضويهذآور مدرسة عبسص292عمران     
اروى صالح قايد ابو سراج2رئاسهاناثمدرسة عبسص292عمران     
فاطمة عبدالغني جمعان2عضويهاناثمدرسة عبسص292عمران     
حسن علي القاضي2عضويهاناثمدرسة عبسص292عمران     
محمد محمد االشول1رئاسهذآور مدرسة عقارق292عمران     
حميد علي الهالني1عضويهذآور مدرسة عقارق292عمران     
جابر محمد ناجي الغنيي1عضويهذآور مدرسة عقارق292عمران     
بشرى احمد صغير الحملي2رئاسهاناثمدرسة عقارق292عمران     
خديجة صالح حزام الملوي2عضويهاناثمدرسة عقارق292عمران     
نادية محمد أحمد أحمد2عضويهاناثمدرسة عقارق292عمران     
قائد يحيى قائد ابو حلفه1رئاسهذآور بكان مدرسة ام سلمةر292عمران     
صفوان علي محمد عامر1عضويهذآور بكان مدرسة ام سلمةر292عمران     
عادل صالح هاني1عضويهذآور بكان مدرسة ام سلمةر292عمران     
بشرى شداد ناصر شروح2رئاسهاناثبكان مدرسة ام سلمةر292عمران     
نوال احمد حسين مهيس2عضويهاناثبكان مدرسة ام سلمةر292عمران     
تقي مسعد صالح شروح2عضويهاناثبكان مدرسة ام سلمةر292عمران     
حميد حزام قاسم عامر1رئاسهذآور شعب الشامي مدرسة السالمش292عمران     
عامر قاسم عامر دبوان1عضويهذآور شعب الشامي مدرسة السالمش292عمران     
قاسم محمد احمد عائض1عضويهذآور شعب الشامي مدرسة السالمش292عمران     
خوله علي قاسم واصل2رئاسهاناثشعب الشامي مدرسة السالمش292عمران     
تقى علي محمد ناصر دبوان2عضويهاناثشعب الشامي مدرسة السالمش292عمران     
سكينة علي عبداهللا الحضوري2عضويهاناثشعب الشامي مدرسة السالمش292عمران     
علي ناصر هادي الملوى1رئاسهذآور غادير مدرسة مصعب بن عميرت292عمران     
عبد الحميد صالح حزام ضاوي1عضويهذآور غادير مدرسة مصعب بن عميرت292عمران     
محمد عبد اهللا صالح داوود1عضويهذآور غادير مدرسة مصعب بن عميرت292عمران     
هند محسن يحي المطرطي2رئاسهاناثغادير مدرسة مصعب بن عميرت292عمران     
بشرى علي صالح الشعيري2عضويهاناثغادير مدرسة مصعب بن عميرت292عمران     
هديه محمد صغير الملوى2عضويهاناثغادير مدرسة مصعب بن عميرت292عمران     
حميد هادي مرشد زايد1رئاسهذآور مدرسة حمودزايد الضليعةث292عمران     
طارق حمود حمود زايد1عضويهذآور مدرسة حمودزايد الضليعةث292عمران     
عبداهللا علي ابوسعيد1عضويهذآور مدرسة حمودزايد الضليعةث292عمران     
نبيلة حمود حمود زئد2رئاسهاناثمدرسة حمودزايد الضليعةث292عمران     
امينه علي مصلح زايد2عضويهاناثمدرسة حمودزايد الضليعةث292عمران     
فاطمة صالح علي شعفة2عضويهاناثمدرسة حمودزايد الضليعةث292عمران     
علي حزام حماش1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايو آولة مجرسخ292عمران     
علي صالح حزام الصراع1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو آولة مجرسخ292عمران     
صالح عائض علي جميل1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو آولة مجرسخ292عمران     
امة اهللا علي علي خماش2رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مايو آولة مجرسخ292عمران     
سميرة صالح منصر القاضي2عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو آولة مجرسخ292عمران     
امنيه صالح علي شععه2عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو آولة مجرسخ292عمران     
يحيى صالح ذياب1رئاسهذآور مدرسة المشراقةذ292عمران     
قائد قائد حميضه1عضويهذآور مدرسة المشراقةذ292عمران     
علي حمود الشغاري1عضويهذآور مدرسة المشراقةذ292عمران     
اروى احمد حسن جمعان2رئاسهاناثمدرسة المشراقةذ292عمران     
دوله علي صالح الشفاري2عضويهاناثمدرسة المشراقةذ292عمران     
نجوى ناصر قاسم السري2عضويهاناثمدرسة المشراقةذ292عمران     
امير صالح جحا1رئاسهذآور مدرسة المثمارض292عمران     
علي صالح شوعان جمعان1عضويهذآور مدرسة المثمارض292عمران     
ردفان صالح علي شعالن1عضويهذآور مدرسة المثمارض292عمران     
سعده محمد احمد جمعان2رئاسهاناثمدرسة المثمارض292عمران     
لطيفه احمد ناصر القاضي2عضويهاناثمدرسة المثمارض292عمران     
دوله صالح هدى جمعان2عضويهاناثمدرسة المثمارض292عمران     
صالح احمد صالح مكيك1رئاسهذآور فيفان مدرسة التبول بالفناياظ292عمران     
محمود محمد علي المراجف1عضويهذآور فيفان مدرسة التبول بالفناياظ292عمران     
عبدالمجيد محمد محمد معيش1عضويهذآور فيفان مدرسة التبول بالفناياظ292عمران     
عليه حمود محمد معيش2رئاسهاناثفيفان مدرسة التبول بالفناياظ292عمران     
منيرة محمد علي2عضويهاناثفيفان مدرسة التبول بالفناياظ292عمران     
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هالله احمد محمد الحجاجي2عضويهاناثفيفان مدرسة التبول بالفناياظ292عمران     
علي احمد باقي المنصوري1رئاسهذآور مدرسة المفاقيعغ292عمران     
محمد حسن ابو هجار1عضويهذآور مدرسة المفاقيعغ292عمران     
عبد الكريم أحمد محسن القاسي1عضويهذآور مدرسة المفاقيعغ292عمران     
نجيبة يحيى غالب مقطيب2رئاسهاناثمدرسة المفاقيعغ292عمران     
اميرة علي علي الجمال2عضويهاناثمدرسة المفاقيعغ292عمران     
رباب محمد احمد الغنيي2عضويهاناثمدرسة المفاقيعغ292عمران     
محمد هادي هادي دهشان1رئاسهذآور مدرسة الفالح ذو دهشانا292٢عمران     
احمد حسين دهشان دهشان1عضويهذآور مدرسة الفالح ذو دهشانا292٢عمران     
منصور علي دهشان1عضويهذآور مدرسة الفالح ذو دهشانا292٢عمران     
اروى احمد وقيز2رئاسهاناثمدرسة الفالح ذو دهشانا292٢عمران     
عائشة حسين هادي دهشان2عضويهاناثمدرسة الفالح ذو دهشانا292٢عمران     
صغيرة هادي هادي نعمان2عضويهاناثمدرسة الفالح ذو دهشانا292٢عمران     
عبدالكريم محمد قاسم ابومرعبه1رئاسهذآور مدرسة الفاروق شرجب292٢عمران     
خالد احمد احمد المرابه1عضويهذآور مدرسة الفاروق شرجب292٢عمران     
محمود محمد ناصر عويد1عضويهذآور مدرسة الفاروق شرجب292٢عمران     
اديبة درهم علي جابر ابو مرعبة2رئاسهاناثمدرسة الفاروق شرجب292٢عمران     
سحر عبدالمجيد ابو مرعبه2عضويهاناثمدرسة الفاروق شرجب292٢عمران     
هاجر محمد الحجاجي2عضويهاناثمدرسة الفاروق شرجب292٢عمران     
ياسر ناصر مفتاح1رئاسهذآور مدرسة الفوز بالشاريف /ذوالقارح الحنكةج292٢عمران     
صادق علي احمد المشراقي1عضويهذآور مدرسة الفوز بالشاريف /ذوالقارح الحنكةج292٢عمران     
صادق جابر جراد1عضويهذآور مدرسة الفوز بالشاريف /ذوالقارح الحنكةج292٢عمران     
غالب جابر القارح2رئاسهذآور مدرسة الفوز بالشاريف /ذوالقارح الحنكةج292٢عمران     
احمد ناصر علي سليمان2عضويهذآور مدرسة الفوز بالشاريف /ذوالقارح الحنكةج292٢عمران     
مسعد هادي محمد قزان2عضويهذآور مدرسة الفوز بالشاريف /ذوالقارح الحنكةج292٢عمران     
زهور قاسم المشراقي3رئاسهاناثمدرسة الفوز بالشاريف /ذوالقارح الحنكةج292٢عمران     
روندا عايض صالح القارح3عضويهاناثمدرسة الفوز بالشاريف /ذوالقارح الحنكةج292٢عمران     
زهور يحيى هادي آباس3عضويهاناثمدرسة الفوز بالشاريف /ذوالقارح الحنكةج292٢عمران     
راشد ناصر الطابشي1رئاسهذآور بياضة مدرسة ٧ يوليود292٢عمران     
وليد احمد احمد المضلعي1عضويهذآور بياضة مدرسة ٧ يوليود292٢عمران     
ماجد قاسم قاسم صوبي1عضويهذآور بياضة مدرسة ٧ يوليود292٢عمران     
اماني حميد صيفان آباس2رئاسهاناثبياضة مدرسة ٧ يوليود292٢عمران     
بدور هادي حمود ابو سعيد2عضويهاناثبياضة مدرسة ٧ يوليود292٢عمران     
هدى حمود حمود زايد2عضويهاناثبياضة مدرسة ٧ يوليود292٢عمران     
عبد اهللا يحي علي1رئاسهذآور مدرسة بيت الخذالنيه292٢عمران     
محمود عبداهللا علي القطري1عضويهذآور مدرسة بيت الخذالنيه292٢عمران     
عمار احمد حسن الخوالني1عضويهذآور مدرسة بيت الخذالنيه292٢عمران     
عماد علي عبد اهللا عبده2رئاسهذآور مدرسة بيت الخذالنيه292٢عمران     
محمد ناصر الخذالني2عضويهذآور مدرسة بيت الخذالنيه292٢عمران     
صالح حسن حسين وهبان2عضويهذآور مدرسة بيت الخذالنيه292٢عمران     
سمية جمال ناصر الخذالني3رئاسهاناثمدرسة بيت الخذالنيه292٢عمران     
نداء صادق محمد الغزي3عضويهاناثمدرسة بيت الخذالنيه292٢عمران     
مريم علي علي وهبان3عضويهاناثمدرسة بيت الخذالنيه292٢عمران     
عيسى احمد علي الشهاري1رئاسهذآور مرآز المديرية شهارةا293عمران     
سليم صالح الحلحلي1عضويهذآور مرآز المديرية شهارةا293عمران     
معاذ عمران قاسم زربة1عضويهذآور مرآز المديرية شهارةا293عمران     
خالد علي يحيى قربيس2رئاسهذآور مرآز المديرية شهارةا293عمران     
محمد عبد الوهاب الحميدي2عضويهذآور مرآز المديرية شهارةا293عمران     
محمد صالح الحاج2عضويهذآور مرآز المديرية شهارةا293عمران     
لطيفة علي يحيى زياد3رئاسهاناثمرآز المديرية شهارةا293عمران     
اماني عبداهللا علي الحظاء3عضويهاناثمرآز المديرية شهارةا293عمران     
ازهار شرف االمير3عضويهاناثمرآز المديرية شهارةا293عمران     
شاديه يحيى علي قسوه4رئاسهاناثمرآز المديرية شهارةا293عمران     
امل عبد اهللا يحيى الطيار4عضويهاناثمرآز المديرية شهارةا293عمران     
اقبال يحيى الحميدي4عضويهاناثمرآز المديرية شهارةا293عمران     
خالد شائع السريحي1رئاسهذآور الجوةب293عمران     
هادي محمد محمد السريحي1عضويهذآور الجوةب293عمران     
محمد حسن علي وهيان1عضويهذآور الجوةب293عمران     
محمد حسن محمد هراوة2رئاسهذآور الجوةب293عمران     
محمد يحيى هراوه2عضويهذآور الجوةب293عمران     
امين محمد يحيى الحريبي2عضويهذآور الجوةب293عمران     
مياسه عبد اهللا لطف المعازي3رئاسهاناثالجوةب293عمران     
بشاير علي محمد السريحي3عضويهاناثالجوةب293عمران     
امة الرحمن علي محسن العابدي3عضويهاناثالجوةب293عمران     
سيده حسين حسين المشرقي4رئاسهاناثالجوةب293عمران     
فاطمه محمد علي الخاشي4عضويهاناثالجوةب293عمران     
سيدة حسين حسين المشرفي4عضويهاناثالجوةب293عمران     
محمد سعد الطيار1رئاسهذآور النجدج293عمران     
محمد يحيى حسين طنينة1عضويهذآور النجدج293عمران     
ابراهيم محمد مصلح1عضويهذآور النجدج293عمران     
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فهد علي صالح2رئاسهذآور النجدج293عمران     
علي علي السلطان2عضويهذآور النجدج293عمران     
منصور علي صالح الظفري2عضويهذآور النجدج293عمران     
أنهار عبد الرحمن عبد الرحمن المتوآل3رئاسهاناثالنجدج293عمران     
جميله عبداهللا عبداهللا العفاري3عضويهاناثالنجدج293عمران     
جميله محمد زيد الصوملي3عضويهاناثالنجدج293عمران     
اسماء محمد محمد سليمان4رئاسهاناثالنجدج293عمران     
فاطمة احمد حسين العقاري4عضويهاناثالنجدج293عمران     
جميلة احمد علي زياد4عضويهاناثالنجدج293عمران     
عبداللطيف محمد اسماعيل1رئاسهذآور الرهبةد293عمران     
محمود يحيى القشنشلي1عضويهذآور الرهبةد293عمران     
امين حسين منصر عقبي1عضويهذآور الرهبةد293عمران     
احمد ناصر صالح الشيخ2رئاسهذآور الرهبةد293عمران     
منصو رهادي عقبي2عضويهذآور الرهبةد293عمران     
نبيل علي قاسم الزافني2عضويهذآور الرهبةد293عمران     
حليمة ناجي الحمزي3رئاسهاناثالرهبةد293عمران     
خوله منصور هادي عقبي3عضويهاناثالرهبةد293عمران     
هند محمد علي الحميدي3عضويهاناثالرهبةد293عمران     
خالد صالح احمد جمه1رئاسهذآور بني جيشهه293عمران     
ناصر طارش الذويبي1عضويهذآور بني جيشهه293عمران     
امين يحيى هادي رعدان1عضويهذآور بني جيشهه293عمران     
محمود يحيى قاسم خيشه2رئاسهذآور بني جيشهه293عمران     
عبد المجيد حسين مدغمر2عضويهذآور بني جيشهه293عمران     
محمد مقبل دهمش2عضويهذآور بني جيشهه293عمران     
حكيمه حسين يحيى خيشه3رئاسهاناثبني جيشهه293عمران     
هاجر علي احمد طبشة3عضويهاناثبني جيشهه293عمران     
عائشة علي يحيى رعدان3عضويهاناثبني جيشهه293عمران     
تقوى حسين علي رعدان4رئاسهاناثبني جيشهه293عمران     
نبيله عبدالخالق محمد العيزري4عضويهاناثبني جيشهه293عمران     
سميه احمد احمد االهنومي4عضويهاناثبني جيشهه293عمران     
يوسف علي جابر الفضلي1رئاسهذآور القابصيو293عمران     
احمد محمد ناصر عنبر1عضويهذآور القابصيو293عمران     
يحيى حسين الشهاري1عضويهذآور القابصيو293عمران     
جابر ناصر هادي طالع2رئاسهذآور القابصيو293عمران     
بكيل علي احمد القصلي2عضويهذآور القابصيو293عمران     
عبد اهللا محمد سنان الشامي2عضويهذآور القابصيو293عمران     
امة العليم محمد ناصر عنبر3رئاسهاناثالقابصيو293عمران     
منى عبد اهللا علي النجدي3عضويهاناثالقابصيو293عمران     
افراح يحيى احمد زياد3عضويهاناثالقابصيو293عمران     
هخدى علي صالح زياد4رئاسهاناثالقابصيو293عمران     
ريم علي صالح عنبر4عضويهاناثالقابصيو293عمران     
وهيبه احمد الظفري4عضويهاناثالقابصيو293عمران     
سلطان زايد علي سراج1رئاسهذآور فضة راجحز293عمران     
محمد مقبل محمد الشيعي1عضويهذآور فضة راجحز293عمران     
امين مصلح عسوس1عضويهذآور فضة راجحز293عمران     
حسين ناصر احمد العرجي2رئاسهذآور فضة راجحز293عمران     
يحيى حسين حسين العرجي2عضويهذآور فضة راجحز293عمران     
سعود محمد يحي الجمولي2عضويهذآور فضة راجحز293عمران     
يسرى حسين حسين العرجي3رئاسهاناثفضة راجحز293عمران     
سعاد محمد يحي الجمولي3عضويهاناثفضة راجحز293عمران     
سميرة يحيى حسن األآوع3عضويهاناثفضة راجحز293عمران     
صفية حمود صالح الكرش4رئاسهاناثفضة راجحز293عمران     
فايزه احمد حمود السوادي4عضويهاناثفضة راجحز293عمران     
سمية منصور علي قيدلة4عضويهاناثفضة راجحز293عمران     
علي يحيى علي عدابه1رئاسهذآور العمشةح293عمران     
لقمان محمد يحيى الجملولي1عضويهذآور العمشةح293عمران     
مسعود حمود الزهواني1عضويهذآور العمشةح293عمران     
يحيى حسين هادي الحاج2رئاسهذآور العمشةح293عمران     
زيد ناصر زيد عدايه2عضويهذآور العمشةح293عمران     
عبداهللا احمد حسين فرج2عضويهذآور العمشةح293عمران     
فاطمه عبداهللا حسين بادي3رئاسهاناثالعمشةح293عمران     
سندس خالد علي رعدان3عضويهاناثالعمشةح293عمران     
اروى احمد اسماعيل الزهواني3عضويهاناثالعمشةح293عمران     
هديه حسين محمد الصداني4رئاسهاناثالعمشةح293عمران     
حميده احمد يحيى عدايه4عضويهاناثالعمشةح293عمران     
امل على المتوآل4عضويهاناثالعمشةح293عمران     
علي قايد حسين السوادي1رئاسهذآور الغاربط293عمران     
ناصر علي حسينطالع1عضويهذآور الغاربط293عمران     
خالد قاسم القود1عضويهذآور الغاربط293عمران     
ظفران عبداهللا صالح زربه2رئاسهذآور الغاربط293عمران     
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احمد باآر عبد اهللا يحيى سراج2عضويهذآور الغاربط293عمران     
ماجد حميد قاسم البشيشي2عضويهذآور الغاربط293عمران     
اشراق ناصر فارع3رئاسهاناثالغاربط293عمران     
نسيم عبد اهللا علب الحاج3عضويهاناثالغاربط293عمران     
أسماء يحيى حسن القيسي3عضويهاناثالغاربط293عمران     
سباء محمد صالح النود4رئاسهاناثالغاربط293عمران     
هناء علي ناصر السوادي4عضويهاناثالغاربط293عمران     
جميلة صالح الكيال4عضويهاناثالغاربط293عمران     
وليد علي راجح العقاري1رئاسهذآور القويمى293عمران     
حامد يحيى ابو هدعش1عضويهذآور القويمى293عمران     
عبداهللا حمود دبابه1عضويهذآور القويمى293عمران     
يحيى عبد اهللا حسين ابو هدعش2رئاسهذآور القويمى293عمران     
عبداهللا حسين محمد ابو هدعش2عضويهذآور القويمى293عمران     
محمد عبداهللا حسن2عضويهذآور القويمى293عمران     
هدى فيصل علي ابو هدعش3رئاسهاناثالقويمى293عمران     
امة الجليل صالح المعمري3عضويهاناثالقويمى293عمران     
هاجر محمد صالح النود3عضويهاناثالقويمى293عمران     
فوزيه حسن حمود الحجوري4رئاسهاناثالقويمى293عمران     
امة الجليل صالح احمد المعمري4عضويهاناثالقويمى293عمران     
صفاء عبدالحفيظ عبداهللا يايه4عضويهاناثالقويمى293عمران     
احمد قاسم محمد النويره1رئاسهذآور الهيجةك293عمران     
جمال هادي محمد الشيخ1عضويهذآور الهيجةك293عمران     
محمد علي احمد اللجو1عضويهذآور الهيجةك293عمران     
محمد احمد عبداهللا الدخيشي2رئاسهذآور الهيجةك293عمران     
محمد يحيى ابو هدعش2عضويهذآور الهيجةك293عمران     
بشير محمد حسين هبه2عضويهذآور الهيجةك293عمران     
ايمان احمد محمد الشامي3رئاسهاناثالهيجةك293عمران     
امنة علي علي سرور3عضويهاناثالهيجةك293عمران     
حكيمه صالح يحي الغباري3عضويهاناثالهيجةك293عمران     
سمية يحيى علي محمد سرورو4رئاسهاناثالهيجةك293عمران     
وداد احمد عبده طنين4عضويهاناثالهيجةك293عمران     
نوره خالد يحيى ابو هدعش4عضويهاناثالهيجةك293عمران     
محمد عبد اهللا حمود فاضل1رئاسهذآور بني فاضلل293عمران     
يحيى يحيى الجملولي1عضويهذآور بني فاضلل293عمران     
محسن احسن علي فاضل1عضويهذآور بني فاضلل293عمران     
وجدان محمد احمد ملهي2رئاسهاناثبني فاضلل293عمران     
حافظة محمد عبد اهللا فاضل2عضويهاناثبني فاضلل293عمران     
عائشة هادي محمد الجملولي2عضويهاناثبني فاضلل293عمران     
سبأ محمد محمد فاضل3رئاسهاناثبني فاضلل293عمران     
هند قاسم حسين فاضل3عضويهاناثبني فاضلل293عمران     
عادله مرشد فاضل3عضويهاناثبني فاضلل293عمران     
عبدالكريم محمد قرم1رئاسهذآور المحلهم293عمران     
عمر مقبل علي موسى1عضويهذآور المحلهم293عمران     
فؤاد احمد عبد اهللا قرم1عضويهذآور المحلهم293عمران     
سهام عبداهللا حسين فريش2رئاسهاناثالمحلهم293عمران     
عزيزة صالح احمد الحربي2عضويهاناثالمحلهم293عمران     
رنده خالد هادي التام2عضويهاناثالمحلهم293عمران     
فاطمة أحمد حسين3رئاسهاناثالمحلهم293عمران     
هنديه صالح احسن عواض3عضويهاناثالمحلهم293عمران     
عائشه عبدالكريم قرم3عضويهاناثالمحلهم293عمران     
عمار مجاهد حسين الوادعي1رئاسهذآور القمحين293عمران     
مقبل علي يحيى دغفل1عضويهذآور القمحين293عمران     
محمد احمد يحيى العزي1عضويهذآور القمحين293عمران     
بشير علي قاسم دغار2رئاسهذآور القمحين293عمران     
مدير علي ناصر دغار2عضويهذآور القمحين293عمران     
يوسف عبدالكريم زيد2عضويهذآور القمحين293عمران     
شفيقه علي ناصر دغار3رئاسهاناثالقمحين293عمران     
هدية احمد عبد اهللا دغفل3عضويهاناثالقمحين293عمران     
جميلة فتح اهللا زياد3عضويهاناثالقمحين293عمران     
فاطمة عبد اهللا محمد الشيخ4رئاسهاناثالقمحين293عمران     
انوار عبداهللا صالح الرغداني4عضويهاناثالقمحين293عمران     
بدور مقبل علي دغفل4عضويهاناثالقمحين293عمران     
نبيل عبداهللا علي سليمان1رئاسهذآور وحشانس293عمران     
غالب ناصر حميد عنان1عضويهذآور وحشانس293عمران     
محمد صالح حسين البشبشي1عضويهذآور وحشانس293عمران     
محمد صالح محمد مالهي2رئاسهذآور وحشانس293عمران     
سامي احمد حميد الصلبة2عضويهذآور وحشانس293عمران     
حميد عبد اهللا حسين محاسن2عضويهذآور وحشانس293عمران     
نجوى يحيى حسين مالهي3رئاسهاناثوحشانس293عمران     
خلود خالد حسين هبه3عضويهاناثوحشانس293عمران     
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فايزة احمد ناصر دنمة3عضويهاناثوحشانس293عمران     
امة الكريم احسن احسن دهقم4رئاسهاناثوحشانس293عمران     
انتصار محمد ناصر مالهي4عضويهاناثوحشانس293عمران     
سميرة يحيى عبدة قطري4عضويهاناثوحشانس293عمران     
ماجد محمد احسن هبة1رئاسهذآور ظهر العيلع293عمران     
عامر علي عبداهللا غماري1عضويهذآور ظهر العيلع293عمران     
محمد حسن علي هبه1عضويهذآور ظهر العيلع293عمران     
احمد شائف علي الغزي2رئاسهذآور ظهر العيلع293عمران     
عبداهللا علي علي قحوان2عضويهذآور ظهر العيلع293عمران     
امين عبدالكريم ملهي2عضويهذآور ظهر العيلع293عمران     
وفاء اسماعيل محمد الشامي3رئاسهاناثظهر العيلع293عمران     
هدى علي عبداهللا زياد3عضويهاناثظهر العيلع293عمران     
خديجة محمد يحيى غماري3عضويهاناثظهر العيلع293عمران     
نبيل يحيى علي القحوم1رئاسهذآور الهجرف293عمران     
عادل محمد محمد هبه1عضويهذآور الهجرف293عمران     
ايوب محمد المعازي1عضويهذآور الهجرف293عمران     
يوسف حميد قاسم البشيشي2رئاسهذآور الهجرف293عمران     
عبد الكريم محمد واصل2عضويهذآور الهجرف293عمران     
عبداهللا حسين علي زياد2عضويهذآور الهجرف293عمران     
انوار محمد علي هبه3رئاسهذآور الهجرف293عمران     
عمر احمد زايد هبه3عضويهذآور الهجرف293عمران     
صالح صالح محمد قدي3عضويهذآور الهجرف293عمران     
خولة علي علي مطر4رئاسهاناثالهجرف293عمران     
ايمان ناصر علي حسين4عضويهاناثالهجرف293عمران     
لطيفه علي يحيى زياد4عضويهاناثالهجرف293عمران     
الهام يحيى علي قسوه5رئاسهاناثالهجرف293عمران     
انوار ناصر هادي زياد5عضويهاناثالهجرف293عمران     
رازقي علي احمد داود5عضويهاناثالهجرف293عمران     
صدام علي عبد الرحمن المؤيد1رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
يحيى صالح يحيى شمالن1عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
عبدالخالق عبده هادي زياد1عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
عبده حزام صالح عوسجه2رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
احمد عي احمد زياد2عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
فارس محمد علي شعوف2عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
محمد هادي قحوان3رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
علي علي عبداهللا مسعود3عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
فتحي عبد اهللا محسن ضبعان3عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
مريم احمد قاسم حظين4رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
مجيبه صادق هادي زياد4عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
آريمه عبداهللا يحيى وهبان4عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
نور حسين حسين الفقيه5رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
امة السالم يحيى جابر زياد5عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
رضاء حسين علي شعوف5عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفان بقاع الوحلةص293عمران     
فهد مقبل احمد البومي1رئاسهذآور الفزعه صورق293عمران     
احمد يحيى حسين هبة1عضويهذآور الفزعه صورق293عمران     
احمد صالح الطير1عضويهذآور الفزعه صورق293عمران     
احمد احمد محمد الخيال2رئاسهذآور الفزعه صورق293عمران     
عادل علي قاسم هبه2عضويهذآور الفزعه صورق293عمران     
دهقم حسين دهقم2عضويهذآور الفزعه صورق293عمران     
امة الرحيم محمود3رئاسهاناثالفزعه صورق293عمران     
هند علي احمد الفقيه3عضويهاناثالفزعه صورق293عمران     
صباح يحيى عبداهللا الطير3عضويهاناثالفزعه صورق293عمران     
امة الملك جابر قيران4رئاسهاناثالفزعه صورق293عمران     
حليمه حسين علي هبه4عضويهاناثالفزعه صورق293عمران     
فاطمة عبد اهللا احمد قحوان4عضويهاناثالفزعه صورق293عمران     
عادل ملهي ملهي قزان1رئاسهذآور خراب الشامير293عمران     
عامر علي سيالن1عضويهذآور خراب الشامير293عمران     
محمد يحيى وهجان1عضويهذآور خراب الشامير293عمران     
يحيى احمد احمد زياد2رئاسهذآور خراب الشامير293عمران     
حسين عبداهللا النعماني2عضويهذآور خراب الشامير293عمران     
عبدالجليل قاسم قاسم سليمان2عضويهذآور خراب الشامير293عمران     
نجاح عبد اهللا هادي هبه3رئاسهاناثخراب الشامير293عمران     
حليمه حسين العابدي3عضويهاناثخراب الشامير293عمران     
شهيرة أحمد علي زياد3عضويهاناثخراب الشامير293عمران     
صفاء يحيى الشهاري4رئاسهاناثخراب الشامير293عمران     
رباب يحيى حسين4عضويهاناثخراب الشامير293عمران     
يسرى يحيى ناصر الفقيه4عضويهاناثخراب الشامير293عمران     
مرشد راشد جبران مذآور1رئاسهذآور مدرسة قزانش293عمران     
محمد احمد علي آليب1عضويهذآور مدرسة قزانش293عمران     
عزيز ملهي ملهي قزان1عضويهذآور مدرسة قزانش293عمران     
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إبتهال إبراهيم يحيى المتوآل2رئاسهاناثمدرسة قزانش293عمران     
سمية أحمد أحمد قزان2عضويهاناثمدرسة قزانش293عمران     
هدى مصلح أحمد الحملي2عضويهاناثمدرسة قزانش293عمران     
ابراهيم محمد عبد اهللا األحمر1رئاسهذآور مدرسة النهضة حبورا294عمران     
محمد مصلح حسين االحمر1عضويهذآور مدرسة النهضة حبورا294عمران     
طارق محمد احمد سيالن1عضويهذآور مدرسة النهضة حبورا294عمران     
عبداهللا عبدالعزيز عبدالخالق المرتضى2رئاسهذآور مدرسة النهضة حبورا294عمران     
محمد احمد ناصر السريحي2عضويهذآور مدرسة النهضة حبورا294عمران     
خالد صالح حسين األحمر2عضويهذآور مدرسة النهضة حبورا294عمران     
مجاهد عبد اهللا علي دقالن3رئاسهذآور مدرسة النهضة حبورا294عمران     
يحيى عايض ناصر النبوحي3عضويهذآور مدرسة النهضة حبورا294عمران     
نبيل قائد الحوماري3عضويهذآور مدرسة النهضة حبورا294عمران     
حنان مصلح حسين االحمر4رئاسهاناثمدرسة النهضة حبورا294عمران     
يسرى يحيى احمد راشد4عضويهاناثمدرسة النهضة حبورا294عمران     
حنان احمد ناصر السريحي4عضويهاناثمدرسة النهضة حبورا294عمران     
فهد احمد محمد علي احسن1رئاسهذآور مدرسة النصر الظهارب294عمران     
عبداهللا احمد عبداهللا ناني1عضويهذآور مدرسة النصر الظهارب294عمران     
علي يحيى علي ابو عيلة1عضويهذآور مدرسة النصر الظهارب294عمران     
بشرى زيد علي زاهر2رئاسهاناثمدرسة النصر الظهارب294عمران     
يمن عبداهللا احمد محمد علي حسن2عضويهاناثمدرسة النصر الظهارب294عمران     
دوله يحيى ناصر السريحي2عضويهاناثمدرسة النصر الظهارب294عمران     
امين يحيى عبداهللا هاني1رئاسهذآور مدرسة السالم الصافيةج294عمران     
خالد يحيى علي الشيخ1عضويهذآور مدرسة السالم الصافيةج294عمران     
رافع شوعي زيد الفقيه1عضويهذآور مدرسة السالم الصافيةج294عمران     
سبا علي صغير الشيخ2رئاسهاناثمدرسة السالم الصافيةج294عمران     
صفاء زيد حسين الفقيه2عضويهاناثمدرسة السالم الصافيةج294عمران     
نادية ناصر ناصر سليمان2عضويهاناثمدرسة السالم الصافيةج294عمران     
هاشم عبدالعزيز عبدالخالق المرتضى1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايو المعاليد294عمران     
محمد علي ناصر السوطي1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو المعاليد294عمران     
جالل علي حميد الحمدي1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو المعاليد294عمران     
صالح ناصر محسن العوطي2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايو المعاليد294عمران     
علي صالح ناصر الكعداني2عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو المعاليد294عمران     
حاشد يحيى حسين السوطي2عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو المعاليد294عمران     
الهام يحيى ناصر الخاسي3رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مايو المعاليد294عمران     
مره زايد يحيى مطهر3عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو المعاليد294عمران     
ذآرى عبدالكريم يحيى شرف3عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو المعاليد294عمران     
محسن سعد هيكل1رئاسهذآور الرمادةه294عمران     
عبداللطيف عبداهللا صالح لطف اهللا1عضويهذآور الرمادةه294عمران     
محمد صالح سيالن1عضويهذآور الرمادةه294عمران     
انتصار شوعي احمد السفيلي2رئاسهاناثالرمادةه294عمران     
آريمة علي ناصر المصري2عضويهاناثالرمادةه294عمران     
احالم وليد احمد محمد سعيد2عضويهاناثالرمادةه294عمران     
طارق ناصر علي وهان1رئاسهذآور المصلى مدرسة الخنساءو294عمران     
ماجد احمد حسين وهان1عضويهذآور المصلى مدرسة الخنساءو294عمران     
علي يحيى أحمد الشهاري1عضويهذآور المصلى مدرسة الخنساءو294عمران     
نجالء يحيى احمد آمال2رئاسهاناثالمصلى مدرسة الخنساءو294عمران     
هند يحيى حسين جرفان2عضويهاناثالمصلى مدرسة الخنساءو294عمران     
هنا يحيى احمد جرفان2عضويهاناثالمصلى مدرسة الخنساءو294عمران     
عبده احمد يحيى ابراهيم1رئاسهذآور الهجرةز294عمران     
علي محمد علي المكني1عضويهذآور الهجرةز294عمران     
عبدالحميد حميد يحيى ابراهيم1عضويهذآور الهجرةز294عمران     
امل اسماعيل عبدالرحمن المتوآل2رئاسهاناثالهجرةز294عمران     
امل حسين هادي بتامي2عضويهاناثالهجرةز294عمران     
بلقيس احمد صالح آامل2عضويهاناثالهجرةز294عمران     
علي زيد علي الحسيني1رئاسهذآور المسواح مدرسة النصرح294عمران     
ناصر جابر ناصر الشهاري1عضويهذآور المسواح مدرسة النصرح294عمران     
ضيف اهللا يحيى احمد آامل1عضويهذآور المسواح مدرسة النصرح294عمران     
اسماء حسين هادي بتامي2رئاسهاناثالمسواح مدرسة النصرح294عمران     
نجالء يحيى احمد آامل2عضويهاناثالمسواح مدرسة النصرح294عمران     
حليمه احمد محمد الكعدني2عضويهاناثالمسواح مدرسة النصرح294عمران     
نبيله حسين ناصر الكعدني3رئاسهاناثالمسواح مدرسة النصرح294عمران     
تيسير جابر صالح الشهاري3عضويهاناثالمسواح مدرسة النصرح294عمران     
لبنان أحمد ناصر غميري3عضويهاناثالمسواح مدرسة النصرح294عمران     
غازي هادي ابوهجار1رئاسهذآور عصيمان صلة زقالنط294عمران     
يحيى حسين ناصر رزيق1عضويهذآور عصيمان صلة زقالنط294عمران     
يحيى صالح يحيى ابو هجاد1عضويهذآور عصيمان صلة زقالنط294عمران     
احالم علي علي زقالن2رئاسهاناثعصيمان صلة زقالنط294عمران     
اسماء علي قايد الشحب2عضويهاناثعصيمان صلة زقالنط294عمران     
منيره يحيى منصور زقالن2عضويهاناثعصيمان صلة زقالنط294عمران     
عبداهللا محمد صالح الحسيني1رئاسهذآور حيثه مدرسة اإلمام عليى294عمران     
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مسعود صالح صالح الحنك1عضويهذآور حيثه مدرسة اإلمام عليى294عمران     
عمان عبد اهللا حسين الغزي1عضويهذآور حيثه مدرسة اإلمام عليى294عمران     
محمد محمد هادي ابوهجار2رئاسهذآور حيثه مدرسة اإلمام عليى294عمران     
حميد ناصر صالح حلبه2عضويهذآور حيثه مدرسة اإلمام عليى294عمران     
يحيى علي المسوري2عضويهذآور حيثه مدرسة اإلمام عليى294عمران     
نبيله سعد علي الحكمي3رئاسهاناثحيثه مدرسة اإلمام عليى294عمران     
فاطمة احمد صالح االبرقي3عضويهاناثحيثه مدرسة اإلمام عليى294عمران     
آريمة حاشد ابو هاجر3عضويهاناثحيثه مدرسة اإلمام عليى294عمران     
حمود احمد جعفر الزاقري1رئاسهذآور منجالن مدرسة جعفر الطيارك294عمران     
ناصر جابر احمد الزاقري1عضويهذآور منجالن مدرسة جعفر الطيارك294عمران     
صالح قاسم صالح الزاقري1عضويهذآور منجالن مدرسة جعفر الطيارك294عمران     
صالح احمد محمد الزاقري2رئاسهذآور منجالن مدرسة جعفر الطيارك294عمران     
صالح حسين حزام الزاقري2عضويهذآور منجالن مدرسة جعفر الطيارك294عمران     
جالل قائد عبداهللا الجالل2عضويهذآور منجالن مدرسة جعفر الطيارك294عمران     
امة الخالق يحيى المكني3رئاسهاناثمنجالن مدرسة جعفر الطيارك294عمران     
خوله عايض صالح صبيح3عضويهاناثمنجالن مدرسة جعفر الطيارك294عمران     
جوهره حمود حسين صبيح3عضويهاناثمنجالن مدرسة جعفر الطيارك294عمران     
ناصر هادي صالح القمادي1رئاسهذآور بيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
حميد احمد يحيى مفتاح1عضويهذآور بيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
سام علي علي جميل1عضويهذآور بيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
فايز ناصر حزام دباب2رئاسهذآور بيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
عبداهللا حمود علي نقاح2عضويهذآور بيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
محمد احمد جابر النمر2عضويهذآور بيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
اشواق يحيى علي الصوفي3رئاسهاناثبيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
فاطمة علي صغير احمدين3عضويهاناثبيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
شهر زرق محمد يحي3عضويهاناثبيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
بلقيس يحي محمد دجريه4رئاسهاناثبيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
فتحيه هادي صالح الصوفي4عضويهاناثبيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
سماح محمد محمد حسن عبليش4عضويهاناثبيت الغويدي مدرسة الثورهل294عمران     
عبدالعزيز حسين صالح الغزي1رئاسهذآور الطالحية مدرسة مجمع بني عيدم294عمران     
عبدالعزيز يحيى محمد الجالل1عضويهذآور الطالحية مدرسة مجمع بني عيدم294عمران     
احمد صالح حليس1عضويهذآور الطالحية مدرسة مجمع بني عيدم294عمران     
ايمان احمد حسين الطلحي2رئاسهاناثالطالحية مدرسة مجمع بني عيدم294عمران     
مريم قاسم حسين سلمان2عضويهاناثالطالحية مدرسة مجمع بني عيدم294عمران     
عائشة زايدي يحيى مطهر2عضويهاناثالطالحية مدرسة مجمع بني عيدم294عمران     
عابد احمد مفلح شعالن1رئاسهذآور الشرقي مدرسة الكفاحن294عمران     
عبد اهللا صالح مصلح عاطف1عضويهذآور الشرقي مدرسة الكفاحن294عمران     
فيصل علي القفلي1عضويهذآور الشرقي مدرسة الكفاحن294عمران     
صباح مقبل علي مصلح2رئاسهاناثالشرقي مدرسة الكفاحن294عمران     
خوله شرف محمد علي عساج2عضويهاناثالشرقي مدرسة الكفاحن294عمران     
لبنان شوعي هادي قخان2عضويهاناثالشرقي مدرسة الكفاحن294عمران     
محمد علي مصلح الخجيمي1رئاسهذآور الخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
احمد فيشي احمد دجريه1عضويهذآور الخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
حمير احمد حسين جرادي1عضويهذآور الخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
صدام حسين قاسم علي مصلح2رئاسهذآور الخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
عبد الكريم احمد قاسم علي مصلح2عضويهذآور الخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
خالد عباس محمد شرف الدين2عضويهذآور الخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
جراده يحيى عايض علي مصلح3رئاسهاناثالخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
خولة مقبل احمد علي مصلح3عضويهاناثالخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
أمة القدوس مرتضى علي المرتضى3عضويهاناثالخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
اخالق علي ناصر الخجيمي4رئاسهاناثالخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
فاطمه ناصر حسين جرادي4عضويهاناثالخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
نبيله احمد صالح الشهاري4عضويهاناثالخشبه مدرسة مجمع النورس294عمران     
عبداهللا سنان عبداهللا الفقيه1رئاسهذآور حبل عواص مدرسة اإلصالحع294عمران     
يحيى ناصر محسن السوطي1عضويهذآور حبل عواص مدرسة اإلصالحع294عمران     
شرف يحيى عبداهللا هاني1عضويهذآور حبل عواص مدرسة اإلصالحع294عمران     
علي يحي علي2رئاسهذآور حبل عواص مدرسة اإلصالحع294عمران     
عادل قائد علي السوادي2عضويهذآور حبل عواص مدرسة اإلصالحع294عمران     
بشير شوعي صالح2عضويهذآور حبل عواص مدرسة اإلصالحع294عمران     
سبا يحيى علي قرواش3رئاسهاناثحبل عواص مدرسة اإلصالحع294عمران     
عائشة عبد اهللا محمد الشريفي3عضويهاناثحبل عواص مدرسة اإلصالحع294عمران     
بشرى حمود محمد القاضي3عضويهاناثحبل عواص مدرسة اإلصالحع294عمران     
يحيى محمد عبد اهللا القاضي1رئاسهذآور سوق حاشفف294عمران     
خالد علي عايض شميله1عضويهذآور سوق حاشفف294عمران     
صالح احمد حزام صالعي1عضويهذآور سوق حاشفف294عمران     
احمد مصلح القاضي 2رئاسهذآور سوق حاشفف294عمران     
يحيى محمد عبد اهللا القاضي2عضويهذآور سوق حاشفف294عمران     
عبد اهللا صالح مسعود2عضويهذآور سوق حاشفف294عمران     
نجيبة محمد ناصر الربوعي3رئاسهاناثسوق حاشفف294عمران     
جميله علي عبداهللا القاضي3عضويهاناثسوق حاشفف294عمران     
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عالم عايض علي شميله3عضويهاناثسوق حاشفف294عمران     
امين محمد مسعد البالح1رئاسهذآور بني مقادش مدرسة اليرموكص294عمران     
سيف ناصر مقبل عكيل1عضويهذآور بني مقادش مدرسة اليرموكص294عمران     
ياسر محمد سعيد الحمادي1عضويهذآور بني مقادش مدرسة اليرموكص294عمران     
يحيى علي مرتضى المرتضى2رئاسهذآور بني مقادش مدرسة اليرموكص294عمران     
احمد حمود سعيد عكيل2عضويهذآور بني مقادش مدرسة اليرموكص294عمران     
صالح احمد مقبل فخان2عضويهذآور بني مقادش مدرسة اليرموكص294عمران     
رضيه يحيى علي المدعوري3رئاسهاناثبني مقادش مدرسة اليرموكص294عمران     
شورى يحيى قايد عكيل3عضويهاناثبني مقادش مدرسة اليرموكص294عمران     
تهاني محمد يحي مجلي3عضويهاناثبني مقادش مدرسة اليرموكص294عمران     
عبد الرحيم حسن يحيى المنصور1رئاسهذآور جبل غواسق294عمران     
فيصل احمد صالح وثاب1عضويهذآور جبل غواسق294عمران     
عدنان علي حسن هادي علي حسن1عضويهذآور جبل غواسق294عمران     
العفراء عاطف احمدعاطف2رئاسهاناثجبل غواسق294عمران     
رقيه عاطف احمد عاطف2عضويهاناثجبل غواسق294عمران     
حنان حسن علي هادي حسن2عضويهاناثجبل غواسق294عمران     
حميد محمد حسين عيطان1رئاسهذآور مدرسة الرشادر294عمران     
عبدالكريم حزام علي عيطان1عضويهذآور مدرسة الرشادر294عمران     
صيفان محمد قاسم مطهر1عضويهذآور مدرسة الرشادر294عمران     
الهام عبده محمد عيطان2رئاسهاناثمدرسة الرشادر294عمران     
آوثر عبداهللا حزام عيطان2عضويهاناثمدرسة الرشادر294عمران     
جميلة محمد علي الغويدي2عضويهاناثمدرسة الرشادر294عمران     
عبد اهللا ناصر سيار1رئاسهذآور مدرسة الملحش294عمران     
ناصر علي علي جابر صالعي1عضويهذآور مدرسة الملحش294عمران     
حميد يحيى علي صالعي1عضويهذآور مدرسة الملحش294عمران     
افراح يحيى عبد اهللا بالبل2رئاسهاناثمدرسة الملحش294عمران     
انتظار ناصر محمد ابوقطعه2عضويهاناثمدرسة الملحش294عمران     
زهور عبده زيد المؤيد2عضويهاناثمدرسة الملحش294عمران     
سراج علي زيد سراج1رئاسهذآور مدرسة حيلينت294عمران     
صالح حسين ابو خاتم1عضويهذآور مدرسة حيلينت294عمران     
احمد صالح علي جميل1عضويهذآور مدرسة حيلينت294عمران     
منى ناصر صالح رداعي2رئاسهاناثمدرسة حيلينت294عمران     
آريمة صالح يحيى سليمان2عضويهاناثمدرسة حيلينت294عمران     
مريم احمد يحيى الشظبي2عضويهاناثمدرسة حيلينت294عمران     
عبد اهللا عزيز هادي ابو فنون1رئاسهذآور مدرسة النور بني العصيرةث294عمران     
ناصر علي احمد وآشان1عضويهذآور مدرسة النور بني العصيرةث294عمران     
عبداهللا احمد حمود دعباب1عضويهذآور مدرسة النور بني العصيرةث294عمران     
اميرة ناصر علي2رئاسهاناثمدرسة النور بني العصيرةث294عمران     
اسيا عبداهللا حزام سيار2عضويهاناثمدرسة النور بني العصيرةث294عمران     
عزيزه مقبل محمد سيار2عضويهاناثمدرسة النور بني العصيرةث294عمران     
صادق صالح ناصر لصعان1رئاسهذآور نجد بني جبهانخ294عمران     
صادق قاسم علي عيطان1عضويهذآور نجد بني جبهانخ294عمران     
حسين علي مثنى الغولي1عضويهذآور نجد بني جبهانخ294عمران     
جيهان احمد علي المؤيد2رئاسهاناثنجد بني جبهانخ294عمران     
صفية قاسم علي عيطان2عضويهاناثنجد بني جبهانخ294عمران     
حاآمة علي مصلح الخجيمي2عضويهاناثنجد بني جبهانخ294عمران     
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