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رياض ناصر مقبل ناصر اليعري1رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
احمد علي احمد السنامي1عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
امين عبده علي القرشي1عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
سعد حيدر قايد المنتصر2رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
محمد على سعيد الرباعي2عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
احمد محمد ناصر الشامي2عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
اسامه زيد على الموشكي3رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
حسان حسن محمد اليعري3عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
عبدالكريم احمد العنسي3عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
زآريا عبد اهللا حمود عباد4رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
عبدالعزيز محمد على المقولي4عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
عصام عبداهللا ناصر الشامي4عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
رفاد احمد على البخيتي5رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
عبده علي قايد العفيري5عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
يوسف لطف دادية5عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
وليد محسن علي أحمد العماري6رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
ياسر حسين على القضاضي6عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
محمد يحيى حسين االحصب6عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
محمد عبداهللا احمد الموشكي7رئاسهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
شمسان محمد علي جابري7عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
نايف صالح صالح اليعري7عضويهذآور مدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
فردوس امين عبده القرشي8رئاسهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
عائشه علي يحيى الشبيبي8عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
مشيرة عبدالماجد عبدالرقيب الحميري8عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
انيسه محمد يحيى الصلل9رئاسهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
سريه أحمدسعد اليعري9عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
زمزم حسين االسطى9عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
نوره محمداحمد جهالن10رئاسهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
فتحيه عبداهللا محمد السريحي10عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
وديان علي صالح المصعبي10عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
اماني ناجي حسين الحسيني11رئاسهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
روعه محسن صالح حيدر11عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
ميثان عبداهللا علي العنسي11عضويهاناثمدرسة عقبة بن نافعا194ذمار       
مالك عبدالرحمن هايل العريقي1رئاسهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
عزيز يحيى على االنسي1عضويهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
احمد على الموشكي1عضويهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
ميثاق علي صالح عبيد2رئاسهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
عبداهللا محمد نبهان2عضويهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
طالل حمود الفاضلي2عضويهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
عبدالفتاح ناصر الصنعي3رئاسهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
حسين صالح حسين الرشيدي3عضويهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
محمد علي أحمد القعمي3عضويهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
توفيق عبدالحكيم محمدالخشراني4رئاسهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
عزيز محمد السويدي4عضويهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
ادهم احمد محمد الصراري4عضويهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
حمدي على غالب الشبيبي5رئاسهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
عصام محمد علي المنصوب5عضويهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
طه حسين عبداهللا عايض5عضويهذآور مدرسة الحمزةب194ذمار       
بدور حسين صالح القاضي6رئاسهاناثمدرسة الحمزةب194ذمار       
فوزيه محمد االهب6عضويهاناثمدرسة الحمزةب194ذمار       
سليمه محمد علي الحارثي6عضويهاناثمدرسة الحمزةب194ذمار       
آوآب نجيب عكروت7رئاسهاناثمدرسة الحمزةب194ذمار       
جليلة مصلح محمد الراعي7عضويهاناثمدرسة الحمزةب194ذمار       
منى علي الحاج الحسيني7عضويهاناثمدرسة الحمزةب194ذمار       
جونا علي احمد مصنف8رئاسهاناثمدرسة الحمزةب194ذمار       
اروى احمد محسن الغرباني8عضويهاناثمدرسة الحمزةب194ذمار       
نعميه صالح محمد الصراري8عضويهاناثمدرسة الحمزةب194ذمار       
سليم على شرهان 1رئاسهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
صادق راشد مهدي شداد1عضويهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
هيثم عبده غالب العديني1عضويهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
عدنان محمد علي الجعوري2رئاسهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
مروان محمد مجاهد الجعوري2عضويهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
على اسماعيل الشبيبى2عضويهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
انس احمد محمد حمزه 3رئاسهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
خالد محمد عبداهللا الوصابي3عضويهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
شايف محمد علي الجوفي3عضويهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
محمد احمد الديلمي4رئاسهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
عبدالكريم احمد غالب الشبيبى4عضويهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
امجد صالح عطيه حسن4عضويهذآور مجمع السعيد التربويج194ذمار       
نجود علي راشد الجهيدي5رئاسهاناثمجمع السعيد التربويج194ذمار       
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نوال علي عبده البحري5عضويهاناثمجمع السعيد التربويج194ذمار       
خديجة اسماعيل الثالياء5عضويهاناثمجمع السعيد التربويج194ذمار       
اسماءعلي يحي طالعة6رئاسهاناثمجمع السعيد التربويج194ذمار       
زهور  محمد عبداهللا جابر 6عضويهاناثمجمع السعيد التربويج194ذمار       
نبيله احمد حسين6عضويهاناثمجمع السعيد التربويج194ذمار       
علي محمد علي صالح االبرط1رئاسهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
محمد صالح محمد العستوت1عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
انور صالح المحضري1عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
يحيى حمود عبداهللا الظرافي2رئاسهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
محمد عبد الرحيم احمد الشاعره2عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
محمد صالح علي راشد2عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
بشير عبد الرحمن يحيى العنسي3رئاسهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
حسين محمد احمد عزيز 3عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
عبدالحميد العرامي3عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
محمد عبدالحميد محمد عزيز 4رئاسهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
نبيل حسين علي حسين الجدسي4عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
عبدالكريمزيد العنسي4عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
ماهر علي صالح علي زندال5رئاسهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
اآرم عتيق التام 5عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
فيصل عبداهللا الفهدي5عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
عبداهللا رضوان عبداهللا التام6رئاسهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
محمد محمد علي الدومري6عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
عماد عبدالكريم عبدالكريم السوسوه6عضويهذآور مدرسة الثورةد194ذمار       
منى عبداهللا التام7رئاسهاناثمدرسة الثورةد194ذمار       
الهام احمد لطف الثاليا7عضويهاناثمدرسة الثورةد194ذمار       
نجالء علي ناجي الحاشدي7عضويهاناثمدرسة الثورةد194ذمار       
ابتسام زيد لطف العنسي8رئاسهاناثمدرسة الثورةد194ذمار       
رباب ناجي عيسى8عضويهاناثمدرسة الثورةد194ذمار       
ايه علي ناصر العالني8عضويهاناثمدرسة الثورةد194ذمار       
سمر محمد يحيى الصلل9رئاسهاناثمدرسة الثورةد194ذمار       
رجاء عبدالوهاب العباهي9عضويهاناثمدرسة الثورةد194ذمار       
بشرى ناصر محمد مجلي9عضويهاناثمدرسة الثورةد194ذمار       
بشير على منصور المار1رئاسهذآور مدرسة النصره194ذمار       
محمد يحيى محمد العرامي1عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
علي محمد عبداهللا شرهان1عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
صالح صالح عبد العليم العمدي2رئاسهذآور مدرسة النصره194ذمار       
شاجع صالح المجهلي2عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
عبداللطيف ناجي الحداد2عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
عادل احمد الصباري3رئاسهذآور مدرسة النصره194ذمار       
حمود عبد الولي احمد البحري3عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
محمد عبداهللا حمود عباد3عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
محمد حسن الفاطمي4رئاسهذآور مدرسة النصره194ذمار       
محمد عزيز المقولي4عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
محمد صالح زياد 4عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
هالل على الميثالي5رئاسهذآور مدرسة النصره194ذمار       
آمال علي ناصر الزراري5عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
نور عبداهللا احمد غرسان5عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
مراسل احمد محمد العرامي6رئاسهذآور مدرسة النصره194ذمار       
يوسف عبدالواحد المجاهد6عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
صدام حسين علي النصيري6عضويهذآور مدرسة النصره194ذمار       
هناء علي حسين المنقذي7رئاسهاناثمدرسة النصره194ذمار       
فاتن صالح احمد الخلقي7عضويهاناثمدرسة النصره194ذمار       
انيسه مصلح العيزري7عضويهاناثمدرسة النصره194ذمار       
صبريه احمد محمد الشعري8رئاسهاناثمدرسة النصره194ذمار       
أروى احمد محمد الكولي8عضويهاناثمدرسة النصره194ذمار       
سميه علي عبداهللا صالح االبرط8عضويهاناثمدرسة النصره194ذمار       
فاتن محمد أحمدالصراري9رئاسهاناثمدرسة النصره194ذمار       
هدى علي زيد المنتصر9عضويهاناثمدرسة النصره194ذمار       
ابتسام عتيق على العشملي9عضويهاناثمدرسة النصره194ذمار       
عزه يحيى االسدي10رئاسهاناثمدرسة النصره194ذمار       
لوز غالب حسن طالب10عضويهاناثمدرسة النصره194ذمار       
اآرام صالح أحمد المصعبي10عضويهاناثمدرسة النصره194ذمار       
جمال ناصر محمد التالبي1رئاسهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
عبده اسماعيل محي الدين 1عضويهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
نجيب حزام العجبيي1عضويهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
ناصر عايض النصيرى 2رئاسهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
فؤاد صالح علي صالح االبرط2عضويهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
عبدالرحمن محمد أحمد العريف2عضويهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
علي احمد عبداهللا صالح3رئاسهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
عبدالفتاح احمد الخوالني3عضويهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
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طالل عبده احمد الوصابي3عضويهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
محمد صالح عبداهللا بصباص4رئاسهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
عبده احمد السلفي4عضويهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
سهيل علي علي المحبشي4عضويهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
ذآرى عبده الريمي5رئاسهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
فوزيه عبدالغزيز المصقري5عضويهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
ساره محمد محمد الشعري5عضويهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
آاتبه احمد مصلح الحميري6رئاسهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
أسياء احمد صالح البخيتي6عضويهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
نسرين احمد محمد عجمي6عضويهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
منيره صالح علي صالح االبرط7رئاسهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
منى عبداهللا فاضل الوصابي7عضويهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
هناء محمد زيد المهدي7عضويهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرو194ذمار       
عبداهللا ناصر السعيدي1رئاسهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
أيمن خالد محمد الحاج1عضويهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
صالح محمد علي عكروت1عضويهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
محمود امين عبده القرشي2رئاسهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
محمد على نهشل 2عضويهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
قايد محمد البخراني2عضويهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
يحيى على الرخمي3رئاسهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
عبدالعزيز يحيى عبيد3عضويهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
عبد السالم محمد قايد مالوث3عضويهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
نصر محمد صالح الصباحي4رئاسهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
على قايد العنسي4عضويهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
وليد عبداهللا أحمد مهدي4عضويهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
حميد الحميدي عوضه 5رئاسهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
محمد عبده قايد الحيدري5عضويهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
عبد العزيز يحيى محمد الجلعي5عضويهذآور مكتب التربيةز194ذمار       
نسيم صالح حسين الفقيه6رئاسهاناثمكتب التربيةز194ذمار       
لمياء علي صالح بن صالح6عضويهاناثمكتب التربيةز194ذمار       
نادية علي عزي الشهاري6عضويهاناثمكتب التربيةز194ذمار       
سمر علي أحمد الجعدي7رئاسهاناثمكتب التربيةز194ذمار       
سهام علي الورد7عضويهاناثمكتب التربيةز194ذمار       
هناء ثابت زحيط7عضويهاناثمكتب التربيةز194ذمار       
امل سعد ناصر العالني8رئاسهاناثمكتب التربيةز194ذمار       
نورين امين عبده القرشي8عضويهاناثمكتب التربيةز194ذمار       
خيراألمل حمود طاهر االقرع8عضويهاناثمكتب التربيةز194ذمار       
ابو بكر صالح محمد سحلول1رئاسهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
يحيى عبدالعزيز منصور1عضويهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
ذياب ناجي احمد عوضه 1عضويهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
صالح احمد محمد صالح2رئاسهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
عبدالسالم محمد المصري2عضويهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
عبدالكريم صالح صالح المقلشي2عضويهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
ياسر عبده مسعد العرامي3رئاسهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
همدان زيد العنسي3عضويهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
عادل احمد سعيد العيسي3عضويهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
عصام عبده عبد اهللا غالب4رئاسهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
محمد قايد سعيد خالد4عضويهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
حسين حسين محمد الحكيم4عضويهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
محمد عبداهللا اليمني5رئاسهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
محمد صالح أحمد بجاح5عضويهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
عبدالمجيد علي صالح اليعري5عضويهذآور مدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
نجاة محمد احمد البراق6رئاسهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
رجاء علي المحاقري6عضويهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
نجاه عبدالرحمن مهدي6عضويهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
اسمهان صالح السنباني7رئاسهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
أميره محمد أحمد الحسني7عضويهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
انغام صالح احمد محمد صالح7عضويهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
إنتصار علي الشظمي8رئاسهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
سميره عبداهللا العجيري8عضويهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
افراح احمد قابل8عضويهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
نجالء محمد صالح المهدي9رئاسهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
رقيه ناصر احمد الكولي9عضويهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
فاطمة عتيق  ناجي نهشل9عضويهاناثمدرسة ٧ يوليوح194ذمار       
عاندل احمد عيسى الخلقي1رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
لطف نور الدين االرياني1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
محمدأحمدعلي الشبيطي1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
احمد احمد علي صالح الشاعر2رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
محمد لطف الخوالني2عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
ضيف اهللا على برقع 2عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
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جمال على الشرعي3رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
عبده محمد ناجي الزيادي3عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
عبدالناصراحمد محمد الصيادي3عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
معين علي صالح عبيد4رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
على محمد قاسم الرداعي4عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
حسام عبدالقادر الصوفي4عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
عبداهللا حسن على مقحيش5رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
اوسان حسن حيدر الغابري5عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
احمد العزي محمد محمد الشاجع5عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
بسام وديع الشميري6رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
محمد محسن المنقذي6عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
محمد يحيى عياش 6عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
صالح احمد المقلشي7رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
عبدالكريم مطهر حسين نجم الدين7عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
محمد علي محمد القبيسي7عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
زيد علي النجحي8رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
عبده احمد مقحيش8عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
يحيى على ناصر العشملي8عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
فاتن عبدالعزيز يحيى صالح9رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
وفاء صالح حسين احمد 9عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
ابتسام احمد الجرادي9عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
جميله محمد محمد االشول10رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
سوسن صالح حسين المصقري10عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
ذآرى علي صالح عبيد10عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
منيره محمد علي الدومري11رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
اروى محمد محمد الوشلي11عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
عزيزه احمد سعد الشامي11عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
سهام محمد حسن االحصب12رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
ساميه وديع الشميري12عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
اسماء ناصر احمد زندال12عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
دوله علي محمد الحبسي13رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
انيسه ناجي الموشكي13عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
أخالق صالح القفري13عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقط194ذمار       
عبدالكريم علي يحيى القرني1رئاسهذآور مدرسة الزهراءى194ذمار       
عبداللطيف عبداهللا الفقيه 1عضويهذآور مدرسة الزهراءى194ذمار       
زيد على محمد العرجا1عضويهذآور مدرسة الزهراءى194ذمار       
عبدالجبار سعد االنسي2رئاسهذآور مدرسة الزهراءى194ذمار       
علي حمود محمد الفاطمي2عضويهذآور مدرسة الزهراءى194ذمار       
زيد حسين طيرة2عضويهذآور مدرسة الزهراءى194ذمار       
سباء عبدالرحمن خشافه3رئاسهاناثمدرسة الزهراءى194ذمار       
سمية حميد صالح عبيد3عضويهاناثمدرسة الزهراءى194ذمار       
أسماء أحمد ناصر التالبي3عضويهاناثمدرسة الزهراءى194ذمار       
رشاء عبده علي محمد صالح4رئاسهاناثمدرسة الزهراءى194ذمار       
نوريه محمد القيزاني4عضويهاناثمدرسة الزهراءى194ذمار       
زينب احمد الزايدي4عضويهاناثمدرسة الزهراءى194ذمار       
احمد صالح حنش1رئاسهذآور الكوفةك194ذمار       
فهيم قائدعبدالرحمن المجاهد1عضويهذآور الكوفةك194ذمار       
خالد محمد أحمد البدوي1عضويهذآور الكوفةك194ذمار       
عرفات إسماعيل الشبيبي2رئاسهذآور الكوفةك194ذمار       
عبدالرب محمد العرامي2عضويهذآور الكوفةك194ذمار       
على جبران االضرعي2عضويهذآور الكوفةك194ذمار       
احمد حسين عزيز3رئاسهذآور الكوفةك194ذمار       
انس حسن الشامي3عضويهذآور الكوفةك194ذمار       
حفظ اهللا علي محمد حنش3عضويهذآور الكوفةك194ذمار       
نبيل احسن محمد الوشلي4رئاسهذآور الكوفةك194ذمار       
على محمد غيالن النصيري4عضويهذآور الكوفةك194ذمار       
علي علي اسماعيل العمدي4عضويهذآور الكوفةك194ذمار       
صباح عبداهللا العجيري5رئاسهاناثالكوفةك194ذمار       
هناء عبداهللا علي خوالني5عضويهاناثالكوفةك194ذمار       
رقية عبداهللا محمد الديلمي5عضويهاناثالكوفةك194ذمار       
عفاف عبدالكريم عبداهللا السوسوه6رئاسهاناثالكوفةك194ذمار       
بشرى صالح العتاشي6عضويهاناثالكوفةك194ذمار       
هناء احمد الثمري6عضويهاناثالكوفةك194ذمار       
رضيه احمد حسين طيره7رئاسهاناثالكوفةك194ذمار       
خديجه عبداهللا محمد الديلمي7عضويهاناثالكوفةك194ذمار       
اميره عبداهللا حسن الكبسي7عضويهاناثالكوفةك194ذمار       
عبدالرب عبداهللا أحمد المحاقري1رئاسهذآور مكتب االوقافل194ذمار       
محمد حسين على ناصر الصوملي1عضويهذآور مكتب االوقافل194ذمار       
ابراهيم يحيى محمد زباره 1عضويهذآور مكتب االوقافل194ذمار       
خالد على صالح الجوفي2رئاسهذآور مكتب االوقافل194ذمار       

صفحة ٤ من ٧٨



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

علي علي محمدالدومري2عضويهذآور مكتب االوقافل194ذمار       
تيسير حمود حسن راوية2عضويهذآور مكتب االوقافل194ذمار       
حسام عبدالقوي صالح3رئاسهذآور مكتب االوقافل194ذمار       
عبداهللا حسين عاليه 3عضويهذآور مكتب االوقافل194ذمار       
جمال صالح عبداهللا المصعبي3عضويهذآور مكتب االوقافل194ذمار       
محمد عبداهللا صالح على القاسمي4رئاسهذآور مكتب االوقافل194ذمار       
هاني حميد سعدالجبجبي4عضويهذآور مكتب االوقافل194ذمار       
آمال عبدالمالك الحكيم4عضويهذآور مكتب االوقافل194ذمار       
سهام عادل أحمد الشيخ5رئاسهاناثمكتب االوقافل194ذمار       
منى محمد محمد اليماني5عضويهاناثمكتب االوقافل194ذمار       
لطيفه محمد النمر5عضويهاناثمكتب االوقافل194ذمار       
فرج اهللا علي سعد البوصي6رئاسهاناثمكتب االوقافل194ذمار       
نعايم احمد محمد السليماني6عضويهاناثمكتب االوقافل194ذمار       
امت الرحمن احمد يحيى الدوله6عضويهاناثمكتب االوقافل194ذمار       
عايشة محمد صالح القرني7رئاسهاناثمكتب االوقافل194ذمار       
منيره خالد رضوان العلوي7عضويهاناثمكتب االوقافل194ذمار       
نبيله محمد الخوالني7عضويهاناثمكتب االوقافل194ذمار       
عادل احمد عتيق عامر1رئاسهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
عبداهللا علي يحيى القرني1عضويهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
احمد حسن يوسف الزيلعي1عضويهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
علي محمد عبداهللا المقدشي2رئاسهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
محمد على غالب عمران 2عضويهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
محمد ناصر البخيتي2عضويهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
حميد عبداهللا الديلمي3رئاسهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
عبدالملك محمد الخوالني3عضويهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
صالح مسعد محمد التام3عضويهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
هالل محمد علي الدفيني4رئاسهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
عبدالحكيم محمد صالح هادي 4عضويهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
محمود مجاهد عبده فارع 4عضويهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
احمد صالح الكوماني5رئاسهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
حسان يحيى محمد النجحي5عضويهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
عبداهللا خالد محمد البدوي5عضويهذآور اتحاد نساء اليمنم194ذمار       
نجوى عبدالواحد منصور6رئاسهاناثاتحاد نساء اليمنم194ذمار       
عايشة علي يحي نهشل6عضويهاناثاتحاد نساء اليمنم194ذمار       
رباب محمد علي فالح6عضويهاناثاتحاد نساء اليمنم194ذمار       
نوال عبدالوهاب العباهي7رئاسهاناثاتحاد نساء اليمنم194ذمار       
نسيم عبدالولي الحنضي7عضويهاناثاتحاد نساء اليمنم194ذمار       
سلوى محمد الوشلي7عضويهاناثاتحاد نساء اليمنم194ذمار       
امل محمد زيد المهدي8رئاسهاناثاتحاد نساء اليمنم194ذمار       
أسماء محمد صالح المقدشي8عضويهاناثاتحاد نساء اليمنم194ذمار       
جواهر محمد حسين عبده8عضويهاناثاتحاد نساء اليمنم194ذمار       
حسن محمد الخبجي1رئاسهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
نبيل احمد محمد الفقيه 1عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
على احمد صالح الشنبلي1عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
رياض عبدالعزيز صريم2رئاسهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
نبيل صالح احمد الحوجري2عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
نايف صالح الحبيشي2عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
عبداهللا احمد صالح الحاج3رئاسهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
توفيق علي محمد جعبله3عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
عتيق غالب احمد الفاطمي3عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
محمد مقبل احمد حسين4رئاسهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
نبيل محمد صالح السالمي4عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
احمد محمد على محسن 4عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
على على جابر 5رئاسهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
عبد الرحمن محمد حسين الشامي5عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
محمد صالح حسين الرعوي5عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
علي احمد صالح زومة6رئاسهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
جميل على حسين جريد 6عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
محمد صالح حسين مصلح 6عضويهذآور مدرسة القعمةن194ذمار       
سلمى علي محمد7رئاسهاناثمدرسة القعمةن194ذمار       
نعمه محمد سعيد يحيى العشه7عضويهاناثمدرسة القعمةن194ذمار       
آريمه محمد قايل7عضويهاناثمدرسة القعمةن194ذمار       
هناء علي محمد علي عزالدين 8رئاسهاناثمدرسة القعمةن194ذمار       
بغداد علي محمد حسن8عضويهاناثمدرسة القعمةن194ذمار       
امنه علي عزيز الجرادي8عضويهاناثمدرسة القعمةن194ذمار       
قدريه علي حسين محمد9رئاسهاناثمدرسة القعمةن194ذمار       
ناديه احمد علي العزي9عضويهاناثمدرسة القعمةن194ذمار       
خلود علي صالح ناصر مثنى9عضويهاناثمدرسة القعمةن194ذمار       
احمد محمد مهدري1رئاسهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
نشوان محمد فارع محمد1عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
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محمد علي عيسى الجرفي1عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
احمد علي محمد الصراري2رئاسهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
اسماعيل عبدالوهاب الحوثي2عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
عادل محمد سعد شامي2عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
قايد محمد العجي3رئاسهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
علي علي االشول3عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
عبداهللا علي الحاذق3عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
علي محمد الحوشبي4رئاسهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
علي أحمد صالح العرشي4عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
عبداهللا علي علي اليريمي4عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
ماجد حسين علي ابو ساعد5رئاسهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
عمر يحيى الحماطي5عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
عبداهللا محمد الصباحي5عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
نبيل محمد علي الحجي6رئاسهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
محموداحمد سعيد السامعي6عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
عمار علي احمد الجرنعي6عضويهذآور المرآز الثقافيا195ذمار       
نجالء محمد علي الحجي7رئاسهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
سماح مثنى علي راشد7عضويهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
فايزة علي سعد شامي7عضويهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
سامية علي احمد خليفه8رئاسهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
نور عبداهللا علي الحجي8عضويهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
فتحيه علي محمد عصبه8عضويهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
علياء علي محمد التعزي9رئاسهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
محمود يحيى صالح النمر9عضويهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
افراح محمد سعد الزيلعي9عضويهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
نوال عبداهللا علي العلوي10رئاسهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
رجاء محمد علي الفتاحي10عضويهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
نزيهه علي يحيى10عضويهاناثالمرآز الثقافيا195ذمار       
محمد علي مثنى عامر1رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
حميد محمد احمد جبير1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
وسيم محمد محيا1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
محمد فارع محمد2رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
محمد حمود العزي نجحي2عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
محمد العزي عبيه2عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
خالد عبدالكريم احمد الورقي3رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
عبداهللا فاضل راشد الربيعي3عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
إبراهيم محمد علي إسحاق3عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
صدام محمد علي االبرط4رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
احمد محمد المرامي4عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
عبداهللا علي لطف السرحي4عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
مختار حسين احمد الباز5رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
محمد أحمد محمد النشاد5عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
سلطان علي عبداهللا عبدالعزبز5عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
مطهر يحيى محمد علي النجحي6رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
لطف علي اسحاق6عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
محمد عبدالحميد حسين المتوآل6عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
محروس احمد العبري7رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
عبدالهادي محمد علي المنحي7عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
نسرين قايد احمد صالح7عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
جليله زيد علي الغرباني8رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
زمزم صالح علي جباري8عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
عزيزة احمد عبداهللا العسر8عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
منى حسين أحمد العنسي9رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
انتصار علي حامد الهاملي9عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
وزيره زيد حسن الغرباني9عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
لطيفه عبداهللا حسين البداي10رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
اسماء يحيى علي علي المحنش10عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
حليمة محمد علي المنحي10عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
إنتصار عبداهللا احمد الغليبي11رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
عادله احمد علي السيقل11عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
نجود العزي محمد الذماري11عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
نجاه ضيف اهللا سعد مهدي12رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
فوزيه محمد علي االبرط12عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
اسماء عبداهللا علي علي العفاري12عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
زينب حسين احمد النماري13رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
اروى احمد حسين العديني13عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
ابتسام زيد لطف العنسي13عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالبب195ذمار       
فؤاد محمد الدفيني1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
عباس عبداهللا محمد مفرع1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
عبدالرزاق هاشم العزعزي1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
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يونس علي قايد السماوي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
بشير علي خليل2عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
مبروك علي صالح بارع2عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
ابراهيم محمد سعد البدوي3رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
نصر محمد عبده الصوفي3عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
سهام السالل ناصر الحميري3عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
عبده علي حسين الميندي4رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
علي محمد احمد المزيجي4عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
حسين محمد ناصر القعمي4عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
جالل محمد احمد الجالل5رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
ابراهيم حسن محمد الوشلي5عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
امين ناصر محمد عوض5عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
زهور حسين القشم6رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
فاطمة يحيى علي المحنش6عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
جميله حسن ناصر الوصابي6عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
عبدالقادر حسين رابه7رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
ياسمين محمد علي صالح7عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
امل عبدالسالم النهاري7عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
عائشه عبداهللا الميثالي8رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
نسيبة احمدعبداهللا اليوسفي8عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
اروى حمود حمود الدفيني8عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
اماني عبدالوهاب علي عباد9رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
زمزم علي سعد البوصي9عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
بشرى عبداهللا احمد الصباحي9عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد اسماعيلج195ذمار       
عيبان احمد شمسان سعد1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
خالد علي علي الخرابي1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
علي محمد الضبياني1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
علي صالح محمد االبيض2رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
محمد صالح دانخ2عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
محمد علي صالح وحشان2عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
عبداهللا محمد سعد روح3رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
أحمد احمد  يحيى الخبجي3عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
آوآب محمد سعيد الجماعي3عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
علي عبداهللا محمد العنسي4رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
محمد علي عبداهللا الدربي4عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
زيد على حمود زباره4عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
امين احمد حسن خيواني5رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
محمد محمد علي االحصب5عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
فكري عبداهللا الحسام5عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
ياسمين علي عزي بدوي6رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
امينة احمد يحيى الخبجي6عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
بشرى علي عايض المرهبي6عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
مسك حسن يحي عبدالرزاق7رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
الهام محمد علي الضبياني7عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
ايناس يحيى علي الوجيه7عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
امه السالم علي زباره8رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
رجاء علي علي اليريمي8عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
سحر محمد احمد الحداء8عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
بدور مسعد حمادي راشد9رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
احالم محمد علي عبيه9عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
بشرى حسين محمد عزيز9عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزد195ذمار       
عبداهللا احمد دحن1رئاسهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
علي لطف محمد عوض الحمامي1عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
احمد محمد السماوي1عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
عبده محمد قايد الوصابي2رئاسهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
صالح احمد صالح الفقيه2عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
محمد هادي جربتين2عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
ماجد محمد الحميدي3رئاسهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
عبدالكريم علي محمد الجوفي3عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
أحمد أحمد عثمان3عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
جمال عبدالعليم عبد علي4رئاسهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
محمد محمد المحنش4عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
علي صالح سيف4عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
فؤاد محمد الروضي5رئاسهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
احمد سعد علي عكروت5عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
اتحاد ناصر احمد الجرادي5عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
محمد عبداللطيف محمد الزراري6رئاسهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
محمد ناصر التالبي6عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
خالد عبداهللا القانون6عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
عبدالكريم محمد الشعري7رئاسهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
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علي عبداهللا علي الضياني7عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
عبدالملك محمد ناصر البخيتي7عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
عادل مثنى احمد الكوماني8رئاسهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
علي عبداهللا علي الحجي8عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
ناجي مسعد محسن الصيادي8عضويهذآور الغرفة التجاريةه195ذمار       
صباح وهبي حسن مسعود9رئاسهاناثالغرفة التجاريةه195ذمار       
افراح عبداهللا حسين الغليبي9عضويهاناثالغرفة التجاريةه195ذمار       
احمد قايد علي سعيد9عضويهاناثالغرفة التجاريةه195ذمار       
زينب محمد أحمد بجاح10رئاسهاناثالغرفة التجاريةه195ذمار       
سحر عبداهللا علي الحجي10عضويهاناثالغرفة التجاريةه195ذمار       
ايمان محمد البارع10عضويهاناثالغرفة التجاريةه195ذمار       
اسماء حسين زباره11رئاسهاناثالغرفة التجاريةه195ذمار       
امة الرزاق احمد محمد بجاح11عضويهاناثالغرفة التجاريةه195ذمار       
فتحية ناصر  محمد الشاوش11عضويهاناثالغرفة التجاريةه195ذمار       
عمار عبدالرحمن دادية1رئاسهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
امير ناصر االتام1عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
عبدالولي محمد الحوقره1عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
محمد ناجي السماوي2رئاسهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
وسيم عتيق محمد حمادي2عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
واثق محمد يحيى االسدي2عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
ابراهيم حمود محمد الوشلي3رئاسهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
عمرو اسماعيل علي الرباحي3عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
صالح علي الحجي3عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
ناصر مقبل مطهر شايع4رئاسهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
مانع احمد محمد الجبري4عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
محمد علي احمد جباري4عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
عبداهللا يحيى علي الشعري5رئاسهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
بسام جبر احمد النصيري5عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
محمد محمد علي الموشكي5عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
محسن محمد محمد الهجري6رئاسهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
سميه احمد قايد علي6عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
مراد احمد عبدالمجيد النشمي6عضويهذآور مدرسة الفتحو195ذمار       
اشتياق محمد يحيى7رئاسهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
حنان محمد محمد العمدي7عضويهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
سوسن احمد محمد عبيد7عضويهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
هناء عبداهللا عبداهللا المطري8رئاسهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
بليغ محمد فارع الحميري8عضويهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
بشرى محمد سعد الشامي8عضويهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
نوال هاشم ابوبكر العمودي9رئاسهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
نديمه سعيد محمد الشبيحي9عضويهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
رغده احمد على زباره9عضويهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
هنادي علي احمد البصير10رئاسهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
مياسه علي حسين صالح الجالل10عضويهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
نجالء احمد علي المرامي10عضويهاناثمدرسة الفتحو195ذمار       
عبدالسالم محمد زيد العشي1رئاسهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
محمد علي محمد الراعي1عضويهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
يحيى احمد سعيد ذوراس1عضويهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
وائل عبداهللا محمد التعزي2رئاسهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
محمد سيف محمد المقدشي2عضويهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
اسماعيل محمد العزي االآوع2عضويهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
ابراهيم محمد حسين المحضري3رئاسهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
امين عبدالجليل احمد سعد3عضويهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
وحده محمد فارع الحميري3عضويهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
يحيى صالح مرشد الحريبي4رئاسهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
آمال حسين مسعد معيض4عضويهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
يحيى محمد علي عباد4عضويهذآور مدرسة حفصةز195ذمار       
زال الهم عبده صالح المهتار5رئاسهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
سميحه عبداهللا علي الخالدي5عضويهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
فوزيه علي ناصر5عضويهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
فتحيه يحيى عبدالعزيز6رئاسهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
صخر احمد قايد االسدي6عضويهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
أحالم علي محمد علي الخبجي6عضويهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
هيفاء محمد احمد حسن الهروجي7رئاسهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
افراح يحيى محمد الملي7عضويهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
سميره صالح محمد السنباني7عضويهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
ذآرى عبده يحيى العنسي8رئاسهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
صباح محمد عبده الصوفي8عضويهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
آمال اسماعيل حسين دادية8عضويهاناثمدرسة حفصةز195ذمار       
صامد شرف فارع محمد1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
محمد علي حسن زياد1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
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محمد عبداهللا الشرامي1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
توفيق محمد حسن الهاللي2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
محمد احمد عبد اهللا الشرامي2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
فارس محمد علي االبرط2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
محمد علي راشد3رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
منير احمد محمد العيوبي3عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
علي زيد صندل3عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
محمد حسين اللمس4رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
علي حمود حمود الدفيني4عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
وثيقه احمد قايد علي4عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
عبد الجبار عبد اهللا محمد الدفيني5رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
جالل الدين حسين الماوري5عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
سليمان نصر محمد ناجي5عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
نسيم احمد قايد علي6رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
ابتسام عبداهللا الميثالي6عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
برآه محمد احمد الحداء6عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
صباح صالح ناصر التعزي7رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
أسماء صالح ناصر الزبلي7عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
فضة محمد عيسى الجرفي7عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
زينب عبد اهللا محمد الفتاحي8رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
نسرين محمد حسين الغويدي8عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
فايزه يحيى علي العتمي8عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
حنان علي حسين السليماني9رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
انتصار ناصر جبران العنسي9عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
رجاء حسين احمد المقمحي9عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
سميره محمد حسين دشيلة10رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
ابتسام احمد علي صالح10عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
اقبال محمد علي شميله10عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدح195ذمار       
لطف ناصر علي الحداء1رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
رزق يحيى محمد الهمداني1عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
اسماعيل عبدالوهاب مطهر الحوثي1عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
علي محمد يحيى علي الذماري2رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
زبن اهللا علي محمد الحسولي2عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
انتصار محمد فارع عيوه2عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
توفيق محمد صالح المرامي3رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
عبده احمد احمد الحجري3عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
باسم علي احمد الهاملي3عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
امين احمد العديني4رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
احمد عبداهللا محمد قائدالحسامي4عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
صالح عبد اهللا محمد البدوي4عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
بشرى محمد مصلح الصباري5رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
قوتة محمد عيسى الجرفي5عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
طليعه محمد فارع محمد5عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
نجوان محمد فارع6رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
امل زيد الحماطي6عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
سعاد محمد عبداهللا 6عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
اميره عبداهللا محمد عزان7رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
آسيا حسين علي بجاح7عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
أفراح يحيى أحمد الوشلي7عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانط195ذمار       
محمد صالح احمد سحلول1رئاسهذآور مدرسة النورى195ذمار       
عبداهللا احمد حسين دشيله1عضويهذآور مدرسة النورى195ذمار       
خالد محمد محمد السويدي1عضويهذآور مدرسة النورى195ذمار       
يقضان محمد فارع عيوه2رئاسهذآور مدرسة النورى195ذمار       
محمد علي احمد التعزي2عضويهذآور مدرسة النورى195ذمار       
عبداهللا علي ثابت2عضويهذآور مدرسة النورى195ذمار       
علي علي احمد الغليبي3رئاسهذآور مدرسة النورى195ذمار       
اسمهان موسى الذماري3عضويهذآور مدرسة النورى195ذمار       
عبد العزيز صالح الحدم3عضويهذآور مدرسة النورى195ذمار       
محمد علي ضيف اهللا الصهيبي4رئاسهذآور مدرسة النورى195ذمار       
علي ضيف اهللا قنام4عضويهذآور مدرسة النورى195ذمار       
علي عبداهللا مبخوت القشيبي4عضويهذآور مدرسة النورى195ذمار       
وليد محمد محمد التعزي5رئاسهذآور مدرسة النورى195ذمار       
صدام محمد علي نجم الدين5عضويهذآور مدرسة النورى195ذمار       
يحيى علي محمد القزني5عضويهذآور مدرسة النورى195ذمار       
امل هاشم ابوبكر العمودي6رئاسهاناثمدرسة النورى195ذمار       
رانيا محمد علي اسماعيل وليم6عضويهاناثمدرسة النورى195ذمار       
رغده علي عبداهللا الخالدي6عضويهاناثمدرسة النورى195ذمار       
رقيه عبداهللا محمد الخالدي7رئاسهاناثمدرسة النورى195ذمار       
يسرى عبداهللا علي اليريمي7عضويهاناثمدرسة النورى195ذمار       
فاطمة حسين احمد القريطي7عضويهاناثمدرسة النورى195ذمار       
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لطيفة أحمد عبد اهللا الجعدي8رئاسهاناثمدرسة النورى195ذمار       
نجاه عبداهللا احمد الشعري8عضويهاناثمدرسة النورى195ذمار       
آوآب حمود عباد االضرعي8عضويهاناثمدرسة النورى195ذمار       
احمد محمد صالح الجالل1رئاسهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
صدام يحيى محمد بشنه1عضويهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
يوسف حسين علي جابر1عضويهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
خالد عبد اهللا محمد الفقيه2رئاسهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
احمد حسين دسمه2عضويهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
محمد حسن العالني2عضويهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
عبداهللا احمد مقبل القحيط3رئاسهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
يحيى محمد مسعد حاله3عضويهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
ابراهيم محمد محمد المدسم3عضويهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
وداد ناصر عتيق المحجر4رئاسهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
عبداهللا عبداهللا احمد المدسم4عضويهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
محمد علي قاسم المرادي4عضويهذآور مدرسة ذمار عليك195ذمار       
آريمه صالح الزيادي5رئاسهاناثمدرسة ذمار عليك195ذمار       
بغداد علي محمد محسن الفقيه5عضويهاناثمدرسة ذمار عليك195ذمار       
نجالء  محمد علي العنسي        ا5عضويهاناثمدرسة ذمار عليك195ذمار       
فاطمة علي احمد قاسم6رئاسهاناثمدرسة ذمار عليك195ذمار       
نجال محمد مهيوب الجرفي6عضويهاناثمدرسة ذمار عليك195ذمار       
هلية محمد ناصر الفاطمي6عضويهاناثمدرسة ذمار عليك195ذمار       
مرزوقه حسين حمدي الفقيه7رئاسهاناثمدرسة ذمار عليك195ذمار       
سبأ علي اسماعيل المدسم7عضويهاناثمدرسة ذمار عليك195ذمار       
عبدالغني عبداهللا محمد المحجري7عضويهاناثمدرسة ذمار عليك195ذمار       
فايز ناصر محمد نشوان1رئاسهذآور مدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
جابر محمد يحيى المقدشي1عضويهذآور مدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
محمد محمد صالح االشرم1عضويهذآور مدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
نايف عبداهللا الشرامي2رئاسهذآور مدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
عبدالغني عبداهللا محمد الكوماني2عضويهذآور مدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
عبدااللة احمد عبداهللا  المشرمة2عضويهذآور مدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
صامد عبدة صالح ابو راشد3رئاسهذآور مدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
فيصل علي مسعد الشرفه3عضويهذآور مدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
مجاهد محسن المهنا3عضويهذآور مدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
سمراء علي احمد العيوي4رئاسهاناثمدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
آريمه حسين القهبري4عضويهاناثمدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
حفيظه مسعد بيرق4عضويهاناثمدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
نوال يحيى ناصر الردوم5رئاسهاناثمدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
جواهر عبده صالح ابوراشد5عضويهاناثمدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
آسيا عتيق علي نهشل5عضويهاناثمدرسة بيت الكومانيا196ذمار       
محمد عبداهللا ناصر الشماحي1رئاسهذآور مدرسة الذحلةب196ذمار       
بسام يحيى محمد أحمد البخراني1عضويهذآور مدرسة الذحلةب196ذمار       
فايزصالح محمد النهبلي1عضويهذآور مدرسة الذحلةب196ذمار       
حازم ناص مسعد 2رئاسهذآور مدرسة الذحلةب196ذمار       
عبدالملك عبداهللا احمد الدحملي2عضويهذآور مدرسة الذحلةب196ذمار       
عيبان عتيق صالح حسن2عضويهذآور مدرسة الذحلةب196ذمار       
علي علي محمد الجودة3رئاسهذآور مدرسة الذحلةب196ذمار       
رشيد محمد صالح التام3عضويهذآور مدرسة الذحلةب196ذمار       
اسماعيل صالح عتيق التام3عضويهذآور مدرسة الذحلةب196ذمار       
انتصار زيد احمد غيالن4رئاسهاناثمدرسة الذحلةب196ذمار       
صفوة زيد يحيى علي مسعد4عضويهاناثمدرسة الذحلةب196ذمار       
سبأ يحيى حسن مسعد4عضويهاناثمدرسة الذحلةب196ذمار       
فواآه عبداهللا يحيى عصبه5رئاسهاناثمدرسة الذحلةب196ذمار       
نظيرة علي يحيى علي مسعد5عضويهاناثمدرسة الذحلةب196ذمار       
ياسمين عبدالكريم يحيى صالح5عضويهاناثمدرسة الذحلةب196ذمار       
سباء صالح علي سعيد6رئاسهاناثمدرسة الذحلةب196ذمار       
اروى احمد عباد محمد6عضويهاناثمدرسة الذحلةب196ذمار       
منال علي صالح علي علي6عضويهاناثمدرسة الذحلةب196ذمار       
حزام محمد حسن شرهان1رئاسهذآور مدرسة الحصينج196ذمار       
ناصر محمد حمود احمد1عضويهذآور مدرسة الحصينج196ذمار       
عبدالسالم محمد صالح1عضويهذآور مدرسة الحصينج196ذمار       
عبدالناصر علي احمد2رئاسهذآور مدرسة الحصينج196ذمار       
محمدعبدالكريم سهيل2عضويهذآور مدرسة الحصينج196ذمار       
علي ناصر عبد اهللا صالح الفاطمي2عضويهذآور مدرسة الحصينج196ذمار       
عبداهللا زيد القادري3رئاسهذآور مدرسة الحصينج196ذمار       
سعد محمد ابو راشد3عضويهذآور مدرسة الحصينج196ذمار       
عبد الفتاح عبد اهللا علي فريد3عضويهذآور مدرسة الحصينج196ذمار       
منيره علي احمد التويتي4رئاسهاناثمدرسة الحصينج196ذمار       
هناء علي ناصر شرهان4عضويهاناثمدرسة الحصينج196ذمار       
وسيلة جمال حفظ اهللا المحرقد4عضويهاناثمدرسة الحصينج196ذمار       
اعفاء صالح علي الشماحي5رئاسهاناثمدرسة الحصينج196ذمار       
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الهام احمد علي5عضويهاناثمدرسة الحصينج196ذمار       
احالم عبدالشفيق القربابي5عضويهاناثمدرسة الحصينج196ذمار       
محمد عبداهللا احمد تينه1رئاسهذآور ذي سحرد196ذمار       
عبده احمد حسين دوبع1عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
مصلح محمد ناصر احمد1عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
عتيق عبداهللا احمد اللسامي2رئاسهذآور ذي سحرد196ذمار       
عبدالكريم عبداهللا أحمد المحاقري2عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
يوسف محمد احمد حسين2عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
يحيى علي صالح البخراني3رئاسهذآور ذي سحرد196ذمار       
احمد احمد عبداهللا الورقي3عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
محمد عبداهللا احمد حسين3عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
صالح عبداهللا الشعوبي4رئاسهذآور ذي سحرد196ذمار       
عبده ناصر حسين4عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
صدام حسين احمد قطران4عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
احمد ناصر عبداهللا صالح5رئاسهذآور ذي سحرد196ذمار       
محمد احمد علي قطران5عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
على قائد علي5عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
صالح علي صالح البخراني6رئاسهذآور ذي سحرد196ذمار       
عبدالعزيز قائد مثنى الفاطمي6عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
علي احمد محمد شرف6عضويهذآور ذي سحرد196ذمار       
خلود احمد علي اليفاعي7رئاسهاناثذي سحرد196ذمار       
امة السالم محمد محسن الحميصة7عضويهاناثذي سحرد196ذمار       
اخالص عبده احمد حسين7عضويهاناثذي سحرد196ذمار       
جميلة سعيد علي مقبل8رئاسهاناثذي سحرد196ذمار       
زينب صالح محمد البدوي8عضويهاناثذي سحرد196ذمار       
تهاني محمد علي الفقيه8عضويهاناثذي سحرد196ذمار       
سوسن محمد محمد البصير9رئاسهاناثذي سحرد196ذمار       
منيره علي احمد زايد التويتي9عضويهاناثذي سحرد196ذمار       
رمزية عبداهللا احمد االرياني9عضويهاناثذي سحرد196ذمار       
صديقه محمدعلي اليعري10رئاسهاناثذي سحرد196ذمار       
صابرين علي عبداهللا قطران10عضويهاناثذي سحرد196ذمار       
خديجه صالح عبداهللا مبخوت10عضويهاناثذي سحرد196ذمار       
انتصار محمد احمد حسين11رئاسهاناثذي سحرد196ذمار       
انتصار عبده علي العيزري11عضويهاناثذي سحرد196ذمار       
فتحية محمد علي المطري11عضويهاناثذي سحرد196ذمار       
محمد مسعدصالح العلواني1رئاسهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
خالد عبدالخالق سعد شوباص1عضويهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
محمد محمد احمد عبداهللا البارق1عضويهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
يحيى محمد أحمد البخراني2رئاسهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
ذي يزن محمد المجاهد2عضويهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
احمد علي صالح الصياد2عضويهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
عبداهللا عبدالقدوس الجابري3رئاسهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
وسام علي علي دوبع3عضويهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
اسعد صالح عبدالرحمن البارد3عضويهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
حسن عتيق ناصر الجرادي4رئاسهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
محمد حسن علي عبداهللا البارد4عضويهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
حسين أحمد ناصر النصيري4عضويهذآور المدرسة في قفل الصياده196ذمار       
مريم صالح محمد البارد5رئاسهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
فريده فواز صالح البارد5عضويهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
ريم علي محمد شوباص5عضويهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
لمياء جميل احمد الشوذبي6رئاسهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
ذآرى محمد عبداللة الدولة6عضويهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
الهام  حامد علي حسن البارد6عضويهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
امل محمد جابر هندي7رئاسهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
سيده حسن محمد الصياد7عضويهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
منى حسين محمد الحكيم7عضويهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
ندى احمد علي عباد8رئاسهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
عاصمة احمد حسين البخراني8عضويهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
سمر يحيى ناصر العمري8عضويهاناثالمدرسة في قفل الصياده196ذمار       
توفيق محمد عبداهللا العميسي1رئاسهذآور المدرسة  ورد سانو196ذمار       
صالح جبران صالح الفراصي1عضويهذآور المدرسة  ورد سانو196ذمار       
زيد مطهر محسن الحميضة1عضويهذآور المدرسة  ورد سانو196ذمار       
عبدالرحمن صالح محمد2رئاسهذآور المدرسة  ورد سانو196ذمار       
مبروك محمد علي محمد المعظم2عضويهذآور المدرسة  ورد سانو196ذمار       
علي محمد صالح دوبع2عضويهذآور المدرسة  ورد سانو196ذمار       
عبدالكريم حسن الجربي3رئاسهذآور المدرسة  ورد سانو196ذمار       
خالد يحيى يحيى عباس3عضويهذآور المدرسة  ورد سانو196ذمار       
على محمد سعيد المعظم3عضويهذآور المدرسة  ورد سانو196ذمار       
ابين محمد صالح احمد الكليبي4رئاسهاناثالمدرسة  ورد سانو196ذمار       
ناديه احمد صالح علي4عضويهاناثالمدرسة  ورد سانو196ذمار       
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بيان محمد علي الكبسي4عضويهاناثالمدرسة  ورد سانو196ذمار       
سميره احمد محمد مشرح5رئاسهاناثالمدرسة  ورد سانو196ذمار       
رفاة علي مسعد المريشي5عضويهاناثالمدرسة  ورد سانو196ذمار       
سا ره محمد نعمان5عضويهاناثالمدرسة  ورد سانو196ذمار       
انتصار صالح علي طلحة6رئاسهاناثالمدرسة  ورد سانو196ذمار       
ليلى زايد محمد علي الجذوم6عضويهاناثالمدرسة  ورد سانو196ذمار       
سحر احمد عبده دغيش6عضويهاناثالمدرسة  ورد سانو196ذمار       
مشعل علي محمد الفاطمي1رئاسهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
رفيق محمد محمد الهيدمة1عضويهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
محمد عبدالخالق محمد1عضويهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
عبداهللا ناصر مسعد الفاطمي2رئاسهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
شمسان غالب الفاطمي2عضويهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
عبده علي عايض سعد2عضويهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
رضوان حميد صالح عبيد3رئاسهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
مهيوب عبدالخالق محمد الحاج3عضويهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
علي احمد حسين الفاطمي3عضويهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
آمال محمد حسن العطير4رئاسهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
هالل محمد احمد مهيوب4عضويهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
صالح محمد احمد الفاطمي4عضويهذآور بيت الفاطميز196ذمار       
هنادي عبداهللا ناصر الفاطمي5رئاسهاناثبيت الفاطميز196ذمار       
أحالم علي حسن الشماحي5عضويهاناثبيت الفاطميز196ذمار       
االف علي محمد محمد5عضويهاناثبيت الفاطميز196ذمار       
سماح حسين عبداهللا الفاطمي6رئاسهاناثبيت الفاطميز196ذمار       
حنان اسماعيل الثاليا6عضويهاناثبيت الفاطميز196ذمار       
هناء على على المجاهد6عضويهاناثبيت الفاطميز196ذمار       
سميه محمد علي هيدمه7رئاسهاناثبيت الفاطميز196ذمار       
هايلة عبدالقوي الحاج7عضويهاناثبيت الفاطميز196ذمار       
مغاسن ناصر محمد العزي7عضويهاناثبيت الفاطميز196ذمار       
احمد صالح درقم1رئاسهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
احمد احمد علي العمدي1عضويهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
احمد عبداهللا عبداهللا الظاهري1عضويهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
أآرم عتيق علي نهشل2رئاسهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
حمود محمد علي داديه2عضويهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
جبران سعد علي ملوه2عضويهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
اآرم عبدالكريم العلواني3رئاسهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
محمد عبده علي البخراني3عضويهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
محمد علي راشد الحاوري3عضويهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
حفظ اهللا علي صالح العلواني4رئاسهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
شهاب عبداهللا يحيى الخلقي4عضويهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
نبيل يحيى عبدالصمد قطران4عضويهذآور مدرسة خلقح196ذمار       
احالم احمد علي اصرم5رئاسهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
اصيله احمد صالح احمد5عضويهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
هدى احمد علي قريمه5عضويهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
هناء احمد علي الحاوري6رئاسهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
زال الهم راجح الكليبي6عضويهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
فيروز يحيى الحاوري6عضويهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
نادية عتيق علي ناجي7رئاسهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
فاطمه علي صالح جحالن7عضويهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
قوته علي شعالن7عضويهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
عبير علي صالح محمد8رئاسهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
اماني علي حسين االشول8عضويهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
رحمه صالح علي محسن8عضويهاناثمدرسة خلقح196ذمار       
محمد علي حسن مرشد1رئاسهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
ناصر احمد عبداهللا المقدشي1عضويهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
ناجي علي سعيد البريهي1عضويهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
عبدالغني علي خالد2رئاسهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
احمد عايض صالح الفراصي2عضويهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
محمد علي علي ذيبان2عضويهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
علي حسن علي جناح3رئاسهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
علي احمد يحيى المحرقي3عضويهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
احمد محمد يحيى مياس3عضويهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
وليد علي احمد البريهي4رئاسهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
حمود يحيى صالح علي4عضويهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
محمد احمد علي تقي4عضويهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
علي علي محمد منصور5رئاسهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
عبداهللا احمد عبداهللا ابو يابس5عضويهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
بسام عبد اهللا ناصر النصيري5عضويهذآور مدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
امة الكريم علي ردمان6رئاسهاناثمدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
اعتدال احمد سعيد راشد6عضويهاناثمدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
نجيبه عبدربه المرادي6عضويهاناثمدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
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سلوى عبداهللا عفيري7رئاسهاناثمدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
رجاء علي صالح الفيل7عضويهاناثمدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
تيسير عبدالكريم ناصر صالح7عضويهاناثمدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
يسرى عبداهللا علي محمد الفاطمي8رئاسهاناثمدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
مها علي احمد البريهي8عضويهاناثمدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
احالم محمد يحيى مياس8عضويهاناثمدرسة خربة ابو يابسط196ذمار       
صالح ذياب علي الفقير1رئاسهذآور مدرسة الشعرى196ذمار       
عبداهللا  محمد عبداهللا محمد اليعري1عضويهذآور مدرسة الشعرى196ذمار       
عبد الحميد محمد جبران الجلعي1عضويهذآور مدرسة الشعرى196ذمار       
عبدالكريم سعد عبده مياس2رئاسهذآور مدرسة الشعرى196ذمار       
مرشد يحيى صالح جحزر2عضويهذآور مدرسة الشعرى196ذمار       
حفظ اهللا محمد الضبرة2عضويهذآور مدرسة الشعرى196ذمار       
ثابت محمد صالح الضبرة3رئاسهذآور مدرسة الشعرى196ذمار       
عبده محمد علي العدوي3عضويهذآور مدرسة الشعرى196ذمار       
حمود محمد احمد الموشكي3عضويهذآور مدرسة الشعرى196ذمار       
حبيبه مقبل احمد الشرجبي4رئاسهاناثمدرسة الشعرى196ذمار       
هدى علي صالح سعد اليعري4عضويهاناثمدرسة الشعرى196ذمار       
ذآرى علي أحمد الكبسي4عضويهاناثمدرسة الشعرى196ذمار       
بشرى علي صالح العنسي5رئاسهاناثمدرسة الشعرى196ذمار       
مريم علي ناصر علي عبده5عضويهاناثمدرسة الشعرى196ذمار       
خديجه عبداهللا البعداني5عضويهاناثمدرسة الشعرى196ذمار       
احمد صالح احمد العيزري1رئاسهذآور مدرسة بيت مرحك196ذمار       
عبده سعد صالح العيزري1عضويهذآور مدرسة بيت مرحك196ذمار       
محمد حسين صالح البقح1عضويهذآور مدرسة بيت مرحك196ذمار       
ناصر علي محمد قطران2رئاسهذآور مدرسة بيت مرحك196ذمار       
عباس مصلح حسين قطران2عضويهذآور مدرسة بيت مرحك196ذمار       
ياسر محمد ناصر صالح الحاج2عضويهذآور مدرسة بيت مرحك196ذمار       
انيسه سعد ناجي العيزري3رئاسهاناثمدرسة بيت مرحك196ذمار       
رشا علي ناصر مرح3عضويهاناثمدرسة بيت مرحك196ذمار       
جميلة محمد حسين حاتم3عضويهاناثمدرسة بيت مرحك196ذمار       
أنيسة علي عبد اهللا الخالدي4رئاسهاناثمدرسة بيت مرحك196ذمار       
قيفه عبدالولي حسن العيسي4عضويهاناثمدرسة بيت مرحك196ذمار       
رازقي صالح الموني4عضويهاناثمدرسة بيت مرحك196ذمار       
اميره سعد احمد النجيمي5رئاسهاناثمدرسة بيت مرحك196ذمار       
وفاء محمد علي ابو يابس5عضويهاناثمدرسة بيت مرحك196ذمار       
وفاء عتيق ناصر الخربي5عضويهاناثمدرسة بيت مرحك196ذمار       
علي محمد احمد صالح اليعري1رئاسهذآور مدرسة الرباط بعرل196ذمار       
عبداهللا يحيى عبداهللا الصراري1عضويهذآور مدرسة الرباط بعرل196ذمار       
علي ناصر صالح مرح1عضويهذآور مدرسة الرباط بعرل196ذمار       
هائل حمود الحجاج2رئاسهذآور مدرسة الرباط بعرل196ذمار       
عبدالولي علي علي الحنش2عضويهذآور مدرسة الرباط بعرل196ذمار       
احمد حسين صالح عامر2عضويهذآور مدرسة الرباط بعرل196ذمار       
نجيب سعد عبداهللا اليعري3رئاسهذآور مدرسة الرباط بعرل196ذمار       
منصور عبدالجليل مكرد3عضويهذآور مدرسة الرباط بعرل196ذمار       
عبداهللا محمد علي الطير3عضويهذآور مدرسة الرباط بعرل196ذمار       
اسمهان ناصر احمد النمر4رئاسهاناثمدرسة الرباط بعرل196ذمار       
افراح صالح مثنى الطيبي4عضويهاناثمدرسة الرباط بعرل196ذمار       
زال الهم محمد حسن اليعري4عضويهاناثمدرسة الرباط بعرل196ذمار       
بدريه مجاهد محمد محسن عز الدين5رئاسهاناثمدرسة الرباط بعرل196ذمار       
سوسن ناصر حسين صالح5عضويهاناثمدرسة الرباط بعرل196ذمار       
فاطمة حسين احمد النمر5عضويهاناثمدرسة الرباط بعرل196ذمار       
ابتسام احمد عايض قائد6رئاسهاناثمدرسة الرباط بعرل196ذمار       
ناديه حفظ اهللا علي اليعري6عضويهاناثمدرسة الرباط بعرل196ذمار       
جنات محمد علي الهندي6عضويهاناثمدرسة الرباط بعرل196ذمار       
اآرم سعيد احمد راجح1رئاسهذآور مدرسة ماريةم196ذمار       
سعيد محمد محمد بغاشة 1عضويهذآور مدرسة ماريةم196ذمار       
نبيل عبده الفهد1عضويهذآور مدرسة ماريةم196ذمار       
جميل محمد صالح القبيسي2رئاسهذآور مدرسة ماريةم196ذمار       
محمد علي علي االغيب2عضويهذآور مدرسة ماريةم196ذمار       
عبداهللا علي راجح2عضويهذآور مدرسة ماريةم196ذمار       
عبدالخالق محمد صالح قايد3رئاسهذآور مدرسة ماريةم196ذمار       
محمد علي محمد سعد3عضويهذآور مدرسة ماريةم196ذمار       
علي محمد عبداهللا الفاطمي3عضويهذآور مدرسة ماريةم196ذمار       
وفاء محمد احمد بغاشه4رئاسهاناثمدرسة ماريةم196ذمار       
خديجة علي يحيى ردمان4عضويهاناثمدرسة ماريةم196ذمار       
هنا علي أحمد الكبسي4عضويهاناثمدرسة ماريةم196ذمار       
غنية محمد احمد صالح5رئاسهاناثمدرسة ماريةم196ذمار       
رحمه عبداهللا مقبل غيالن5عضويهاناثمدرسة ماريةم196ذمار       
نسيم محمود محمد ناجي علي5عضويهاناثمدرسة ماريةم196ذمار       
جمايل صالح علي نشوان6رئاسهاناثمدرسة ماريةم196ذمار       
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اسماء احمد محمد المرشحي6عضويهاناثمدرسة ماريةم196ذمار       
ايهام علي محمد محمد6عضويهاناثمدرسة ماريةم196ذمار       
علي احمد صالح يعقوب1رئاسهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
عادل محمد احمد الزغبي1عضويهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
عفيف احمد سعد الشامي1عضويهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
عبدالرحمن محمد صالح مقبل2رئاسهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
خالد محمد عوض الهروجي2عضويهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
مسرع محمد احمد عبداهللا2عضويهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
علي عبداهللا صالح المقدشي3رئاسهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
شالل حمود يحيى الفاطمي3عضويهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
علي حسين احمد العميسي3عضويهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
محمد عبد اهللا عبده قايد4رئاسهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
احمد علي اسماعيل الشبيبي4عضويهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
عبداهللا علي محمد الهندي4عضويهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
يحيى علي صالح السريحي5رئاسهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
محمد عبداهللا محمد الحاج5عضويهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
عبداهللا حسن عبدالوهاب الوريث5عضويهذآور مدرسة دفينةن196ذمار       
جميلة عبداهللا محمد العنسي6رئاسهاناثمدرسة دفينةن196ذمار       
عال محمد احمد الهروجي6عضويهاناثمدرسة دفينةن196ذمار       
ابتسام محمد عبدالسالم الشبيبي6عضويهاناثمدرسة دفينةن196ذمار       
فاطمه علي محمد حسين القانصي7رئاسهاناثمدرسة دفينةن196ذمار       
هاللة صالح احمد محمد7عضويهاناثمدرسة دفينةن196ذمار       
صابرين عبد اهللا عبده البريهي7عضويهاناثمدرسة دفينةن196ذمار       
يسرى يحيى محمد الدفيني8رئاسهاناثمدرسة دفينةن196ذمار       
حياة ناصر مبخوت صالح المقدشي8عضويهاناثمدرسة دفينةن196ذمار       
خلود علي محمد الفضل8عضويهاناثمدرسة دفينةن196ذمار       
خالد علي أحمد الشظمي1رئاسهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
عادل محمد حسين راشد1عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
زياد ناصر مصلح علي حسين1عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
صالح عبداهللا محمد المغروي2رئاسهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
عبده احمد زايد علي حسن2عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
سند عبدالولي فرحان سهيل2عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
سيف احمد علي النجار3رئاسهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
اآرم علي محسن المعافا3عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
عتيق محمد سعد الحاج3عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
صالح حليقه صالح جوبح4رئاسهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
عبدالجبار صالح  احمد المروني4عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
علي صالح علي الفقيه4عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
عبدالرزاق صالح محمد الفقيه5رئاسهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
احمد سعد محمد الحاج5عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
معمر خالد جبران صالح الحاج5عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
محمد احمد صالح الحاج6رئاسهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
فايز صالح احمد الحديجي6عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
ضيف اهللا يحيى محمد عايض6عضويهذآور مدرسة خربة افيقا197ذمار       
سيده ناصر الجوده7رئاسهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
اسماء على عبداهللا صالح االبرط7عضويهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
جهينه محمد ناصر العميسي7عضويهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
هيام ناصر محمد االحرق8رئاسهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
رشا علي زايد8عضويهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
دوله عبداهللا الخربي8عضويهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
نجيبه محمد علي قايد9رئاسهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
بدور حليقه صالح جوبح9عضويهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
افراح خليفه صالح جوبح9عضويهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
عبير أحمد جبران الحاج10رئاسهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
ماجده عبدالجبار المروني10عضويهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
بلقيس على ناصر الشظمي10عضويهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
بشرى عبدالدايم الشعري11رئاسهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
انشراح احمد علي عبداهللا11عضويهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
الهام علي محمد سعيد القاضي11عضويهاناثمدرسة خربة افيقا197ذمار       
محمد علي محمد الصباري 1رئاسهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
علي عائض علي المجهلي1عضويهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
محمد ناصر احمد المجهلي1عضويهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
عبدالكريم محمد مقبل 2رئاسهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
علي حسين علي ناجي2عضويهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
احمد عبد اهللا احمد الوشلي2عضويهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
ابراهيم محمد علي حزام3رئاسهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
حفظ اهللا جبران القايفي3عضويهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
شاجع يحيى ناصر الفقيه3عضويهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
ياسر صالح احمد المجهلي4رئاسهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
علي محمد صالح حسن4عضويهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
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عبدالكريم علي حسين عامر4عضويهذآور المدرسة بقرية هكرب197ذمار       
سلمى احمد علي احمد الدحملي5رئاسهاناثالمدرسة بقرية هكرب197ذمار       
سميره صالح المجهلي5عضويهاناثالمدرسة بقرية هكرب197ذمار       
برديس محمد صالح احمد5عضويهاناثالمدرسة بقرية هكرب197ذمار       
ندى محمد ناصر الصباري 6رئاسهاناثالمدرسة بقرية هكرب197ذمار       
غال علي ناصر الشظمي6عضويهاناثالمدرسة بقرية هكرب197ذمار       
أمل محمد علي البليشة6عضويهاناثالمدرسة بقرية هكرب197ذمار       
وفاء عتيق محمد علي مثنى7رئاسهاناثالمدرسة بقرية هكرب197ذمار       
اقبال صالح احمد الهكري7عضويهاناثالمدرسة بقرية هكرب197ذمار       
احالم صالح احمد المجهلي7عضويهاناثالمدرسة بقرية هكرب197ذمار       
علي مسعد حسن صالح1رئاسهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
ابراهيم محمد احمد العروي1عضويهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
محمد احمد مظفر1عضويهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
احمد محمد علي مصلح2رئاسهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
يحيى اسماعيل علي القوري2عضويهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
عبداإلله احمد الحرومي2عضويهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
عبداإلله مسعد الحماطي3رئاسهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
احمد ناصر علي مسعود3عضويهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
محمد أحمد جبران ثابت3عضويهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
عبد الرحيم صالح أحمد المذغري4رئاسهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
خليل يحيى علي احمد4عضويهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
احمد محمد احمد موسى 4عضويهذآور مدرسة عباصرج197ذمار       
امل ناصر علي يحيى 5رئاسهاناثمدرسة عباصرج197ذمار       
محاسن علي احمد صالح5عضويهاناثمدرسة عباصرج197ذمار       
غدير عبد اإلله أحمد محمد الحرومي5عضويهاناثمدرسة عباصرج197ذمار       
ستر محمد احمد حسن6رئاسهاناثمدرسة عباصرج197ذمار       
خديجه محمد علي العبصري6عضويهاناثمدرسة عباصرج197ذمار       
منى احمد علي الشضمي 6عضويهاناثمدرسة عباصرج197ذمار       
حليمه صالح العبصري7رئاسهاناثمدرسة عباصرج197ذمار       
مديحه عبده احمد صالح7عضويهاناثمدرسة عباصرج197ذمار       
ألطاف عبد اهللا محمد الدفيني7عضويهاناثمدرسة عباصرج197ذمار       
مراد صالح ناصر العيسي1رئاسهذآور مدرسة الشقبد197ذمار       
شداد علي شرهان1عضويهذآور مدرسة الشقبد197ذمار       
حسين علي محمد الفقيه1عضويهذآور مدرسة الشقبد197ذمار       
فهمي علي علي احمد2رئاسهذآور مدرسة الشقبد197ذمار       
ادهم علي حفظ اهللا سداح2عضويهذآور مدرسة الشقبد197ذمار       
علي ناصر عبد اهللا عوض2عضويهذآور مدرسة الشقبد197ذمار       
علي احمد عبداهللا احمد صالح3رئاسهذآور مدرسة الشقبد197ذمار       
محمد عبدالملك السنبلي3عضويهذآور مدرسة الشقبد197ذمار       
محمود محمد علي الموشكي3عضويهذآور مدرسة الشقبد197ذمار       
نديه حمود علي ناصر طيبه4رئاسهاناثمدرسة الشقبد197ذمار       
سباء علي صالح الحمامي 4عضويهاناثمدرسة الشقبد197ذمار       
افراح محمد محمد الموشكي4عضويهاناثمدرسة الشقبد197ذمار       
هال احمد علي ناصر 5رئاسهاناثمدرسة الشقبد197ذمار       
فوزيه محمد عبداهللا البرد5عضويهاناثمدرسة الشقبد197ذمار       
لبناء قاسم عبده الشرعبي5عضويهاناثمدرسة الشقبد197ذمار       
مثنى احمد احمد البدوي1رئاسهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
علي أحمد يحيى حمزة1عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
عبداهللا أحمد الراعي1عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
أمين قاسم محمد صالح العامل2رئاسهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
حميد عبادي محمد الرعوي2عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
نبيل حسن صالح المسمري2عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
زياد زيد محمد الكوماني3رئاسهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
عبدالرحمن عبدالواحد أحمد العبدي3عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
محمد محمد علي األشول3عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
محمد محسن احمد براعي4رئاسهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
عبد الملك عبد اهللا العلوي4عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
مراد عبده العيزقي4عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
فؤاد احمد علي ناصر الفقيه5رئاسهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
علي عبداهللا محمد عباد 5عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
مثنى أحمد الموتي5عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
صقر ناصر علي يحيى 6رئاسهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
محمد حفظ اهللا منصر قايد6عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
محمد احمد مطهر الوشلي6عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
مجدي احمد محمد عيسى7رئاسهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
عبداهللا علي محمد صالح7عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
محمد محمد علي العنسي7عضويهذآور مدرسة ذمار القرنه197ذمار       
وفاء احمد عبداهللا العمري8رئاسهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
لميس قاسم محمد صالح8عضويهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
سليمة محمد علي احمد الهشول 8عضويهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
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نبيلة جبر علي9رئاسهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
نجالء عبده مسعد الذماري9عضويهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
عايده عبد الحليم سالم علي9عضويهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
احالم يحيى محمد الظافر10رئاسهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
شيماء عبداهللا عتيق محمد10عضويهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
امرية علي مرشد10عضويهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
الهام احمد صالح غليص11رئاسهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
سماح احمدا حمد علي صالح11عضويهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
شروق محمد احمد الوشلي11عضويهاناثمدرسة ذمار القرنه197ذمار       
عبدالسالم محمد زيد الثمري 1رئاسهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
احمد عبداهللا حسن الزايدي1عضويهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
عبدالجبار محمد عبداهللا شرهان1عضويهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
محمد زيد احمد عبداهللا 2رئاسهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
يوسف احمد احمد يحيى2عضويهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
محمد عبداهللا القيزاني2عضويهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
نادر محمد عبدالوهاب القاضي3رئاسهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
محمد عبدالوهاب القاضي 3عضويهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
احمد حسين صالح الحاج3عضويهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
عبداهللا ناصر مثنى غاوي 4رئاسهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
نبيل عبدالولي عتيق4عضويهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
عبدالعزيز محمد عبده الفضلي4عضويهذآور مدرسة باب الفالكو197ذمار       
خلود صالح احمد محمدالعنسي5رئاسهاناثمدرسة باب الفالكو197ذمار       
نجيه احمد اسماعيل الملي 5عضويهاناثمدرسة باب الفالكو197ذمار       
اشواق على أحمد الملي 5عضويهاناثمدرسة باب الفالكو197ذمار       
ارزاق عبدالوهاب صالح القاضي 6رئاسهاناثمدرسة باب الفالكو197ذمار       
أحالم محمد فاضل العزي6عضويهاناثمدرسة باب الفالكو197ذمار       
أمة الرحمن عبدالعزيز محمد الفضلي6عضويهاناثمدرسة باب الفالكو197ذمار       
زآريا عبدالوهاب عبداهللا الديلمي1رئاسهذآور مدرسة الواسطةز197ذمار       
مسعود علي احمد الجبري 1عضويهذآور مدرسة الواسطةز197ذمار       
جمال محمد احمد األشول 1عضويهذآور مدرسة الواسطةز197ذمار       
عبدالعظيم محمد صالح عسوج2رئاسهذآور مدرسة الواسطةز197ذمار       
سمير جبران حمود2عضويهذآور مدرسة الواسطةز197ذمار       
بازل حسين على النصيرى 2عضويهذآور مدرسة الواسطةز197ذمار       
ضيف اهللا محمد علي قايد3رئاسهذآور مدرسة الواسطةز197ذمار       
بشير احمد احمد المسعدي3عضويهذآور مدرسة الواسطةز197ذمار       
عباس محمد صالح الوظاف3عضويهذآور مدرسة الواسطةز197ذمار       
فضيلة علي محمد طامع4رئاسهاناثمدرسة الواسطةز197ذمار       
شروق محمد علي أحمد4عضويهاناثمدرسة الواسطةز197ذمار       
نهله عتيق محمد النماري 4عضويهاناثمدرسة الواسطةز197ذمار       
ملوك عتيق العزي5رئاسهاناثمدرسة الواسطةز197ذمار       
سمر حسين ناصر الفقيه5عضويهاناثمدرسة الواسطةز197ذمار       
منى جبر عبداهللا الجشوش5عضويهاناثمدرسة الواسطةز197ذمار       
برآه عبداهللا علي الجشوش6رئاسهاناثمدرسة الواسطةز197ذمار       
ياسمين حسين محمد الجشوش6عضويهاناثمدرسة الواسطةز197ذمار       
إيناس حسين حمود عبادي6عضويهاناثمدرسة الواسطةز197ذمار       
فايز علي محمد مصلح1رئاسهذآور مدرسة ذي جزبح197ذمار       
محمد صالح علي العراسي1عضويهذآور مدرسة ذي جزبح197ذمار       
مبارك محسن محمد المعافاء1عضويهذآور مدرسة ذي جزبح197ذمار       
علي محمد علي االبلي2رئاسهذآور مدرسة ذي جزبح197ذمار       
محمد صالح ناصر دحيل 2عضويهذآور مدرسة ذي جزبح197ذمار       
علي سعيد علي مهدي2عضويهذآور مدرسة ذي جزبح197ذمار       
مسعد احمد مرشد3رئاسهذآور مدرسة ذي جزبح197ذمار       
مثنى احمد علي حسين3عضويهذآور مدرسة ذي جزبح197ذمار       
هند محمد علي الكوماني3عضويهذآور مدرسة ذي جزبح197ذمار       
صباح علي المرنه 4رئاسهاناثمدرسة ذي جزبح197ذمار       
جيهان محمد عتيق االبرط4عضويهاناثمدرسة ذي جزبح197ذمار       
زينب محمد سعد النماري4عضويهاناثمدرسة ذي جزبح197ذمار       
ندى محمد مصلح العراسي5رئاسهاناثمدرسة ذي جزبح197ذمار       
افراح عتيق محمد 5عضويهاناثمدرسة ذي جزبح197ذمار       
ياسمين قاسم محمد صالح5عضويهاناثمدرسة ذي جزبح197ذمار       
احمد محمد علي االبرط1رئاسهذآور المدرسة اضرعةط197ذمار       
علي غالب محمد اليماني1عضويهذآور المدرسة اضرعةط197ذمار       
احمد ناصر جبران علي 1عضويهذآور المدرسة اضرعةط197ذمار       
عبد القوي أحمد صالح حسن2رئاسهذآور المدرسة اضرعةط197ذمار       
محمد مطهر غالب الليث 2عضويهذآور المدرسة اضرعةط197ذمار       
اسامة زيد محمد السمهري2عضويهذآور المدرسة اضرعةط197ذمار       
عبداهللا ناصر ملهية3رئاسهذآور المدرسة اضرعةط197ذمار       
علي عبدربه احمد الجرف3عضويهذآور المدرسة اضرعةط197ذمار       
أحمد يحيى محمد الشامي3عضويهذآور المدرسة اضرعةط197ذمار       
مديره صالح صالح عوض 4رئاسهاناثالمدرسة اضرعةط197ذمار       
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جميلة عبدالقادر محمد4عضويهاناثالمدرسة اضرعةط197ذمار       
اروى احمد عبدربه علي4عضويهاناثالمدرسة اضرعةط197ذمار       
منيرة احمد علي صالح5رئاسهاناثالمدرسة اضرعةط197ذمار       
اميره صالح محمد علي 5عضويهاناثالمدرسة اضرعةط197ذمار       
ليلى محمد علي احمد الرضا5عضويهاناثالمدرسة اضرعةط197ذمار       
بكيل عبد اإلله مثنى الشغدري 1رئاسهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
نجيب ناصر مسعد مغلس1عضويهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
عبدالحكيم محمد ضيف اهللا زياد1عضويهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
عبدالرقيب جابر حسن العبصري2رئاسهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
عبدالكريم صالح احمد راشد2عضويهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
محمد علي احمد الحيدري 2عضويهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
عبدالمنعم مسعد عبدربه العامري 3رئاسهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
علي علي مسعد مقلس3عضويهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
علي احمد يحيى الشاعط3عضويهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
علي احمد محمد الزبيدي4رئاسهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
جبر علي احمد صوال 4عضويهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
بشيرعباد ناصر العامري4عضويهذآور مدرسة زغبةى197ذمار       
منيره زيد علي محمد 5رئاسهاناثمدرسة زغبةى197ذمار       
انيسه احمد صالح سعيد5عضويهاناثمدرسة زغبةى197ذمار       
ميناء صالح عبداهللا اليافعي5عضويهاناثمدرسة زغبةى197ذمار       
فاطمه عبدربه محمد احمد6رئاسهاناثمدرسة زغبةى197ذمار       
بلقيس محمد احمد مصلح 6عضويهاناثمدرسة زغبةى197ذمار       
نوال زيد علي العجيسي6عضويهاناثمدرسة زغبةى197ذمار       
عمار علي احمد الكوماني1رئاسهذآور مدرسة ذي عطاءك197ذمار       
عبده محمد احمد عوضه1عضويهذآور مدرسة ذي عطاءك197ذمار       
جبر محمد صالح العيسي 1عضويهذآور مدرسة ذي عطاءك197ذمار       
فايز احمد حسين الطيري 2رئاسهذآور مدرسة ذي عطاءك197ذمار       
عبدالقادر علي يحيى سعيد2عضويهذآور مدرسة ذي عطاءك197ذمار       
محمد ناصر سعد الصباحي2عضويهذآور مدرسة ذي عطاءك197ذمار       
نجيب عبده حسين ناجي3رئاسهذآور مدرسة ذي عطاءك197ذمار       
صالح عبدربه عتيق الدحملي 3عضويهذآور مدرسة ذي عطاءك197ذمار       
ابراهيم عبداهللا علي السمهري3عضويهذآور مدرسة ذي عطاءك197ذمار       
عبله صالح قايد الطيري 4رئاسهاناثمدرسة ذي عطاءك197ذمار       
ياسيمن عادل ناصر عبداهللا4عضويهاناثمدرسة ذي عطاءك197ذمار       
ايمان احمد ناصر الوزري4عضويهاناثمدرسة ذي عطاءك197ذمار       
امة الكريم عبداهللا احمد الوشلي5رئاسهاناثمدرسة ذي عطاءك197ذمار       
ابتهال عبده عبدالرحمن الطيري 5عضويهاناثمدرسة ذي عطاءك197ذمار       
مها ناصر علي الطيري 5عضويهاناثمدرسة ذي عطاءك197ذمار       
علي محمد علي نخرة 1رئاسهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
سمير عبده ناصر الرعوي1عضويهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
احمد محمد يحي الشيخ1عضويهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
معمر يحيى صالح الفقيه2رئاسهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
ناصر محمد علي مثنى2عضويهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
محمد مطهر يحيى العرامي2عضويهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
عبدالفتاح صالح محمد3رئاسهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
محمد عبداهللا الشيخ الوشلي3عضويهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
محمد عبداهللا الفهدي3عضويهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
محمد علي محمد القابلي 4رئاسهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
اسعد عبده صالح الشاهري4عضويهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
مهدي ناصر يحيى العمري4عضويهذآور مدرسة عرامل197ذمار       
حنان علي يحيى العرامي 5رئاسهاناثمدرسة عرامل197ذمار       
سالمه صالح محمد عبد اهللا5عضويهاناثمدرسة عرامل197ذمار       
رفيده محمد علي بن علي5عضويهاناثمدرسة عرامل197ذمار       
يسرى عبدالوهاب مطهر الحوثي6رئاسهاناثمدرسة عرامل197ذمار       
ليلى عبده حسين ناجي 6عضويهاناثمدرسة عرامل197ذمار       
آوثر احمد عبداهللا الوشلي6عضويهاناثمدرسة عرامل197ذمار       
بشائر مبارك محمد العرامي 7رئاسهاناثمدرسة عرامل197ذمار       
امة الرحمن عبدالرحمن العرامي7عضويهاناثمدرسة عرامل197ذمار       
سعاد صالح علي النجيمي7عضويهاناثمدرسة عرامل197ذمار       
فهد احمد ناصر الهدور1رئاسهذآور مدرسة التالبيم197ذمار       
علي يحيى علي صالح الليث 1عضويهذآور مدرسة التالبيم197ذمار       
عادل علي ناصر صالح1عضويهذآور مدرسة التالبيم197ذمار       
آمال أحمد محمد مقلس2رئاسهذآور مدرسة التالبيم197ذمار       
عبده يحيى محمد زيد2عضويهذآور مدرسة التالبيم197ذمار       
يحيى احمد علي صالح2عضويهذآور مدرسة التالبيم197ذمار       
غمدان عبده محمد ناصر الهدور3رئاسهذآور مدرسة التالبيم197ذمار       
صالح عبد اهللا علي البرودني3عضويهذآور مدرسة التالبيم197ذمار       
حسان علي احمد الكوماني3عضويهذآور مدرسة التالبيم197ذمار       
اشواق احمد محمد المسلمي4رئاسهاناثمدرسة التالبيم197ذمار       
ضيماء مطهر غالب4عضويهاناثمدرسة التالبيم197ذمار       

صفحة ١٧ من ٧٨



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

ضبية احمد علي الرياش 4عضويهاناثمدرسة التالبيم197ذمار       
زعفران عبداهللا العصار 5رئاسهاناثمدرسة التالبيم197ذمار       
ملوك مثنى ناصر الشظمي5عضويهاناثمدرسة التالبيم197ذمار       
فاطمة محمد علي جباري5عضويهاناثمدرسة التالبيم197ذمار       
جميلة عبداهللا احمد الكوماني6رئاسهاناثمدرسة التالبيم197ذمار       
شيماء علي مصلح 6عضويهاناثمدرسة التالبيم197ذمار       
سلوى صالح احمد الشاوش6عضويهاناثمدرسة التالبيم197ذمار       
محمد احمد ناصر الدهمي1رئاسهذآور مدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
احمد مصلح احمد الشظمي1عضويهذآور مدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
ماجد عبد اهللا الثاليا1عضويهذآور مدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
عارف طاهر قاسم صالح2رئاسهذآور مدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
عدنان عبدالمنان علي الشغدري2عضويهذآور مدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
حمزة عبداهللا علي لقمان2عضويهذآور مدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
عباس زيد علي العجيبي 3رئاسهذآور مدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
عبده محمد عبده الدهمي3عضويهذآور مدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
عبدالرحمن احمد محمد الكوماني3عضويهذآور مدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
فايف ناصر احمد 4رئاسهاناثمدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
حياة حمود محمد الشظمي4عضويهاناثمدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
نجاة صالح مسعد المطاحن4عضويهاناثمدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
أسماء أحمد علي المسوري5رئاسهاناثمدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
دنيا يحيى الشاهري 5عضويهاناثمدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
هدى عبداهللا علي لقمان5عضويهاناثمدرسة بيت الضبيانين197ذمار       
محمد علي محمد العاقل1رئاسهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
صالح محمد احمد السنباني1عضويهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
محمد احمد محمد عباد السنباني1عضويهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
علي محسن محمد المعافا2رئاسهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
احمد جبر احمد صالح 2عضويهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
وقيع عقد الولي صالح القهبري2عضويهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
محمد عبدالرحمن جبر صالح 3رئاسهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
احمد محمد صالح أحمد سعيد3عضويهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
احمد جبر محمد السنباني3عضويهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
ناظر عبداهللا احمد الوصابي4رئاسهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
محمد صالح محمد مهدي4عضويهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
محمد علي صالح العروي4عضويهذآور مدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
مشيره جبر محمد احمد 5رئاسهاناثمدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
مها محمد صالح أحمد سعيد5عضويهاناثمدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
جميلة قايد صالح السنباني5عضويهاناثمدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
سمية احمد حسين سعد6رئاسهاناثمدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
صديقه صالح محمد صالح 6عضويهاناثمدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
تقيه عبدالقوي الموسي6عضويهاناثمدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
سلمى صالح محمد مهدي7رئاسهاناثمدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
انشراح علي احمد حسين7عضويهاناثمدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
منيرة جبر علي حسين7عضويهاناثمدرسة النجاح بسنبانا198ذمار       
قيس مسعد ناصر معيض1رئاسهذآور مدرسة لفمانب198ذمار       
احمد علي احمد حسين االبرط1عضويهذآور مدرسة لفمانب198ذمار       
ناصر عتيق ناجي ناجي الجميحي1عضويهذآور مدرسة لفمانب198ذمار       
عبداهللا صالح صالح الجميمى2رئاسهذآور مدرسة لفمانب198ذمار       
علي أحمد صالح بجاح2عضويهذآور مدرسة لفمانب198ذمار       
محمد احمد علي الجميحي2عضويهذآور مدرسة لفمانب198ذمار       
هيثم عبدالسالم مقبل حسن3رئاسهذآور مدرسة لفمانب198ذمار       
هالل احمد مرعي3عضويهذآور مدرسة لفمانب198ذمار       
فضل عبداهللا البرح3عضويهذآور مدرسة لفمانب198ذمار       
سعاد احمد ناجي ناصر4رئاسهاناثمدرسة لفمانب198ذمار       
رماد جبران احمد المصري4عضويهاناثمدرسة لفمانب198ذمار       
ناديه محمد صالح على 4عضويهاناثمدرسة لفمانب198ذمار       
سبأ على مسعد الشامي5رئاسهاناثمدرسة لفمانب198ذمار       
إشراق محمد علي الخربي5عضويهاناثمدرسة لفمانب198ذمار       
آريمة جبران احمد علي5عضويهاناثمدرسة لفمانب198ذمار       
محمد محمد ملفح الخربي1رئاسهذآور مدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
على محمد عبدربه البراق1عضويهذآور مدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
محمد احمد دايل1عضويهذآور مدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
احمد عبدالرحمن محمد هيزع2رئاسهذآور مدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
علي صالح علي الشطف2عضويهذآور مدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
رداد احمد علي الشطف2عضويهذآور مدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
نشمية صالح علي صالح الشطف3رئاسهاناثمدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
ايمان صالح على الشطف3عضويهاناثمدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
نبيهه مانع صالح على 3عضويهاناثمدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
سمر عبداهللا حسن البراق4رئاسهاناثمدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
غزال محمد احمد عون اهللا4عضويهاناثمدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
نجاة صالح صالح الورقي4عضويهاناثمدرسة الوحدة بخبجج198ذمار       
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ناصر صالح على العرشي1رئاسهذآور مدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
عبداهللا علي محمد صالح الكولي1عضويهذآور مدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
عمار علي محمد وهاب1عضويهذآور مدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
ناصر محمد ناصر صالح الحاج2رئاسهذآور مدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
محمد عبدالعزيز مصلح حزام 2عضويهذآور مدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
عبده احمد محمد الدعير2عضويهذآور مدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
نبيلة صالح احمد سعد3رئاسهاناثمدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
اآرام احمد صالح على ميمد3عضويهاناثمدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
رنداء على محمد ناجي3عضويهاناثمدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
منيره صالح حزام الدعير4رئاسهاناثمدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
أسماء جبر ناصر الحاج4عضويهاناثمدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
جوهرة عبداهللا جبران راجح4عضويهاناثمدرسة النور في الدعيرةد198ذمار       
عبد الرحمن صالح قائد الشامي1رئاسهذآور مدرسة حمة سلمانه198ذمار       
فؤاد احمد محمد مسعد السليماني1عضويهذآور مدرسة حمة سلمانه198ذمار       
احمد طاهر احمد على السليماني1عضويهذآور مدرسة حمة سلمانه198ذمار       
عبدربه صالح احمد السليماني2رئاسهذآور مدرسة حمة سلمانه198ذمار       
محمد علي سعد العسكري2عضويهذآور مدرسة حمة سلمانه198ذمار       
نصر حزام مصلح احمد2عضويهذآور مدرسة حمة سلمانه198ذمار       
محمد عبداهللا علي احمد3رئاسهذآور مدرسة حمة سلمانه198ذمار       
فضل ناصر احمد مصلح السليماني3عضويهذآور مدرسة حمة سلمانه198ذمار       
ماهر علي أحمد الخوالني3عضويهذآور مدرسة حمة سلمانه198ذمار       
عزيزة صالح محمد علي طاهر4رئاسهاناثمدرسة حمة سلمانه198ذمار       
منال احمد حسين مسعد السليماني4عضويهاناثمدرسة حمة سلمانه198ذمار       
خديجه محمد صالح على قاسم 4عضويهاناثمدرسة حمة سلمانه198ذمار       
ابتسام محمد صالح الطويل5رئاسهاناثمدرسة حمة سلمانه198ذمار       
ناديه احمد احمد الطويل5عضويهاناثمدرسة حمة سلمانه198ذمار       
سعاد عبداهللا ناصر5عضويهاناثمدرسة حمة سلمانه198ذمار       
انور ناصر على ناصر القيسى1رئاسهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
بشير يوسف راشد1عضويهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
احمد احمد مصلح القيسي1عضويهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
على احمد احمد السويدي2رئاسهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
عبداإلله محمد محمد سرحان العيزقي2عضويهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
عبداهللا صالح صالح صوال2عضويهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
علي احمد صالح عباد3رئاسهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
زايد سعد احمد الغمري3عضويهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
محمد صالح محمد سرحان العيزقي3عضويهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
عبداهللا ناصر على مصلح 4رئاسهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
أحمد صالح قايد محمد القيسي4عضويهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
سيف ناصر علي القماري4عضويهذآور مدرسة السويداءو198ذمار       
ناوه محمد علي حزام5رئاسهاناثمدرسة السويداءو198ذمار       
وفاء محمد محمد السويدي5عضويهاناثمدرسة السويداءو198ذمار       
ايمان جبران احمد القاضي5عضويهاناثمدرسة السويداءو198ذمار       
جوهره محمد محمد صوال6رئاسهاناثمدرسة السويداءو198ذمار       
ايمان عبداهللا عمر هندي6عضويهاناثمدرسة السويداءو198ذمار       
سرعه علي ناصر عباد6عضويهاناثمدرسة السويداءو198ذمار       
سنبله محمد علي االبرط7رئاسهاناثمدرسة السويداءو198ذمار       
دوله صالح قايد القيسي7عضويهاناثمدرسة السويداءو198ذمار       
عئشه سعد عبداهللا ردمان7عضويهاناثمدرسة السويداءو198ذمار       
علي عبداهللا محمد حسين1رئاسهذآور مدرسة الهروجز198ذمار       
محمد علوي ناجي على 1عضويهذآور مدرسة الهروجز198ذمار       
احمد ناصر جميل محمد 1عضويهذآور مدرسة الهروجز198ذمار       
صخر احمد ناصر الهروجي2رئاسهذآور مدرسة الهروجز198ذمار       
محمد صالح محمد جعفر2عضويهذآور مدرسة الهروجز198ذمار       
ناجي حسين محمد الحكيم2عضويهذآور مدرسة الهروجز198ذمار       
ايناس صالح محمد حسين 3رئاسهاناثمدرسة الهروجز198ذمار       
غزال حسين ضيف اهللا صالح3عضويهاناثمدرسة الهروجز198ذمار       
فاطمة عبداهللا محمد الهروجي3عضويهاناثمدرسة الهروجز198ذمار       
صباح جبران علي صبيح4رئاسهاناثمدرسة الهروجز198ذمار       
محمد يه حسين ناصر جعفر4عضويهاناثمدرسة الهروجز198ذمار       
سيئون عبدالسالم العسكري4عضويهاناثمدرسة الهروجز198ذمار       
عبدالقوي صالح على الحاج1رئاسهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
فالح احمد علي علي1عضويهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
عبدالرحيم محمد صالح القيسي1عضويهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
محمد احمد ناصر العالني2رئاسهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
فضل محمد صالح العستوت2عضويهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
عمرو عبدالوهاب يحي عمر2عضويهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
سيف عبدالوهاب يحي عمر3رئاسهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
جميل على محمد االبيرقي3عضويهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
احمد على ناصر العشملي3عضويهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
عبدالرحمن محمد احمد على 4رئاسهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
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الجراش عبدالولي احمد البحيحي4عضويهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
عبدالجليل محمد احمد العستوت4عضويهذآور المدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
خوله زيد مجاهد محمد 5رئاسهاناثالمدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
انتخاب صالح احمد صالح الورقي5عضويهاناثالمدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
هند صالح محمد علي العستوت5عضويهاناثالمدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
نرجس عبدالكريم احمد الفقيه6رئاسهاناثالمدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
ياسمين محمد محمد االبهر6عضويهاناثالمدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
اصيله عبداالله محمد الجرشي6عضويهاناثالمدرسة في ورقة السفلىح198ذمار       
إبراهيم أحمد حسين الحسني1رئاسهذآور مدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
ابراهيم محمد قاسم الصوفي1عضويهذآور مدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
هياف على محمد احمد شباله 1عضويهذآور مدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
عبداهللا احمد محمد علي الجرفي2رئاسهذآور مدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
عبداهللا احمد محمد الشامي2عضويهذآور مدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
عبدالغني عبدالقوي الصوفي2عضويهذآور مدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
آوآب احمد على شباله 3رئاسهاناثمدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
امل عبدالولي شرف الصوفي3عضويهاناثمدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
عديلة محمد عزيز احمد3عضويهاناثمدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
انتصار احمد حمود الجرفي4رئاسهاناثمدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
بنور زيد ناصر الرداعي4عضويهاناثمدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
اسمهان احمد على العطير4عضويهاناثمدرسة السالم جرشة العلياط198ذمار       
زبن اهللا محمد احمد االقمري1رئاسهذآور مدرسة االقمرى198ذمار       
علي عبداهللا ناصر االقمري1عضويهذآور مدرسة االقمرى198ذمار       
علي جبر ناصر صالح الحاج1عضويهذآور مدرسة االقمرى198ذمار       
بكيل احمد عبدربه العسكري2رئاسهذآور مدرسة االقمرى198ذمار       
ناصر علي ناصر جرادة المقدشي2عضويهذآور مدرسة االقمرى198ذمار       
عرفات محمد علي العرومة2عضويهذآور مدرسة االقمرى198ذمار       
جمال محمد علي ناصر بودي3رئاسهذآور مدرسة االقمرى198ذمار       
محمد ناصر صالح االقمري3عضويهذآور مدرسة االقمرى198ذمار       
توفيق عزيز على يحيى 3عضويهذآور مدرسة االقمرى198ذمار       
ثرياء احمد مقبل احمد سعد 4رئاسهاناثمدرسة االقمرى198ذمار       
اروى ناصر صالح االقمري4عضويهاناثمدرسة االقمرى198ذمار       
لبنه أحمد حسين االبرط4عضويهاناثمدرسة االقمرى198ذمار       
اشواق احمد صالح ناصر5رئاسهاناثمدرسة االقمرى198ذمار       
هند عبدالجبار على احمد صالح 5عضويهاناثمدرسة االقمرى198ذمار       
ذآري عبد الرحمن يحيى العنسي5عضويهاناثمدرسة االقمرى198ذمار       
آريمه ناصر صالح االقمري6رئاسهاناثمدرسة االقمرى198ذمار       
فاطمة محمد علي عبداهللا6عضويهاناثمدرسة االقمرى198ذمار       
برديس علي احمد علي حزام6عضويهاناثمدرسة االقمرى198ذمار       
عبد العزيز علي محمد المقدشي1رئاسهذآور المدرسة في حورورك198ذمار       
زين اهللا عبداهللا محمد االقمري1عضويهذآور المدرسة في حورورك198ذمار       
منصر على احمد صوال1عضويهذآور المدرسة في حورورك198ذمار       
على محمد العزي الجرفي2رئاسهذآور المدرسة في حورورك198ذمار       
صبر محمد علي محمد2عضويهذآور المدرسة في حورورك198ذمار       
عبد اللطيف يحيى أحمد ضيف اهللا2عضويهذآور المدرسة في حورورك198ذمار       
احمد علي ناصر جرادة3رئاسهذآور المدرسة في حورورك198ذمار       
احمد بن احمد سعد الشيبه 3عضويهذآور المدرسة في حورورك198ذمار       
احمد يحيى احمد محمد صبر3عضويهذآور المدرسة في حورورك198ذمار       
رغدة جبر محمد المرامي4رئاسهاناثالمدرسة في حورورك198ذمار       
عايده محمد عز الدين المقدشي4عضويهاناثالمدرسة في حورورك198ذمار       
فاطمه محمد على تحفه 4عضويهاناثالمدرسة في حورورك198ذمار       
بلجيك احمد عبداهللا سرحان 5رئاسهاناثالمدرسة في حورورك198ذمار       
أصالة محمد عبداهللا الغرباني5عضويهاناثالمدرسة في حورورك198ذمار       
نوفة جبر محمد احمد المرامي5عضويهاناثالمدرسة في حورورك198ذمار       
انور على عباد عبدالولي المرامي1رئاسهذآور المدرسة في مرامل198ذمار       
عبداهللا لطف سعد المرامي1عضويهذآور المدرسة في مرامل198ذمار       
أحمد صالح أحمد صالح الورقي1عضويهذآور المدرسة في مرامل198ذمار       
احمد محمد صالح الطويل2رئاسهذآور المدرسة في مرامل198ذمار       
أحمد سرحان محمد االشول2عضويهذآور المدرسة في مرامل198ذمار       
محمد عبداهللا محمد العامل2عضويهذآور المدرسة في مرامل198ذمار       
محمد احمد عبدربه صالح3رئاسهذآور المدرسة في مرامل198ذمار       
محمد ناصر احمد احمد صبر3عضويهذآور المدرسة في مرامل198ذمار       
حاتم صالح علي سرحان3عضويهذآور المدرسة في مرامل198ذمار       
امان ناصر علي احمد4رئاسهاناثالمدرسة في مرامل198ذمار       
بشرى ناصر احمد صبر4عضويهاناثالمدرسة في مرامل198ذمار       
ملوك على محمد صالح محمد 4عضويهاناثالمدرسة في مرامل198ذمار       
فاطمه عبداهللا محمد علي5رئاسهاناثالمدرسة في مرامل198ذمار       
ايمان علي صالح المرامي5عضويهاناثالمدرسة في مرامل198ذمار       
زهراء احمد قايد المرامي5عضويهاناثالمدرسة في مرامل198ذمار       
مالك عبداهللا محمد الهروجي1رئاسهذآور المدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
ابراهيم محمد احمد الذره 1عضويهذآور المدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
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احمد محمد احمد ناصر 1عضويهذآور المدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
محمد صالح سعد صالح 2رئاسهذآور المدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
محمد سعد محمد مصلح2عضويهذآور المدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
فهد علي احمد الغراسي2عضويهذآور المدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
غالب احمد علي عباد3رئاسهذآور المدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
احمد ناصر محمد جابر 3عضويهذآور المدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
خالد سعد احمد الضبياني3عضويهذآور المدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
خديجة علي محم دعبداهللا حسين4رئاسهاناثالمدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
بدريه محمد احمد على عيسى 4عضويهاناثالمدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
سهير عبداهللا محمد احمد 4عضويهاناثالمدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
سميحه احمد سعد صالح 5رئاسهاناثالمدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
عايده رشاد مثنى الحبيشي5عضويهاناثالمدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
سلمى عبدالحكيم علي يحيى5عضويهاناثالمدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
غادة رشاد مثنى الحبيشي6رئاسهاناثالمدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
وفاء محمد ناصر البسباسي6عضويهاناثالمدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
اميره عبداهللا علي السمهري6عضويهاناثالمدرسة في جرف اسبيلم198ذمار       
عبدالملك على محمد على 1رئاسهذآور المدرسة في ذي منكرن198ذمار       
علي عبداهللا صالح حسين1عضويهذآور المدرسة في ذي منكرن198ذمار       
سعد عبداهللا محمد الشبيبي1عضويهذآور المدرسة في ذي منكرن198ذمار       
عبدالحكيم احمد على عمر2رئاسهذآور المدرسة في ذي منكرن198ذمار       
هشام محمد احمد علي2عضويهذآور المدرسة في ذي منكرن198ذمار       
جميل صالح احمد عايض2عضويهذآور المدرسة في ذي منكرن198ذمار       
امه اهللا عبداهللا حسين عمر 3رئاسهاناثالمدرسة في ذي منكرن198ذمار       
خلود احمد صالح المنيفي3عضويهاناثالمدرسة في ذي منكرن198ذمار       
فاطمة حسين صالح احمد3عضويهاناثالمدرسة في ذي منكرن198ذمار       
احالم محمد احمد الحجناني4رئاسهاناثالمدرسة في ذي منكرن198ذمار       
ذآرى احمد حسن الرميشي4عضويهاناثالمدرسة في ذي منكرن198ذمار       
نسيبه مصلح محمد الروعدي4عضويهاناثالمدرسة في ذي منكرن198ذمار       
مقبل جبر ناصر احمد1رئاسهذآور مدرسة ابيرقس198ذمار       
حميد احمد صالح واصل1عضويهذآور مدرسة ابيرقس198ذمار       
محمد عبده احمد عامر1عضويهذآور مدرسة ابيرقس198ذمار       
يحيى احمد محمد الدحملي2رئاسهذآور مدرسة ابيرقس198ذمار       
خالد محمد على سعد بنه2عضويهذآور مدرسة ابيرقس198ذمار       
عبداهللا محمد محمد الحليمي2عضويهذآور مدرسة ابيرقس198ذمار       
مراد على محمد صالح المقولي3رئاسهذآور مدرسة ابيرقس198ذمار       
جمال عبدالرحيم محمد3عضويهذآور مدرسة ابيرقس198ذمار       
إبراهيم محمد عبده العمال3عضويهذآور مدرسة ابيرقس198ذمار       
جميله احمد محمد المهتدي4رئاسهاناثمدرسة ابيرقس198ذمار       
عزيةعبدالوحد محمد حسين4عضويهاناثمدرسة ابيرقس198ذمار       
سارة احمد صالح علي الكياني4عضويهاناثمدرسة ابيرقس198ذمار       
عزية عبدالواحد محمد حسين5رئاسهاناثمدرسة ابيرقس198ذمار       
نجالء احمد احمد االبيرقي5عضويهاناثمدرسة ابيرقس198ذمار       
رضيه احمد احمد الحليمي5عضويهاناثمدرسة ابيرقس198ذمار       
صدام حسين عزيز محمد 1رئاسهذآور المدرسة حصن قديرع198ذمار       
عبدالرحمن حسين عيسى النجيمي1عضويهذآور المدرسة حصن قديرع198ذمار       
عابد راجح صالح عتيق1عضويهذآور المدرسة حصن قديرع198ذمار       
أحمد علي أحمد القاضي2رئاسهذآور المدرسة حصن قديرع198ذمار       
ياسر صالح على محمد المنيفي2عضويهذآور المدرسة حصن قديرع198ذمار       
فائز محمد محمد النجيمي2عضويهذآور المدرسة حصن قديرع198ذمار       
يمن يحيى محمد الحصني3رئاسهاناثالمدرسة حصن قديرع198ذمار       
مياسة محمد محمد سرحان3عضويهاناثالمدرسة حصن قديرع198ذمار       
غدير حميد صالح الصهيدي3عضويهاناثالمدرسة حصن قديرع198ذمار       
سعاد عبداهللا صالح احمد4رئاسهاناثالمدرسة حصن قديرع198ذمار       
فايزه على محمد احمد 4عضويهاناثالمدرسة حصن قديرع198ذمار       
سالمه على محمد على 4عضويهاناثالمدرسة حصن قديرع198ذمار       
توفيق محمد علي الشاآري1رئاسهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
احمد محمد ياسين االزرق1عضويهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
مدني حسين على جهالن 1عضويهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
على احمد محسن السدى 2رئاسهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
محمد حسين عبداهللا الجرور2عضويهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
علي عبدالوهاب علي عباد2عضويهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
علي حسين علي مثنى3رئاسهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
على عبداهللا حسين السحولي3عضويهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
محمد سعد علي السمين3عضويهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
عبداهللا محمد احمد عامر4رئاسهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
محمد حسين الغرباني4عضويهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
احمد حسين علي الجرور4عضويهذآور مدرسة منقذهف198ذمار       
عبير عتيق احمد القرداني5رئاسهاناثمدرسة منقذهف198ذمار       
نزيهة حسين عبداهللا الجرور5عضويهاناثمدرسة منقذهف198ذمار       
ليلى أحمد علي المرامي5عضويهاناثمدرسة منقذهف198ذمار       
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دنا احمد علي قاسم6رئاسهاناثمدرسة منقذهف198ذمار       
نجالء احمد محمد الحسني6عضويهاناثمدرسة منقذهف198ذمار       
فائزه محمد على الذماري 6عضويهاناثمدرسة منقذهف198ذمار       
عبداهللا احمد محمد البروي1رئاسهذآور مدرسة ذي ماجدص198ذمار       
طارق محمد جبران زايد1عضويهذآور مدرسة ذي ماجدص198ذمار       
جميل محمد صالح حيدر1عضويهذآور مدرسة ذي ماجدص198ذمار       
عبداهللا احمد عبداهللا غانم2رئاسهذآور مدرسة ذي ماجدص198ذمار       
محمد عبداهللا محمد احمد 2عضويهذآور مدرسة ذي ماجدص198ذمار       
على محمد محمد صالح 2عضويهذآور مدرسة ذي ماجدص198ذمار       
عفاف على على القرني3رئاسهاناثمدرسة ذي ماجدص198ذمار       
الهام علي علي جهالن3عضويهاناثمدرسة ذي ماجدص198ذمار       
سيدة عبداهللا حسين دورم3عضويهاناثمدرسة ذي ماجدص198ذمار       
علي احمد عبادي شرهان1رئاسهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
عبداهللا على على اليسلمي1عضويهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
احمد غالب على الحاج1عضويهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
يحيى احمد جار اهللا العبيدي2رئاسهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
عبدالناصر عبداهللا صالح الشامي2عضويهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
علي احمد احمد القطاع2عضويهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
علي صالح علي مثنى3رئاسهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
منصر عبداهللا على منصر3عضويهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
طالل سعد مصلح الجرادي3عضويهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
سمير احمد صالح على اليفاعي4رئاسهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
عبدالعزيز محمد علي راشد4عضويهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
عبداهللا حمود محمد عباد4عضويهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
سمير احمد عتيق الخضر5رئاسهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
محمد على محمد احمد سعد5عضويهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
جبر عبداهللا صالح التام5عضويهذآور مدرسة رخمةق198ذمار       
جواهر ناصر صالح المراني6رئاسهاناثمدرسة رخمةق198ذمار       
نجاه احمد على عبده 6عضويهاناثمدرسة رخمةق198ذمار       
هناء محمد احمد االشول6عضويهاناثمدرسة رخمةق198ذمار       
فاطمه احمد حسين على 7رئاسهاناثمدرسة رخمةق198ذمار       
جيهان محمد علي عايض7عضويهاناثمدرسة رخمةق198ذمار       
تهاني اسماعيل احمد دادية7عضويهاناثمدرسة رخمةق198ذمار       
خديجة علي حسين عباد8رئاسهاناثمدرسة رخمةق198ذمار       
ساميه على محمد الشماحي8عضويهاناثمدرسة رخمةق198ذمار       
سعاد عبداهللا عبداهللا الحكيم 8عضويهاناثمدرسة رخمةق198ذمار       
محمد محمد سعد اسماعيل 1رئاسهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
محمد علي احمد دمر1عضويهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
عبدالهادي الحاج1عضويهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
عادل عبداهللا احمد االسدي2رئاسهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
طالل عبداهللا محمد العميسي2عضويهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
محمد يحيى علي المحنش2عضويهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
احمد العزي محمد دوبع3رئاسهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
مهيب عبدالكريم ناصر االسدي 3عضويهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
عفيف عبداهللا عبدالواحد الحكيم3عضويهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
عادل ناجي صالح جعدور4رئاسهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
هاني علي محمد الخوالني4عضويهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
عبدالجليل علي احمد حسين4عضويهذآور مدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
انيسه احمد حسن عبده 5رئاسهاناثمدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
منال عبد الرحمن صالح قائد5عضويهاناثمدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
جيالن محمد حسين الجرور5عضويهاناثمدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
بشاير ابراهيم أحمد الحسني6رئاسهاناثمدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
فاطمه محمد على ناصر المرامي6عضويهاناثمدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
افراح يحيى على الغليبي6عضويهاناثمدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
زال الهم على ناصر راشد 7رئاسهاناثمدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
منى محمد صالح شهوان7عضويهاناثمدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
رحمة احمد محمد شيخ7عضويهاناثمدرسة البرج هجرة منقذهر198ذمار       
حميد يحيى أحمد علي عباد1رئاسهذآور المدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
امين محمد راشد العباسي1عضويهذآور المدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
مهدي علي ناصر الرفيد1عضويهذآور المدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
محمد عبداهللا علي اليمني2رئاسهذآور المدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
عبده احمد صالح العنسي2عضويهذآور المدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
فؤاد محمد حميد عبدالرزاق2عضويهذآور المدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
جميلة حسن علي عبدالرزاق3رئاسهاناثالمدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
اسيا محمد حزام الرماح3عضويهاناثالمدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
بلقيس علي يحيى جسار3عضويهاناثالمدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
عزيزه حسن علي عبدالرزاق4رئاسهاناثالمدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
ابتسام عبدالواحد محمدعبدالرزاق4عضويهاناثالمدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
لينا عباس عبداهللا محمد4عضويهاناثالمدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
حماس محمد يحيى الحصماني5رئاسهاناثالمدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
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شفيقه ناصر محمد زياد5عضويهاناثالمدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
أشراق حسن علوان5عضويهاناثالمدرسة الثانوية /ظبها199ذمار       
محمد عبده محمد علي عباد1رئاسهذآور مدرسة  خصمانب199ذمار       
ناصر مصلح علي محمد1عضويهذآور مدرسة  خصمانب199ذمار       
خالد محمد حزام العبصري1عضويهذآور مدرسة  خصمانب199ذمار       
وليد حسين الحرازي2رئاسهذآور مدرسة  خصمانب199ذمار       
عبده احمد صالح المعاين2عضويهذآور مدرسة  خصمانب199ذمار       
علي سعيد صالح هادي2عضويهذآور مدرسة  خصمانب199ذمار       
اديبه ناصر حزام صالح عنبه3رئاسهاناثمدرسة  خصمانب199ذمار       
رقية يحيى احمد علي عباد3عضويهاناثمدرسة  خصمانب199ذمار       
سيده أحمد يحيى عبدالرزاق3عضويهاناثمدرسة  خصمانب199ذمار       
عائشة حفظ اهللا عبد اهللا التالبي4رئاسهاناثمدرسة  خصمانب199ذمار       
روضه غيالن غالب الحريص4عضويهاناثمدرسة  خصمانب199ذمار       
هند علي احمد مياح الحضاري4عضويهاناثمدرسة  خصمانب199ذمار       
خالد علي قاسم اليمني1رئاسهذآور مدرسة قرية ظبهج199ذمار       
عصام ثابت سعد الورد1عضويهذآور مدرسة قرية ظبهج199ذمار       
عبدالحكيم عبده صالح الموشكي1عضويهذآور مدرسة قرية ظبهج199ذمار       
احمد محمد احمد الجرموزي2رئاسهذآور مدرسة قرية ظبهج199ذمار       
ناجي محمد علي الغليل2عضويهذآور مدرسة قرية ظبهج199ذمار       
عبده حسن الرفيد2عضويهذآور مدرسة قرية ظبهج199ذمار       
نداء مرشد علي العمري3رئاسهاناثمدرسة قرية ظبهج199ذمار       
ذآرى علي احمد زيد3عضويهاناثمدرسة قرية ظبهج199ذمار       
دولة يحيى  محمد عبدالرزاق3عضويهاناثمدرسة قرية ظبهج199ذمار       
زهرة محسن ناجي آليب4رئاسهاناثمدرسة قرية ظبهج199ذمار       
فايزه علي محمد ناصر هياش4عضويهاناثمدرسة قرية ظبهج199ذمار       
امة الرحمان محمد ناصر سعد المنيدي4عضويهاناثمدرسة قرية ظبهج199ذمار       
عبده علي سعد الحبني1رئاسهذآور مدرسة الموقاصد199ذمار       
عبده محمد علي شملي1عضويهذآور مدرسة الموقاصد199ذمار       
قيس محمد أحمد الظاهري1عضويهذآور مدرسة الموقاصد199ذمار       
علي محمد ثابت زياد2رئاسهذآور مدرسة الموقاصد199ذمار       
علي محمد إسماعيل األضرعي2عضويهذآور مدرسة الموقاصد199ذمار       
علي علي ناصر الظاهري2عضويهذآور مدرسة الموقاصد199ذمار       
اميره غالب علي مفتاح3رئاسهاناثمدرسة الموقاصد199ذمار       
آاتبة محمد مسعد عباد3عضويهاناثمدرسة الموقاصد199ذمار       
جميله حسن علي عبدالزاق3عضويهاناثمدرسة الموقاصد199ذمار       
ارسال ناجي محمد زياد4رئاسهاناثمدرسة الموقاصد199ذمار       
وفاء احمد سعد زياد4عضويهاناثمدرسة الموقاصد199ذمار       
دوله عزيز محمد نشوان4عضويهاناثمدرسة الموقاصد199ذمار       
محمد  يحيى محمد الراجحي1رئاسهذآور قرية حمدينه199ذمار       
احمد يحيى سعد البنا1عضويهذآور قرية حمدينه199ذمار       
عصام احمد يحيى الشنفي1عضويهذآور قرية حمدينه199ذمار       
مقبل عبداهللا مقبل الفالحي2رئاسهذآور قرية حمدينه199ذمار       
فيصل احمد علي الراعي2عضويهذآور قرية حمدينه199ذمار       
فواز عبدة زيد الموني2عضويهذآور قرية حمدينه199ذمار       
سميه حسن فاضل الشخضه3رئاسهاناثقرية حمدينه199ذمار       
انيقه سعد احمد عبيد البناء3عضويهاناثقرية حمدينه199ذمار       
بشرى علي عبداهللا العون3عضويهاناثقرية حمدينه199ذمار       
ندى عبده راشد الجنبين4رئاسهاناثقرية حمدينه199ذمار       
حميده محمد يحيى الراعي4عضويهاناثقرية حمدينه199ذمار       
دعاء محمد يحيى اليمني4عضويهاناثقرية حمدينه199ذمار       
عبدالوهاب علي صالح الموشكي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
قيس عباس عبداهللا محمد1عضويهذآور مدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
مجاهد محمد علي عبده1عضويهذآور مدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
عبدالكريم مجاهد علي ابراهيم2رئاسهذآور مدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
حمود عبده قاسم الموشكي2عضويهذآور مدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
عادل علي احمد الموشكي2عضويهذآور مدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
اشراق يحيى مجاهد الموشكي3رئاسهاناثمدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
دالل علي أحمد ابراهيم الموشكي3عضويهاناثمدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
أمل ناصر علي عبده3عضويهاناثمدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
نوال محمد علي حسين4رئاسهاناثمدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
ايمان حمود عبدالملك الموشكي4عضويهاناثمدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
اسيه محمد علي محمد احمد4عضويهاناثمدرسة الشهيد زيد الموشكي االحياسو199ذمار       
زياد ناصر علي اليعري1رئاسهذآور مدرسة السالم خبانز199ذمار       
عبدالرحمن عبداهللا صالح الموشكي1عضويهذآور مدرسة السالم خبانز199ذمار       
صالح عبداهللا محمد سعد عايض1عضويهذآور مدرسة السالم خبانز199ذمار       
عبدالسالم علي يحيى الموشكي2رئاسهذآور مدرسة السالم خبانز199ذمار       
يحيى ناصر محمد محمد الموشكي2عضويهذآور مدرسة السالم خبانز199ذمار       
صالح محمد سعد الموشكي2عضويهذآور مدرسة السالم خبانز199ذمار       
امينه علي احمد ناجي الموشكي3رئاسهاناثمدرسة السالم خبانز199ذمار       
نورا صالح علي محمد3عضويهاناثمدرسة السالم خبانز199ذمار       
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سحر عباس محمدج محمد الموشكي3عضويهاناثمدرسة السالم خبانز199ذمار       
عزيزة مسعد صالح ثابت4رئاسهاناثمدرسة السالم خبانز199ذمار       
انيسه ناصر محمد الموشكي4عضويهاناثمدرسة السالم خبانز199ذمار       
سباء علي محمد سعد4عضويهاناثمدرسة السالم خبانز199ذمار       
غيالن محمد عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
لطف حسن علي الفيري1عضويهذآور مدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
لطف عبده أحمد عبدالرزاق1عضويهذآور مدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
يحيى محمد حسن الموشكي2رئاسهذآور مدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
محمد علي محمد العفيري2عضويهذآور مدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
خالد حزام صالح العفيري2عضويهذآور مدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
غاده عبده سعيد3رئاسهاناثمدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
فوزية محمد علي الجملي3عضويهاناثمدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
رمزية مفلح صالح حسن العفيري3عضويهاناثمدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
نادية محمد علي مثنى العفيري4رئاسهاناثمدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
ايمان علي علي4عضويهاناثمدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
فتحيه محمد علي مثنى4عضويهاناثمدرسة بني عفير الصلولح199ذمار       
عبده احمد قايد الفتوحي1رئاسهذآور المدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
محمد سعد غالب القانصي1عضويهذآور المدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
عبده عزيز علي حزام قرابش1عضويهذآور المدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
محمد حسن علي العفيري2رئاسهذآور المدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
محمد ثابت قايد الشجني2عضويهذآور المدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
عبداهللا احمد علي آديمه2عضويهذآور المدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
بدور عثمان عبدالرحمن الحجي3رئاسهاناثالمدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
افنان عبداللطيف صالح3عضويهاناثالمدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
انتصار مسعد احمد العفيري3عضويهاناثالمدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
دالل محمد حسن علي العفيري4رئاسهاناثالمدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
زهور علي محمد الشجني4عضويهاناثالمدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
مليون عبداهللا احمد آيدمه4عضويهاناثالمدرسة في خميس الشجنط199ذمار       
عبده احمد علي الموشكي1رئاسهذآور مدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
مطهر محمد الجرموزي1عضويهذآور مدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
علي علي ناصر الظاهري1عضويهذآور مدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
راشد سعيد صالح2رئاسهذآور مدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
عبدالسالم محمد الربيعي2عضويهذآور مدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
شمسان قاسم محمد الجرموزي2عضويهذآور مدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
احالم محمد حمود الظاهري3رئاسهاناثمدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
حنان عبده مسعد الجرادي3عضويهاناثمدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
صبحية محمد  المحاقري3عضويهاناثمدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
اشراق ناصر ناصر المعاين4رئاسهاناثمدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
حنان صالح حسن الظاهري4عضويهاناثمدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
نجالء فؤاد القاسمي4عضويهاناثمدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
انوار خالد محمد الجماعي5رئاسهاناثمدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
اخالق محمد محمد غالب5عضويهاناثمدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
لينا عبدالملك محمد الجرموزي5عضويهاناثمدرسة الوحده اآمة راشدى199ذمار       
علي يحيى محمد حسان1رئاسهذآور مدرسة معبرهك199ذمار       
عبده علي محمد الزيادي1عضويهذآور مدرسة معبرهك199ذمار       
فيصل حزام ثابت صالح1عضويهذآور مدرسة معبرهك199ذمار       
احمد محمد ثابت الجملي2رئاسهذآور مدرسة معبرهك199ذمار       
مجاهد علي قايد جابر2عضويهذآور مدرسة معبرهك199ذمار       
عبدالكريم مجاهد ثابت العنسي2عضويهذآور مدرسة معبرهك199ذمار       
برود يحيى علي الشعراني3رئاسهاناثمدرسة معبرهك199ذمار       
احالم العزي محمد جابر3عضويهاناثمدرسة معبرهك199ذمار       
نور عبدالواحد عبدالرزاق3عضويهاناثمدرسة معبرهك199ذمار       
نزيهه محمد عبداهللا الجرموزي4رئاسهاناثمدرسة معبرهك199ذمار       
نبيلة راشد محمد  مطهر4عضويهاناثمدرسة معبرهك199ذمار       
ليلى محمد ثابت محمد سيله4عضويهاناثمدرسة معبرهك199ذمار       
خالد علي مهدي الحجي1رئاسهذآور مدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
مبخوت احمد مهدي الملوي1عضويهذآور مدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
هايل حميد علي اليمني1عضويهذآور مدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
نصر يحيى ناصر الجبري2رئاسهذآور مدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
واثق ثابت ناجي احمد جابر2عضويهذآور مدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
محمد احمد حسن الفتوحي2عضويهذآور مدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
تهاني احمد حسن علي3رئاسهاناثمدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
سمر عثمان عبدالرحمن الحجي3عضويهاناثمدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
نجوى محمد عبداهللا الحجي3عضويهاناثمدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
اسيا مبخوت علي الجبري4رئاسهاناثمدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
يسرى علي محمد عايض4عضويهاناثمدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
جهاد علي احمد العاين4عضويهاناثمدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
شادية عبداهللا عبداهللا الحجي5رئاسهاناثمدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
نجالء عبدالواحد محسن صالح5عضويهاناثمدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
وفاء عثمان عبدالرحمن الحجي5عضويهاناثمدرسة الرافدين حورةل199ذمار       
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علي مسعد احمد الجبري1رئاسهذآور مدرسة الخربهم199ذمار       
سعد احمد غالب الجبري1عضويهذآور مدرسة الخربهم199ذمار       
مجاهد يحيى علي عبيد1عضويهذآور مدرسة الخربهم199ذمار       
علي محمد ناصر االحصب2رئاسهذآور مدرسة الخربهم199ذمار       
فيصل يحيى علي االحصب2عضويهذآور مدرسة الخربهم199ذمار       
محمود محمد علي االحصب2عضويهذآور مدرسة الخربهم199ذمار       
عبده عبده محمد عبيد3رئاسهذآور مدرسة الخربهم199ذمار       
محمد علي أحمد عبد اهللا العفيري3عضويهذآور مدرسة الخربهم199ذمار       
عبده سعيد علي منصر3عضويهذآور مدرسة الخربهم199ذمار       
بشرى احمد علي احمد االحصب4رئاسهاناثمدرسة الخربهم199ذمار       
عفاف محمد علي عبيد4عضويهاناثمدرسة الخربهم199ذمار       
خديجة حفظ اهللا عبد اهللا التالبي4عضويهاناثمدرسة الخربهم199ذمار       
ناهد علي علي سعيد الجبري5رئاسهاناثمدرسة الخربهم199ذمار       
ايناس عبده احمد عبداهللا عبيد5عضويهاناثمدرسة الخربهم199ذمار       
ذآرى علي محمد صالح الجبري5عضويهاناثمدرسة الخربهم199ذمار       
اميره سعيد ناجي العنسي6رئاسهاناثمدرسة الخربهم199ذمار       
سمية احمد محمد  الجبري6عضويهاناثمدرسة الخربهم199ذمار       
منى علي مهدي صالح الجبري6عضويهاناثمدرسة الخربهم199ذمار       
علي قايد علي شداد1رئاسهذآور مدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
عبدالحافظ مجاهد الشخظة1عضويهذآور مدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
محمد ثابت عقيل العفيري1عضويهذآور مدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
علي صالح عبداهللا الجماعي2رئاسهذآور مدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
مجاهد راشد صالح اللبن2عضويهذآور مدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
عبدالوهاب سعد الشخظه 2عضويهذآور مدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
آريمة احمد محمد الحسني3رئاسهاناثمدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
فاطمه سعد عجالن3عضويهاناثمدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
امة الملك مطهر حسين3عضويهاناثمدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
باريس محمد امين الشامي4رئاسهاناثمدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
وفاء ناصر محمد علي الحماطي4عضويهاناثمدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
فتحية عبده احمد شداد4عضويهاناثمدرسة المحل بني دهيمن199ذمار       
امين فارع علي جوبح1رئاسهذآور مدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
حمير مجاهد دحان جوبح1عضويهذآور مدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
دحان احمد سعد جوبح1عضويهذآور مدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
محمد قايد دحان جوبح2رئاسهذآور مدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
عمار عبده حسن الهنومي2عضويهذآور مدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
علي احمد احمد تــويــرة2عضويهذآور مدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
محمد زيد علي صالح الفتوحي3رئاسهذآور مدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
حميد علي سعيد عبيد3عضويهذآور مدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
عبدالرحمن حميد محمد مهدي3عضويهذآور مدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
سلوى زيد ناشر الشرجبي4رئاسهاناثمدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
ليلى احمد سعد جوبح4عضويهاناثمدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
ابتسام محمد صالح حزام4عضويهاناثمدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
رؤوفه حسن علي سعيد5رئاسهاناثمدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
سلوى علي أحمد العشملي5عضويهاناثمدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
حضية حسن علي سند5عضويهاناثمدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
مكية حفظ اهللا عبد اهللا التالبي6رئاسهاناثمدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
اماني عبدالرزاق علي مجاهد6عضويهاناثمدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
ليناء محمد سعد الحوري6عضويهاناثمدرسة القرية الكبيرةس199ذمار       
مجاهد محمد قايد القطريفي1رئاسهذآور مدرسة الشعيبةع199ذمار       
ناجي محمد ثابت ربيح1عضويهذآور مدرسة الشعيبةع199ذمار       
عبدالكريم عبداهللا يحيى العفيري1عضويهذآور مدرسة الشعيبةع199ذمار       
اماني علي محمد ثابت ربيح2رئاسهاناثمدرسة الشعيبةع199ذمار       
سعاد محمد حسن هندي2عضويهاناثمدرسة الشعيبةع199ذمار       
اسماء مجاهد عبده الحميضة2عضويهاناثمدرسة الشعيبةع199ذمار       
يحيى محمد علي مصلح العنسي1رئاسهذآور مدرسة الخراشةف199ذمار       
علي محمد عبداهللا الخراشي1عضويهذآور مدرسة الخراشةف199ذمار       
مجاهد علي ناصر عبيد1عضويهذآور مدرسة الخراشةف199ذمار       
عبدالكريم احمد ثابت الحمري2رئاسهذآور مدرسة الخراشةف199ذمار       
صخر علي عبداهللا الخراشي2عضويهذآور مدرسة الخراشةف199ذمار       
محمد عارف الصلوي2عضويهذآور مدرسة الخراشةف199ذمار       
ايمان عبدالرحمن محمد الخراشي3رئاسهاناثمدرسة الخراشةف199ذمار       
بلقيس عزيز عبدالرحمن الحمري3عضويهاناثمدرسة الخراشةف199ذمار       
عائشه سعد احمد الجرادي3عضويهاناثمدرسة الخراشةف199ذمار       
سوسن احمد محمد عبيد4رئاسهاناثمدرسة الخراشةف199ذمار       
نورة سعيد مرشد الكرابي4عضويهاناثمدرسة الخراشةف199ذمار       
مسك يحيى محمد اليوسفي4عضويهاناثمدرسة الخراشةف199ذمار       
عبدالرزاق صالح النقيب1رئاسهذآور الوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
احمد سعيد محمد الزوقري1عضويهذآور الوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
محمد عبداهللا محمد الشيبه1عضويهذآور الوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
محمد ناصر صالح  الزوقري2رئاسهذآور الوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
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شايع ناصر قايد النقيب2عضويهذآور الوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
خالد قايد احمد الشخضه2عضويهذآور الوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
هندية مهدي حسن مفتاح3رئاسهاناثالوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
بشرى صالح الزوقري3عضويهاناثالوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
لوزه قايد العيسي3عضويهاناثالوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
عنبرود محمد دحان النقيب4رئاسهاناثالوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
ليبيا يحيى أحمد أحمد العميسي4عضويهاناثالوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
هند عبده غانم الجدبي4عضويهاناثالوحدة الزراعية باب آنونهص199ذمار       
ناصر حسين عبداهللا الفالحي1رئاسهذآور مدرسة السويداءق199ذمار       
علي العزي قايد الفالحي1عضويهذآور مدرسة السويداءق199ذمار       
سعد سعد صالح قرعاب1عضويهذآور مدرسة السويداءق199ذمار       
وليد محمد عبدالعزيز محمد2رئاسهذآور مدرسة السويداءق199ذمار       
عبداهللا صالح ناصر الحفصي2عضويهذآور مدرسة السويداءق199ذمار       
محمد صالح العمدي2عضويهذآور مدرسة السويداءق199ذمار       
فاطمة علي علي النقيب3رئاسهاناثمدرسة السويداءق199ذمار       
لينا حميد علي متاش3عضويهاناثمدرسة السويداءق199ذمار       
اتفاق هادي ناصر عبادي3عضويهاناثمدرسة السويداءق199ذمار       
اسيا ناصر علي متاش4رئاسهاناثمدرسة السويداءق199ذمار       
اماني يحي صالح الفقية4عضويهاناثمدرسة السويداءق199ذمار       
اسماء عبده يحيى حميد العنسي4عضويهاناثمدرسة السويداءق199ذمار       
عبده حسن الجهمي1رئاسهذآور مدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
علي محمد عمر النقيب1عضويهذآور مدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
فهد حميد سعد الحميني1عضويهذآور مدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
حميد صالح قاسم صالح2رئاسهذآور مدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
خالد سعد احمد حسن2عضويهذآور مدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
خالد علي حسن شداد2عضويهذآور مدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
هالله حميد ثابت سند3رئاسهاناثمدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
نوره ناصر حزام3عضويهاناثمدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
اشراق محمد مصلح3عضويهاناثمدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
نجالء احمد عبداهللا السيار4رئاسهاناثمدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
بدرة محمد علي حزام النقيب4عضويهاناثمدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
ياسمين احمد صالح معوضة4عضويهاناثمدرسة الروضة قرية الروضهر199ذمار       
ذياب علي احمد عكروت1رئاسهذآور مدرسة زراجها200ذمار       
حسن صالح سعد ابوقمر1عضويهذآور مدرسة زراجها200ذمار       
صالح محمد علي حسن1عضويهذآور مدرسة زراجها200ذمار       
على احمد محمد جعدان2رئاسهذآور مدرسة زراجها200ذمار       
يحيى عبداهللا يحيى مطهر2عضويهذآور مدرسة زراجها200ذمار       
جمال مصطفى راجح2عضويهذآور مدرسة زراجها200ذمار       
اسماعيل مهدي علي الديلمي3رئاسهذآور مدرسة زراجها200ذمار       
صادق علي محمد البرده3عضويهذآور مدرسة زراجها200ذمار       
علي حسين محمد البرده3عضويهذآور مدرسة زراجها200ذمار       
سلوى سعيد احمد الهمام4رئاسهاناثمدرسة زراجها200ذمار       
رحمه احمد حسين الزعي4عضويهاناثمدرسة زراجها200ذمار       
بشرى عبده الثوباني 4عضويهاناثمدرسة زراجها200ذمار       
عائشه محمد سعد الروجلي 5رئاسهاناثمدرسة زراجها200ذمار       
زهور محمد علي عكروت5عضويهاناثمدرسة زراجها200ذمار       
حليمة علي سعد قاسم5عضويهاناثمدرسة زراجها200ذمار       
رويدة احمد محمد الهمام6رئاسهاناثمدرسة زراجها200ذمار       
نوال علي محمد البرده6عضويهاناثمدرسة زراجها200ذمار       
أشجان محمد صالح القاسمي6عضويهاناثمدرسة زراجها200ذمار       
ناصر علي ناصر ابو حويده1رئاسهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
هالل علي ناصر أحمد1عضويهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
عزالدين حسين علي الضوراني1عضويهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
محمد زايد المحمزي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
يحيى ناصر محمد الشنفي2عضويهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
أحمد علي عبداهللا الحوثي2عضويهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
زيد علي محمد الزراحي3رئاسهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
مفيد مصلح الضبياني 3عضويهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
محمد علي النصيري3عضويهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
منير مطهر الضبياني4رئاسهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
رضوان صالح حسن غانم4عضويهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
صالح محمد علي البخيتي4عضويهذآور مدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
منيره علي مقبل المحضري 5رئاسهاناثمدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
عفاف علي صالح مرشد5عضويهاناثمدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
مكه صالح عبد اهللا اليافعي5عضويهاناثمدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
خديجة محسن محمد لقمان6رئاسهاناثمدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
حنان قايد ناصر صوال 6عضويهاناثمدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
ايمان عبداهللا سعد حسن6عضويهاناثمدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
منال علي محمد البرده 7رئاسهاناثمدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
هلية محمد عبده الطبياني7عضويهاناثمدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       

صفحة ٢٦ من ٧٨



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

عهود زيد علي الزراحي7عضويهاناثمدرسة الشهيد البخيتيب200ذمار       
ناصر محمد ناصر العجيبي1رئاسهذآور مدرسة ساقتينج200ذمار       
بندر علي ساقتين 1عضويهذآور مدرسة ساقتينج200ذمار       
عبدالحليم ناجي عبداهللا 1عضويهذآور مدرسة ساقتينج200ذمار       
ناجي علي علي ساقتين2رئاسهذآور مدرسة ساقتينج200ذمار       
صالح محمد صالح سعيد 2عضويهذآور مدرسة ساقتينج200ذمار       
محمد علي مجمل 2عضويهذآور مدرسة ساقتينج200ذمار       
صالح ناصر حسين الفاطمي3رئاسهذآور مدرسة ساقتينج200ذمار       
عدنان احمد صالح عبداهللا3عضويهذآور مدرسة ساقتينج200ذمار       
يوسف محمد العزي صالح3عضويهذآور مدرسة ساقتينج200ذمار       
حفصة زيد علي محمد4رئاسهاناثمدرسة ساقتينج200ذمار       
حنان عباد علي ساقين 4عضويهاناثمدرسة ساقتينج200ذمار       
قدريه احمد صالح جباري4عضويهاناثمدرسة ساقتينج200ذمار       
سميه محمد الشاوش5رئاسهاناثمدرسة ساقتينج200ذمار       
آمال صالح الزراجي5عضويهاناثمدرسة ساقتينج200ذمار       
الهام علي علي قائد5عضويهاناثمدرسة ساقتينج200ذمار       
علي صالح حسين ابو سند1رئاسهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
محمد حميد مشكل الغصيني1عضويهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
ناجي علي ناصر حليف1عضويهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
ناجي عبداهللا احمد المعطوف2رئاسهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
محمد صالح اسماعيل 2عضويهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
ناصر احمد ناصر النهمي2عضويهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
عبداهللا صالح محسن معصار 3رئاسهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
امين صالح يحيى مظفر3عضويهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
أحمد اسماعيل يحيى الحوثي3عضويهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
محمد علي محمد الغيثي4رئاسهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
عبده محمد عبده عيلم4عضويهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
ماهر علي صالح سرحان4عضويهذآور مدرسة نونةد200ذمار       
عفاف يحيى أحمد أحمد العميسي5رئاسهاناثمدرسة نونةد200ذمار       
هنادي محمد عليبي 5عضويهاناثمدرسة نونةد200ذمار       
زينه محمد صالح حسين5عضويهاناثمدرسة نونةد200ذمار       
هيفاء اسماعيل ابوسند6رئاسهاناثمدرسة نونةد200ذمار       
هاجرة صالح محمد البخيتي6عضويهاناثمدرسة نونةد200ذمار       
بغداد حسين علي الشعبي6عضويهاناثمدرسة نونةد200ذمار       
حسين علي مبعداهللا الضوراني1رئاسهذآور مدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
حسن صالح ابو عسر1عضويهذآور مدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
احمد حسين الحصلي1عضويهذآور مدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
شمسان حسن عبداهللا ابوعاطف2رئاسهذآور مدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
حسين علي ناصر حليف2عضويهذآور مدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
سعد محمد ناصر جوهر2عضويهذآور مدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
نوال احمد ناصر ابوعسر3رئاسهاناثمدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
ايمان محمد صالح الكميم3عضويهاناثمدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
فاطمة نايف الخللي3عضويهاناثمدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
نوال علي صالح طرمه4رئاسهاناثمدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
خلود محمد علي ابوعسر4عضويهاناثمدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
ناديه محمد لطف الكبسي4عضويهاناثمدرسة النخلة الحمراءه200ذمار       
عالء الدين محمد على ناصر العشملي1رئاسهذآور مدرسة الثجافو200ذمار       
عبدالسالم ناصر احمد الدغري1عضويهذآور مدرسة الثجافو200ذمار       
إبراهيم أحمد رزق محب1عضويهذآور مدرسة الثجافو200ذمار       
حفظ اهللا احمد عبداهللا الكميم2رئاسهذآور مدرسة الثجافو200ذمار       
علي احمد محمد الديلمي2عضويهذآور مدرسة الثجافو200ذمار       
بكيل احمد صالح قاسم2عضويهذآور مدرسة الثجافو200ذمار       
دالل عبدالخالق علي الحاج3رئاسهاناثمدرسة الثجافو200ذمار       
اشراق يحيى ناصر اسماعيل 3عضويهاناثمدرسة الثجافو200ذمار       
حزام علي سعد صالح هادي 3عضويهاناثمدرسة الثجافو200ذمار       
أزهار عبد اهللا علي الشعري4رئاسهاناثمدرسة الثجافو200ذمار       
خلود علي عبداهللا عبداهللا4عضويهاناثمدرسة الثجافو200ذمار       
فهميه عبداهللا محمد المدغري4عضويهاناثمدرسة الثجافو200ذمار       
ناصر محمد عايض البخيتي1رئاسهذآور مدرسة الحنيةز200ذمار       
يحيى علي ناصر البخيتي1عضويهذآور مدرسة الحنيةز200ذمار       
عبدالغني سعد احمد مفتاح1عضويهذآور مدرسة الحنيةز200ذمار       
فضل عبد اهللا أحمد الفاطمي2رئاسهذآور مدرسة الحنيةز200ذمار       
علي سعد عامر الخليفي2عضويهذآور مدرسة الحنيةز200ذمار       
طه حسين علي الضوراني2عضويهذآور مدرسة الحنيةز200ذمار       
لؤي عبداهللا حمود عباد3رئاسهذآور مدرسة الحنيةز200ذمار       
عبداهللا حسين حسين جاراهللا3عضويهذآور مدرسة الحنيةز200ذمار       
احمد عايض الجنيه3عضويهذآور مدرسة الحنيةز200ذمار       
اسماء حسين علي عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة الحنيةز200ذمار       
حسن احمد صالح علي4عضويهاناثمدرسة الحنيةز200ذمار       
عفاف عبداهللا محمد4عضويهاناثمدرسة الحنيةز200ذمار       
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عبداهللا علي يحيى القوسي1رئاسهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
محمد صالح عبداهللا مرة1عضويهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
عبد اهللا علي محمد الديلمي1عضويهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
خالد سهد احمد2رئاسهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
عادل علي محمد مرة2عضويهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
عبدالحكيم صالح محمد علي2عضويهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
علي عبداهللا صالح البخيتي3رئاسهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
عبدالرقيب احمد مطهر3عضويهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
جمال محمد ناصر الحدم3عضويهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
عبدالحكيم احمد علي القوسي4رئاسهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
العويدي محمد مقبل العويدي4عضويهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
محسن محمد شرف لقمان4عضويهذآور مدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
هدى عبداهللا صالح القوسي 5رئاسهاناثمدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
بشرى علي محمد القوسي5عضويهاناثمدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
أشواق مقبل سعد راحة5عضويهاناثمدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
منى حسين علي الظبياني6رئاسهاناثمدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
شروق محمد احمد القوسي 6عضويهاناثمدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
الطاف محمد صالح القوسي6عضويهاناثمدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
افراح محمد صالح قاسم7رئاسهاناثمدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
هيفاء عليى محمد آريم7عضويهاناثمدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
احالم صالح محمد البخيتي7عضويهاناثمدرسة الفرات بني قوسح200ذمار       
عبدالحكيم علي عمر1رئاسهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
عبداهللا صالح جعدان 1عضويهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
احمد محمد ناجي القاسمي1عضويهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
محمد سعيد ناصر علي القاهبه2رئاسهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
عبداهللا علي سعد السفياني2عضويهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
عبداهللا صالح صالح عتيق 2عضويهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
سعيد بن سعيد صالح 3رئاسهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
عبداهللا سعد صالح السوادي3عضويهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
محمد عبداهللا حزام القمري3عضويهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
محمد احمد علي الهمام4رئاسهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
عبداللطيف صالح حسين راشد 4عضويهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
علي زيد ناجي عبداهللا 4عضويهذآور المدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
زينب محمد علي السفياني5رئاسهاناثالمدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
رنا حسين ناصر قصيله5عضويهاناثالمدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
لطفيه عبداهللا صالح5عضويهاناثالمدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
عائشه صالح علي عزيز 6رئاسهاناثالمدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
تقية احمد علي االحافدي6عضويهاناثالمدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
أمة الرزاق حسين عبداهللا6عضويهاناثالمدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
ارزاق عبده حسين الضوراني7رئاسهاناثالمدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
فوزيه على سعيد الجملي7عضويهاناثالمدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
آريمة علي محمد البردوني7عضويهاناثالمدرسة الثانوية بمجمع السودط200ذمار       
حسن حسن الحدم1رئاسهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
طة حسين محمد العميسي1عضويهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
محمد حسين الحدم1عضويهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
محمد عبداهللا الحياني2رئاسهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
علي محمد علي البخيتي2عضويهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
علي محمد ناصر الحدم2عضويهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
عزام محمد احمد حمادي3رئاسهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
علي محمد األشطل3عضويهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
جمال ناصر على حسين3عضويهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
صالح مقبل على منصور الكوماني4رئاسهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
علي صالح حسين الحدم4عضويهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
حسين محمد أحمد الجرادي4عضويهذآور مدرسة بيت الحدمى200ذمار       
اسماء ناصر االشبط5رئاسهاناثمدرسة بيت الحدمى200ذمار       
اروى حسين عبداهللا ابوبادي5عضويهاناثمدرسة بيت الحدمى200ذمار       
احالم صالح محمد علي5عضويهاناثمدرسة بيت الحدمى200ذمار       
خلود محمد أحمد حسين الجرادي6رئاسهاناثمدرسة بيت الحدمى200ذمار       
خيرية محمد صالح النعيمي 6عضويهاناثمدرسة بيت الحدمى200ذمار       
إيمان محمد األآوع6عضويهاناثمدرسة بيت الحدمى200ذمار       
حنان محمد احمد االدور7رئاسهاناثمدرسة بيت الحدمى200ذمار       
نجاة جبران ناصر ثابت7عضويهاناثمدرسة بيت الحدمى200ذمار       
اروى حسن علي العليي7عضويهاناثمدرسة بيت الحدمى200ذمار       
عبدالملك حسين عبداهللا علي1رئاسهذآور مدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
علي عبدالخالق علي زياد1عضويهذآور مدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
امين علي سعد راشد الكليبي 1عضويهذآور مدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
خالد حسين يحيى الظبياني2رئاسهذآور مدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
احمد علي احمد شعالن الحاج2عضويهذآور مدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
ناصر مقبل محمد الكليبي 2عضويهذآور مدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
نبيل علي احمد عثور3رئاسهذآور مدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
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يحيى ناصر حسن غيالن3عضويهذآور مدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
احمد محمد زياد3عضويهذآور مدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
سمية ناصر محمد عوبل4رئاسهاناثمدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
مريم صالح عبداهللا اسماعيل 4عضويهاناثمدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
ليلى ناصر عبداهللا زياد4عضويهاناثمدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
سعاد عبداهللا مقبل الكوماني5رئاسهاناثمدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
ياسمين ناصر محمد عبد اهللا5عضويهاناثمدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
مروى محمد عبداهللا5عضويهاناثمدرسة بوسان الثانويةك200ذمار       
خالد احمد علي الزيادي1رئاسهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
احمد محسن سعد الزيادي1عضويهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
عبداللطيف محمد علي المتوآل1عضويهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
احمد محمد عبدالرزاق العمري2رئاسهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
مسعد علي احمد الزيادي2عضويهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
صالح محمد القايفي2عضويهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
عبدالملك علي عبده العمري3رئاسهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
فائز محمد عبده سعد3عضويهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
علي صالح علي الهادي3عضويهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
عبدالكريم حزام محسن جميزة4رئاسهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
علي مقبل احمد صالح 4عضويهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
محمد حسن ناجي القفري4عضويهذآور مدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
حفيضة علي صالح زيد الزيادي5رئاسهاناثمدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
قدرية محمد سعد علي 5عضويهاناثمدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
ريم حسين ناصر قصيله 5عضويهاناثمدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
نوال محمد سعد معدل6رئاسهاناثمدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
حنان محمد احمد الطويل6عضويهاناثمدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
أمة الرحمن يحيى عبداهللا المروني6عضويهاناثمدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
فاطمة عبداهللا علي العمري7رئاسهاناثمدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
ريم محمد زايد 7عضويهاناثمدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
نجاه على عبداهللا الجميلي7عضويهاناثمدرسة العابسيه الثانويةل200ذمار       
عبد اهللا صالح علي مثنى1رئاسهذآور مدرسة المصاقرةم200ذمار       
علي احمد عباد المصقري 1عضويهذآور مدرسة المصاقرةم200ذمار       
عبدالسالم عتيق الحوقري 1عضويهذآور مدرسة المصاقرةم200ذمار       
علي احمد يحيى األسدي2رئاسهذآور مدرسة المصاقرةم200ذمار       
أحمد صالح أحمد النهمي2عضويهذآور مدرسة المصاقرةم200ذمار       
نايف عبداهللا الشكيل2عضويهذآور مدرسة المصاقرةم200ذمار       
محمد مقبل سعد راحة3رئاسهذآور مدرسة المصاقرةم200ذمار       
عبده محمد عيضه العبيدي3عضويهذآور مدرسة المصاقرةم200ذمار       
عبداهللا محمد محمد أبو شمس 3عضويهذآور مدرسة المصاقرةم200ذمار       
أسناد أحمد العطير4رئاسهاناثمدرسة المصاقرةم200ذمار       
آريمة زيد حسين االسدي4عضويهاناثمدرسة المصاقرةم200ذمار       
أحالم علي صالح أحمد4عضويهاناثمدرسة المصاقرةم200ذمار       
صفاء محمد عبداهللا الحبشيشي5رئاسهاناثمدرسة المصاقرةم200ذمار       
وفاء حسين علي البرطي5عضويهاناثمدرسة المصاقرةم200ذمار       
هند محمد حسين حوقرة5عضويهاناثمدرسة المصاقرةم200ذمار       
صالح علي صالح الغليسي1رئاسهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
صالح علي قائد الثجري1عضويهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
نائف أحمد عباد1عضويهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
حسين مجلي محمد عامر 2رئاسهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
محمد عبدالوهاب محمد الوشلي2عضويهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
فؤاد حزام احمد الشالل2عضويهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
مراد احمد علي عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
أمين عبداهللا محمد الكليبي 3عضويهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
علي عبداهللا محمد ناجي3عضويهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
عبداهللا محمد سعيد الكليبي 4رئاسهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
حسين عبدالقوي الصوفي4عضويهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
فالح صالح علي4عضويهذآور مدرسة المحفدن200ذمار       
حنان محمد علي صالح الحداء 5رئاسهاناثمدرسة المحفدن200ذمار       
آوآب احمد حسين حميظة5عضويهاناثمدرسة المحفدن200ذمار       
أميرة علي يحيى طالعه5عضويهاناثمدرسة المحفدن200ذمار       
رجاء عبداهللا صالح الثجري6رئاسهاناثمدرسة المحفدن200ذمار       
ريم صالح علي الكوماني 6عضويهاناثمدرسة المحفدن200ذمار       
منال حسين محمد الزوم6عضويهاناثمدرسة المحفدن200ذمار       
صالح محمد الفقية1رئاسهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
فيصل محمد سعد الكليبي 1عضويهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
محمد احمد علي احمد مثنى1عضويهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
محمد احمد غالب الربادي2رئاسهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
عبدالقوي محمد صالح يحيى2عضويهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
احمد سعد محمد الكوماني2عضويهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
محمد حسين قايد الجبري3رئاسهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
علي عبداهللا محمد مصلح3عضويهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
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إبراهيم عبد اهللا المشكل3عضويهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
علي عتيق محمد صالح4رئاسهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
عبداهللا محمد ناصر الكليبي 4عضويهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
عبداالله صالح اسماعيل4عضويهذآور مدرسة قرية نهرانس200ذمار       
آاتبه علي صالح الكليبي 5رئاسهاناثمدرسة قرية نهرانس200ذمار       
باسمة مقبل احمد عيظة5عضويهاناثمدرسة قرية نهرانس200ذمار       
مروى علي محمد علي5عضويهاناثمدرسة قرية نهرانس200ذمار       
بلقيس ناصر علي الفقية6رئاسهاناثمدرسة قرية نهرانس200ذمار       
سماره عبداهللا محمد ناصر 6عضويهاناثمدرسة قرية نهرانس200ذمار       
تسامح مقبل محمد عوبر6عضويهاناثمدرسة قرية نهرانس200ذمار       
حسين صالح سعد البردوني1رئاسهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
فايز عايض علي الربوعي1عضويهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
علي محمد صالح الكوماني1عضويهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
وليد مهدي حسين الربوعي2رئاسهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
طه حسين احمد الكاظمي2عضويهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
حسين محمد حسين فارع2عضويهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
طالب صالح مرشد البردوني3رئاسهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
صالح سعد حسين الفراصي3عضويهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
محمد على الوشلي3عضويهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
محمد صالح حسين الدعدوع4رئاسهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
نبيل محمد صالح الصيادي4عضويهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
نادية علي محمد سرحان4عضويهذآور مدرسة البردونا201ذمار       
زينب علي محمد الفراصي5رئاسهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
جميلة سعد صالح العميسي5عضويهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
فاطمة علي عايض نمر5عضويهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
وفاء عائض صالح الصيادي6رئاسهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
فاطمه علي محمد نمر6عضويهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
أفراح أحمد يحيى الدولة6عضويهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
سلوى راجح محمد الربوعي7رئاسهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
دالل عائض صالح احمد7عضويهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
حسينة محمد محمد الرويشان7عضويهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
لطيفه أحمد بن أحمد االسطى8رئاسهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
سميرة أحمد غانم8عضويهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
بلقيس احمد محمد الحداء8عضويهاناثمدرسة البردونا201ذمار       
مراد عائض صالح الصادي1رئاسهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
فضل صالح احمد الحربي1عضويهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
علي يحيى احمد المهدي1عضويهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
يحيى عبده سعيد الصنوي2رئاسهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
امين علي محمد العزيزي2عضويهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
محمد صالح حسين الحداء2عضويهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
صالح عامر احمد الدبا3رئاسهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
صالح ناصر احمد سنان3عضويهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
ماهر محمد صالح أحمد سعيد3عضويهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
عبداهللا حسين ناصر الدباء4رئاسهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
فؤاد صالح مسع البدبدي4عضويهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
محمد أحمد عبد الوهاب مجلي4عضويهذآور مدرسة بينونب201ذمار       
خوله عبداهللا علي الفقيه5رئاسهاناثمدرسة بينونب201ذمار       
افراح احمد احمد المغدي5عضويهاناثمدرسة بينونب201ذمار       
فتحيه محمد علي البنوس5عضويهاناثمدرسة بينونب201ذمار       
صباح حسين صالح علي6رئاسهاناثمدرسة بينونب201ذمار       
عزيزه علي محمد السوادي6عضويهاناثمدرسة بينونب201ذمار       
حنان علي محمد التام6عضويهاناثمدرسة بينونب201ذمار       
سميه االسلمي صالح الحجري7رئاسهاناثمدرسة بينونب201ذمار       
نور صالح علي البداي7عضويهاناثمدرسة بينونب201ذمار       
فاطمة ناصر حسين شوتب7عضويهاناثمدرسة بينونب201ذمار       
عبداهللا ناصر احمد القعشمي1رئاسهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
ابراهيم عبدربه شعبان1عضويهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
صالح علي عباد القعشمي1عضويهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
عبداهللا صالح منصور الفقيه2رئاسهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
جمال ناصر أحمد العماقي2عضويهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
عبدالغني علي صالح جربان2عضويهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
بكيل عبداهللا سعد محمد3رئاسهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
سعد احمد العياشي3عضويهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
فهد صالح علي الحدم3عضويهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
سلطان علي مقبل اليمني4رئاسهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
احمد صالح منصور الفقيه4عضويهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
سميحة عبدره سعد المقدشي4عضويهذآور مدرسة المشاخرهج201ذمار       
مريم محمد حسن هندي5رئاسهاناثمدرسة المشاخرهج201ذمار       
غدير علي سعد المريدي5عضويهاناثمدرسة المشاخرهج201ذمار       
ضبية أحمد ناصر المظفي5عضويهاناثمدرسة المشاخرهج201ذمار       
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هند محمد زيد احمد الغراسي6رئاسهاناثمدرسة المشاخرهج201ذمار       
نجود مصلح زيد احمد6عضويهاناثمدرسة المشاخرهج201ذمار       
نهلة محمد صالح المريدي6عضويهاناثمدرسة المشاخرهج201ذمار       
رقية علي احمد الفراصي7رئاسهاناثمدرسة المشاخرهج201ذمار       
وسيمه علي عبداهللا النصيري7عضويهاناثمدرسة المشاخرهج201ذمار       
فاطمه على عطيفي7عضويهاناثمدرسة المشاخرهج201ذمار       
محمد حسين سعد الكوماني1رئاسهذآور مدرسة آومان سنامهد201ذمار       
على على محمد فقعس1عضويهذآور مدرسة آومان سنامهد201ذمار       
عبد الباري اسماعيل عبد الرزاق1عضويهذآور مدرسة آومان سنامهد201ذمار       
محمد صالح محمد العيسي2رئاسهذآور مدرسة آومان سنامهد201ذمار       
حفظ اهللا محمد عبداهللا المنصوري2عضويهذآور مدرسة آومان سنامهد201ذمار       
عبداهللا صالح محمد فقعس2عضويهذآور مدرسة آومان سنامهد201ذمار       
اتحاد على صالح النصيري3رئاسهاناثمدرسة آومان سنامهد201ذمار       
عابدة محمد غيالن فقعس3عضويهاناثمدرسة آومان سنامهد201ذمار       
افراح احمد عمر السفياني3عضويهاناثمدرسة آومان سنامهد201ذمار       
اشراق عائض صالح الصيادي4رئاسهاناثمدرسة آومان سنامهد201ذمار       
حنان محم عدباهللا فقعس4عضويهاناثمدرسة آومان سنامهد201ذمار       
صباح ناجي عبدة الفالح4عضويهاناثمدرسة آومان سنامهد201ذمار       
عبداهللا محمد يحيى الديلمي1رئاسهذآور مدرسة بني جميله201ذمار       
عبدالناصر علي صالح سعيد1عضويهذآور مدرسة بني جميله201ذمار       
عبد القادر صالح صالح الكوماني1عضويهذآور مدرسة بني جميله201ذمار       
العزي محمد صالح الحداد2رئاسهذآور مدرسة بني جميله201ذمار       
صالح سعد علي الجميلي2عضويهذآور مدرسة بني جميله201ذمار       
علي احمد عبده القعشمي2عضويهذآور مدرسة بني جميله201ذمار       
عبده علي صالح احمد3رئاسهذآور مدرسة بني جميله201ذمار       
عبداهللا احمد محمد الجميلي3عضويهذآور مدرسة بني جميله201ذمار       
اآرم يحيىمحمد عبدالرزاق 3عضويهذآور مدرسة بني جميله201ذمار       
امة الرحيم احمد عي الجميلي4رئاسهاناثمدرسة بني جميله201ذمار       
إيناس محمد مجاهد سعيد عبيد4عضويهاناثمدرسة بني جميله201ذمار       
زينب محمد عاي احمد4عضويهاناثمدرسة بني جميله201ذمار       
فتحية محمد صالح البري5رئاسهاناثمدرسة بني جميله201ذمار       
نجالء محمد علي الجميلي5عضويهاناثمدرسة بني جميله201ذمار       
صفاء محمد عبد اهللا قاسم5عضويهاناثمدرسة بني جميله201ذمار       
احمد محمد سند1رئاسهذآور مدرسة عرقبو201ذمار       
محمد حسين صالح الصارم1عضويهذآور مدرسة عرقبو201ذمار       
يحيى علي علي الفهيدي1عضويهذآور مدرسة عرقبو201ذمار       
محمد ناصر علي صالح النيساني2رئاسهذآور مدرسة عرقبو201ذمار       
علي احمد عبداهللا فقية2عضويهذآور مدرسة عرقبو201ذمار       
محمد احمد محمد مرعي2عضويهذآور مدرسة عرقبو201ذمار       
عبداهللا ناجي عقالن الحمادي3رئاسهذآور مدرسة عرقبو201ذمار       
محمد عبده يحيى حميد3عضويهذآور مدرسة عرقبو201ذمار       
احمد صالح حسين مصلح الدعدوع3عضويهذآور مدرسة عرقبو201ذمار       
انيسه علي عبداهللا سعيد4رئاسهاناثمدرسة عرقبو201ذمار       
فوزية محمد علي الحالمي4عضويهاناثمدرسة عرقبو201ذمار       
ابتسام صالح سعد الرداعي4عضويهاناثمدرسة عرقبو201ذمار       
عليا علي ناجي الرشيدي5رئاسهاناثمدرسة عرقبو201ذمار       
خيزران محمد مقبل النيساني5عضويهاناثمدرسة عرقبو201ذمار       
سمية علي علي محسن5عضويهاناثمدرسة عرقبو201ذمار       
خالد عبداهللا عوض1رئاسهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
وليد صالح احمد الصيادي1عضويهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
ناصر سعيد محمد ابوعسفاء1عضويهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
علي ناصر علي ابو عاطف2رئاسهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
محمد احمد مقبل الفالحي2عضويهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
أحمد عبدالرحمن محمد المتوآل2عضويهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
يحي علي محمد عبية3رئاسهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
صالح احمد سعد علي3عضويهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
عبداهللا احمد بصيبص3عضويهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
محمد علي محمد البداي4رئاسهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
عبدالحكيم مهيوب الصيادي4عضويهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
قائد أحمد قائد ساقتين4عضويهذآور مدرسة بني زيدانز201ذمار       
ناوه محمد ناصر ابو شايع5رئاسهاناثمدرسة بني زيدانز201ذمار       
إرسال أحمد قائد ساقتين5عضويهاناثمدرسة بني زيدانز201ذمار       
عبير احمد صالح البداي5عضويهاناثمدرسة بني زيدانز201ذمار       
اصالح عبدالخالق الصيادي6رئاسهاناثمدرسة بني زيدانز201ذمار       
لطيفه عبداهللا حسين البداي6عضويهاناثمدرسة بني زيدانز201ذمار       
عزيزه مبخوت شايع عامر6عضويهاناثمدرسة بني زيدانز201ذمار       
نبات علي محمد زيد الفالحي7رئاسهاناثمدرسة بني زيدانز201ذمار       
نوال مبارك علي االحمدي7عضويهاناثمدرسة بني زيدانز201ذمار       
جانية صالح احمد الصيادي7عضويهاناثمدرسة بني زيدانز201ذمار       
نبيل عبدالوهاب مطهر الحوثي1رئاسهذآور مدرسة الميثالح201ذمار       
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صدام عبدالكريم عزيز1عضويهذآور مدرسة الميثالح201ذمار       
علي احمد الميثالي1عضويهذآور مدرسة الميثالح201ذمار       
الجراح محمد الميثالي2رئاسهذآور مدرسة الميثالح201ذمار       
خالد صالح حسين عزيز2عضويهذآور مدرسة الميثالح201ذمار       
ليث حسين الصوفي2عضويهذآور مدرسة الميثالح201ذمار       
عبداهللا زايد احمد الحدم3رئاسهذآور مدرسة الميثالح201ذمار       
رياض عبد اهللا عبده المنكري3عضويهذآور مدرسة الميثالح201ذمار       
صالح صالح عزيز الميثالي3عضويهذآور مدرسة الميثالح201ذمار       
رشا محمد حسين العبيدي4رئاسهاناثمدرسة الميثالح201ذمار       
ذهبه عبداهللا مصلح الميثالي4عضويهاناثمدرسة الميثالح201ذمار       
امل عبداهللا حسين البدوي 4عضويهاناثمدرسة الميثالح201ذمار       
ابهاء عبدالكريم حسين صالح علي5رئاسهاناثمدرسة الميثالح201ذمار       
هدى محمد الميثالي5عضويهاناثمدرسة الميثالح201ذمار       
نجالء حسين محمد الحداء5عضويهاناثمدرسة الميثالح201ذمار       
محمد علي عامر العبدلي1رئاسهذآور مدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
مصلح سعد حسين البردوني1عضويهذآور مدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
ناجي احمد الحداد1عضويهذآور مدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
عدنان صالح عبد اهللا جابر2رئاسهذآور مدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
ناصر عامر محسن الشوذبي2عضويهذآور مدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
حسين علي حسين المردسه2عضويهذآور مدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
محمد عبداهللا على مهدي3رئاسهذآور مدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
اسماعيل علي سعيد المعمري3عضويهذآور مدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
حسين صالح شهيل3عضويهذآور مدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
أروى أحمد سرحان4رئاسهاناثمدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
فاطمه صالح ناصر الدعيس4عضويهاناثمدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
خلود أحمد محمد الخالدي4عضويهاناثمدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
فاطمه زايد صالح علي العميسي5رئاسهاناثمدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
فاطمة علي علي سيف5عضويهاناثمدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
ريسة احمد عباد الخوالني5عضويهاناثمدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
عزيزة أحمد عايض اللساني6رئاسهاناثمدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
عائيشة محمد عبده العفشي6عضويهاناثمدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
مريم علي صالح علي سرحان6عضويهاناثمدرسة هضبة العبادلهط201ذمار       
بكر هزاع عبداهللا غالب1رئاسهذآور مدرسة آومان المحرقى201ذمار       
محمد احمد محمد جميزه1عضويهذآور مدرسة آومان المحرقى201ذمار       
عبد القوى قايد أحمد باجل1عضويهذآور مدرسة آومان المحرقى201ذمار       
علي حسين علي البدوي2رئاسهذآور مدرسة آومان المحرقى201ذمار       
الحمدي علي محمد الصيادي2عضويهذآور مدرسة آومان المحرقى201ذمار       
احمد على الجميلي2عضويهذآور مدرسة آومان المحرقى201ذمار       
محمد احمد محمد الطالعي3رئاسهذآور مدرسة آومان المحرقى201ذمار       
عدنان احمد محمد الصيادي3عضويهذآور مدرسة آومان المحرقى201ذمار       
جاراهللا علي احمد التام3عضويهذآور مدرسة آومان المحرقى201ذمار       
عائشه سعيد صالح االبرش4رئاسهاناثمدرسة آومان المحرقى201ذمار       
طيبة شريف حسين الكبسي4عضويهاناثمدرسة آومان المحرقى201ذمار       
منى ناصر سرحان الحديجي4عضويهاناثمدرسة آومان المحرقى201ذمار       
عزيزة مبخوت عامر أبو شايع5رئاسهاناثمدرسة آومان المحرقى201ذمار       
مياسه محمد محمد سرحان5عضويهاناثمدرسة آومان المحرقى201ذمار       
وثيقة مهدي الفجل5عضويهاناثمدرسة آومان المحرقى201ذمار       
عبدالرب ناصر احمد المغدي1رئاسهذآور مدرسة المغاديهك201ذمار       
أشرف أحمد ناصر علي حسن1عضويهذآور مدرسة المغاديهك201ذمار       
مراد صالح علي البدوي1عضويهذآور مدرسة المغاديهك201ذمار       
ضيف اهللا احمد محمد مرعي2رئاسهذآور مدرسة المغاديهك201ذمار       
ماجد سرحان سعد الزوري2عضويهذآور مدرسة المغاديهك201ذمار       
أحمد صالح سعد الغرسي2عضويهذآور مدرسة المغاديهك201ذمار       
سيف احمد محمد المغدي3رئاسهذآور مدرسة المغاديهك201ذمار       
محمد سعد صالح المغدي3عضويهذآور مدرسة المغاديهك201ذمار       
احمد عبده محمد المفدي3عضويهذآور مدرسة المغاديهك201ذمار       
عزيه علي محمد يحيى الديلمي4رئاسهاناثمدرسة المغاديهك201ذمار       
بغداد مقبل سعد راحة4عضويهاناثمدرسة المغاديهك201ذمار       
ريم احمد محمد المغدي4عضويهاناثمدرسة المغاديهك201ذمار       
اآرام محمد محمد الذهب5رئاسهاناثمدرسة المغاديهك201ذمار       
نسيم سعد محمد الميزان5عضويهاناثمدرسة المغاديهك201ذمار       
خيزران أحمد صالح البردوني5عضويهاناثمدرسة المغاديهك201ذمار       
سباء علي ناصر السقل6رئاسهاناثمدرسة المغاديهك201ذمار       
مها محمد صالح المغدي6عضويهاناثمدرسة المغاديهك201ذمار       
ناديه غيالن علي أحمد مفتاح6عضويهاناثمدرسة المغاديهك201ذمار       
محمد حسين علي الديلمي1رئاسهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
احمد محمد منصور البخيتي1عضويهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
محمد محمد قايد الصراري1عضويهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
سعيد صالح احمد البخيتي2رئاسهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
عامر صالح علي العميسي2عضويهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
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بدر صالح مقولة2عضويهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
يحيى محمد اللوذعي3رئاسهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
محمد عبده علي صالح3عضويهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
محمد احمد ناصر الرقي3عضويهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
ناجي سعيد االبرش4رئاسهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
محمد علي صالح احمد البخيتي4عضويهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
محمد عامر صالح النصيري4عضويهذآور مدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
عذبة سعد ناصر ابو عالو5رئاسهاناثمدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
عاصمه مبخوت احمد5عضويهاناثمدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
وفاء ناصر محمد الجرادي5عضويهاناثمدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
حليمه عبدالرحمن عبداهللا البخيتي6رئاسهاناثمدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
عائشة سعيد االبرش6عضويهاناثمدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
هناء مهدي احمد عبدالرحيم6عضويهاناثمدرسة ضالع االعماسل201ذمار       
شداد عبدالولي عايض ابو خلبه1رئاسهذآور مدرسة الجردهم201ذمار       
فائز عائض علي الربوعي1عضويهذآور مدرسة الجردهم201ذمار       
خالد صالح حسين رقبان1عضويهذآور مدرسة الجردهم201ذمار       
عبده احمد صالح رقبان2رئاسهذآور مدرسة الجردهم201ذمار       
محمد علي صالح القطراني2عضويهذآور مدرسة الجردهم201ذمار       
محمد علي النجيمي2عضويهذآور مدرسة الجردهم201ذمار       
عبده أحمد الخضر3رئاسهذآور مدرسة الجردهم201ذمار       
زياد علي محسن ابو خلبه3عضويهذآور مدرسة الجردهم201ذمار       
فاروق عبداهللا ناجي شمالن3عضويهذآور مدرسة الجردهم201ذمار       
امالك فائز عائض الربوعي4رئاسهاناثمدرسة الجردهم201ذمار       
شروق عبده احمد صالح 4عضويهاناثمدرسة الجردهم201ذمار       
افراح سعد محمد احمد4عضويهاناثمدرسة الجردهم201ذمار       
أروى أحمد محمد سرحان5رئاسهاناثمدرسة الجردهم201ذمار       
وفاء آدم محمد هادي رزق5عضويهاناثمدرسة الجردهم201ذمار       
لطيفة سعد محمد الريحاني5عضويهاناثمدرسة الجردهم201ذمار       
علي احمد احمد الهادي1رئاسهذآور مدرسة بني حديجةن201ذمار       
عبده محمد صالح الفراصي1عضويهذآور مدرسة بني حديجةن201ذمار       
آمال مصلح عبده فارع1عضويهذآور مدرسة بني حديجةن201ذمار       
سعد محمد عكارس2رئاسهذآور مدرسة بني حديجةن201ذمار       
احمد حسين محمد الحديجي2عضويهذآور مدرسة بني حديجةن201ذمار       
محمد ناصر مقبل العزاني2عضويهذآور مدرسة بني حديجةن201ذمار       
رسيلة جبر مقبل الحديجي3رئاسهاناثمدرسة بني حديجةن201ذمار       
فهنه حسين ناصر الحديجي3عضويهاناثمدرسة بني حديجةن201ذمار       
اروى محمد احمد سرحان3عضويهاناثمدرسة بني حديجةن201ذمار       
ياسر يحيى علي احمد1رئاسهذآور مدرسة ضميمس201ذمار       
عبد الرقيب ناصر أحمد العماقي1عضويهذآور مدرسة ضميمس201ذمار       
محمد علي علي الحداد1عضويهذآور مدرسة ضميمس201ذمار       
عبدالحميد علي علي الفقيه2رئاسهذآور مدرسة ضميمس201ذمار       
علي ناصر العميسي2عضويهذآور مدرسة ضميمس201ذمار       
حسين صالح عطيه محسن2عضويهذآور مدرسة ضميمس201ذمار       
حليمه عبده ناصر العامري3رئاسهاناثمدرسة ضميمس201ذمار       
ايناس محمد صالح الكوماني3عضويهاناثمدرسة ضميمس201ذمار       
صديقة يحي قابد حسين3عضويهاناثمدرسة ضميمس201ذمار       
فاطمة محمد صالح الكوماني4رئاسهاناثمدرسة ضميمس201ذمار       
رحمه صالح ناصر الدعيس4عضويهاناثمدرسة ضميمس201ذمار       
حبيبة احمد ناصر المظف4عضويهاناثمدرسة ضميمس201ذمار       
زياد صالح محمد النهمي1رئاسهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
عادل عبدالرحمن الجهراني1عضويهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
حميد احمد قايد الزبيدي1عضويهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
على حسين احمد زينه 2رئاسهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
حسين علي حسين السحامي2عضويهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
صديقة يحي قابد حسين2عضويهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
محمد محمد مبخوت جحالن3رئاسهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
حميد محمد احمد سهان3عضويهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
اسماعيل حسين الغماري3عضويهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
رزق حسين صالح الغبر4رئاسهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
عبد الجبار محمد مسعد حاله4عضويهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
علي محمد صالح الحجري4عضويهذآور االحوال المدنيةا202ذمار       
نجاه يحيى محمد العدادي5رئاسهاناثاالحوال المدنيةا202ذمار       
نجاح حمود علي سعيد5عضويهاناثاالحوال المدنيةا202ذمار       
آوآب صالح حسين المصقري5عضويهاناثاالحوال المدنيةا202ذمار       
اماني صالح محمد النهمي6رئاسهاناثاالحوال المدنيةا202ذمار       
ابتسام صالح جمعان 6عضويهاناثاالحوال المدنيةا202ذمار       
نسيم شرف الغماري6عضويهاناثاالحوال المدنيةا202ذمار       
فاطمه احمد صالح العنبر7رئاسهاناثاالحوال المدنيةا202ذمار       
افراح عبدالغني االضرعي7عضويهاناثاالحوال المدنيةا202ذمار       
اميرة صالح محمد النهمي7عضويهاناثاالحوال المدنيةا202ذمار       
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ناجي محسن عامر النهمي1رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر شناطبب202ذمار       
عبداهللا حسن صالح عمال1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر شناطبب202ذمار       
محمود علي علي طحينه1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر شناطبب202ذمار       
محمد ناصر محمد العظيمة2رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر شناطبب202ذمار       
احمد صالح على العمال2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر شناطبب202ذمار       
محمد علي الكامل2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر شناطبب202ذمار       
عبدربه جهالن على 3رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر شناطبب202ذمار       
طالل غالب احمد عتيق3عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر شناطبب202ذمار       
عبداهللا عتيق علي ناجي3عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر شناطبب202ذمار       
امين صالح محمد النهمي1رئاسهذآور مدرسة العليبج202ذمار       
حمود على محمد القوباني1عضويهذآور مدرسة العليبج202ذمار       
يحيى على محمد حسين 1عضويهذآور مدرسة العليبج202ذمار       
عزيز علي محمد الخوالني2رئاسهذآور مدرسة العليبج202ذمار       
فؤاد على محمد صالح 2عضويهذآور مدرسة العليبج202ذمار       
فارس محمد علي النهمي2عضويهذآور مدرسة العليبج202ذمار       
غمدان عايض على اليمنى 3رئاسهذآور مدرسة العليبج202ذمار       
صقر عبداهللا ابوحسن3عضويهذآور مدرسة العليبج202ذمار       
عبدربة احمد صالح االسطى3عضويهذآور مدرسة العليبج202ذمار       
ناديه لطف صالح محسن4رئاسهاناثمدرسة العليبج202ذمار       
هند عبداالله على القوباني4عضويهاناثمدرسة العليبج202ذمار       
سلمي لطف صالح عبدالخالق4عضويهاناثمدرسة العليبج202ذمار       
نبيله عبدربه احمد يحيى 5رئاسهاناثمدرسة العليبج202ذمار       
هدى مثنى عبدربة الظبياني5عضويهاناثمدرسة العليبج202ذمار       
خوله احمد صالح النهمي5عضويهاناثمدرسة العليبج202ذمار       
سمير على صالح ابو ناصر 1رئاسهذآور مدرسة عسمد202ذمار       
وليد صالح علي الجحيفي1عضويهذآور مدرسة عسمد202ذمار       
حسين صالح محسن الحدي1عضويهذآور مدرسة عسمد202ذمار       
حميد دحان محمد هادي2رئاسهذآور مدرسة عسمد202ذمار       
معين احمد على صالح 2عضويهذآور مدرسة عسمد202ذمار       
وديع غيالن احمد عبداهللا 2عضويهذآور مدرسة عسمد202ذمار       
ريم ناصر حسين الجحيفي3رئاسهاناثمدرسة عسمد202ذمار       
ريم توفيق على احمد حسن 3عضويهاناثمدرسة عسمد202ذمار       
سبأ عبداهللا االشول 3عضويهاناثمدرسة عسمد202ذمار       
نبيله غيالن احمد مقبل4رئاسهاناثمدرسة عسمد202ذمار       
اميرة احمد محمد عبيد4عضويهاناثمدرسة عسمد202ذمار       
سوسن عبداهللا علي عامر4عضويهاناثمدرسة عسمد202ذمار       
محمد ناصر علي القعبي1رئاسهذآور مدرسة طلحامةه202ذمار       
حسين يحيى العسودي1عضويهذآور مدرسة طلحامةه202ذمار       
جميل على الفتيني1عضويهذآور مدرسة طلحامةه202ذمار       
احمد محمد احمد السبأ2رئاسهذآور مدرسة طلحامةه202ذمار       
محسن علي محمد الحزرمي2عضويهذآور مدرسة طلحامةه202ذمار       
صالح حسين احمد المسحامي2عضويهذآور مدرسة طلحامةه202ذمار       
عبداهللا محمد يحيى القحم3رئاسهذآور مدرسة طلحامةه202ذمار       
سنان احمد صالح السنامي3عضويهذآور مدرسة طلحامةه202ذمار       
محمد عبداهللا محمد الزين3عضويهذآور مدرسة طلحامةه202ذمار       
سوسن صالح محمد الجبري4رئاسهاناثمدرسة طلحامةه202ذمار       
نجالء احمد صالح القوسي4عضويهاناثمدرسة طلحامةه202ذمار       
منيره حسن عبداهللا البنوس4عضويهاناثمدرسة طلحامةه202ذمار       
هناء عبداهللا عامر5رئاسهاناثمدرسة طلحامةه202ذمار       
سهام حسن محمد اللساني5عضويهاناثمدرسة طلحامةه202ذمار       
ايمان علي محمد شايع5عضويهاناثمدرسة طلحامةه202ذمار       
عبدالولي عبده احمد عبده مثنى 1رئاسهذآور مدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
علي أحمد محسن الغرباني1عضويهذآور مدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
عبداهللا محمد علي سعد طاهر1عضويهذآور مدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
محمد عتيق احمد جعبه 2رئاسهذآور مدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
محمد احمد محمد فرحان2عضويهذآور مدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
وليد عايض احمد حسين2عضويهذآور مدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
علي احمد ناصر الحياني3رئاسهذآور مدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
احمد مثنى على مثنى 3عضويهذآور مدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
محمد عبداهللا على الغرباني3عضويهذآور مدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
سمية محمد علي الربيع4رئاسهاناثمدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
هناء صالح خميس 4عضويهاناثمدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
احالم العزي مثنى 4عضويهاناثمدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
سبأ احمد سعد الجرادي 5رئاسهاناثمدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
فاطمة علي محمد ناصر5عضويهاناثمدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
اميرة عبداهللا صالح الزراجي5عضويهاناثمدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
خديجة احمد حسين العبطلي6رئاسهاناثمدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
هدى احمد العدادي6عضويهاناثمدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
بدرية محمد المرشحي6عضويهاناثمدرسة رصابة القديمةو202ذمار       
محمد احمد صالح عبادي1رئاسهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
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حميد عبده سعد العزيزى 1عضويهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
محمد على محمد االزرق1عضويهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
احمد حسين صباح 2رئاسهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
عامر علي علي ظيف اهللا2عضويهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
أحمد مسعد صالح العلواني2عضويهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
عبدالكريم محمد صالح عبادي3رئاسهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
محمد على سعد الجمل3عضويهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
عتيق احمد حسين القملي3عضويهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
ابراهيم محمد القلمي4رئاسهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
عبدالكريم ناصر صالح4عضويهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
عزيز احمد صالح الفالحي4عضويهذآور مدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
نجيبه حسين العدادي5رئاسهاناثمدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
سمية احمد صالح عبادي5عضويهاناثمدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
إيمان علي محمد اآلنسي5عضويهاناثمدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
ابتسام احمد صالح عبادي6رئاسهاناثمدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
الهام حسين صالح محمد 6عضويهاناثمدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
امينه محمد العميسى 6عضويهاناثمدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
حوريه حسن العدادي7رئاسهاناثمدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
آريمة ناجي سعد العماري7عضويهاناثمدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
يسرى عبداهللا علي محمد7عضويهاناثمدرسة رصابة الجديدةز202ذمار       
صالح احمد صالح التام 1رئاسهذآور مدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
سعد محمد علي ناجي1عضويهذآور مدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
محمد علي الديلمي1عضويهذآور مدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
حسن احمد حسين الجعدبي2رئاسهذآور مدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
احمد سعد حجر 2عضويهذآور مدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
علي حميد الفيشاني2عضويهذآور مدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
محمد عبداهللا ناجي الراعي3رئاسهذآور مدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
عبداهللا محمد يحيى الشلالل3عضويهذآور مدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
محمد علي احمد حسن3عضويهذآور مدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
سعاد محمد عبداهللا العميسي4رئاسهاناثمدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
زبده احمد سعد على 4عضويهاناثمدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
هناء حسين الحرازي4عضويهاناثمدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
ليناء حسين عبداهللا 5رئاسهاناثمدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
افراح ناصر مسعد5عضويهاناثمدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
أمة اهللا حسن محمد اللساني5عضويهاناثمدرسة النهضه االبتدائيهح202ذمار       
حسن محمد اسماعيل الوشلي1رئاسهذآور مدرسة صنعةط202ذمار       
فؤاد لطف محسن الراعي1عضويهذآور مدرسة صنعةط202ذمار       
محمد على احمد الزبدي1عضويهذآور مدرسة صنعةط202ذمار       
بسام أحمد محسن الغرباني2رئاسهذآور مدرسة صنعةط202ذمار       
ابراهيم صالح احمد الزغلي 2عضويهذآور مدرسة صنعةط202ذمار       
يوسف على احمد الراعي2عضويهذآور مدرسة صنعةط202ذمار       
سبأ حميد حسين راجح3رئاسهاناثمدرسة صنعةط202ذمار       
امه الرحمن احمد حسين الراعي3عضويهاناثمدرسة صنعةط202ذمار       
اشواق على ناصر البعر3عضويهاناثمدرسة صنعةط202ذمار       
جميله محمد صالح دوبل4رئاسهاناثمدرسة صنعةط202ذمار       
افراح عبدة محسن سنان4عضويهاناثمدرسة صنعةط202ذمار       
فاطمة يحيى ناصر احمد4عضويهاناثمدرسة صنعةط202ذمار       
سيف مقبل ناصر غيالن 1رئاسهذآور مدرسة السنامى202ذمار       
عبد اهللا محمد مسعد حاله1عضويهذآور مدرسة السنامى202ذمار       
احمد سعد ناصر زيد1عضويهذآور مدرسة السنامى202ذمار       
محمود احمد مقبل عزيزه 2رئاسهذآور مدرسة السنامى202ذمار       
نايف علي ناصر صالح2عضويهذآور مدرسة السنامى202ذمار       
نعمان محمد علي العنسي2عضويهذآور مدرسة السنامى202ذمار       
ماجد محمد علي اللساني3رئاسهذآور مدرسة السنامى202ذمار       
احمد مقبل صالح على حسن 3عضويهذآور مدرسة السنامى202ذمار       
ناصر ناصر على محمد سعيد 3عضويهذآور مدرسة السنامى202ذمار       
زينب علي محمد اآلنسي4رئاسهاناثمدرسة السنامى202ذمار       
ابتسام على احمد راجح 4عضويهاناثمدرسة السنامى202ذمار       
جوالن عبداهللا حنش4عضويهاناثمدرسة السنامى202ذمار       
سماح صالح صالح العماد 5رئاسهاناثمدرسة السنامى202ذمار       
صباح علي ناصر السنامي5عضويهاناثمدرسة السنامى202ذمار       
منى علي محمد الخلقي5عضويهاناثمدرسة السنامى202ذمار       
جهاد علي محمد صيلة6رئاسهاناثمدرسة السنامى202ذمار       
تهاني عبدالعزيز راجح6عضويهاناثمدرسة السنامى202ذمار       
منى علي زايد الحدم6عضويهاناثمدرسة السنامى202ذمار       
محمد محمد حسين الطويل1رئاسهذآور مدرسة عيثانك202ذمار       
عادل احمد محمد الدربي1عضويهذآور مدرسة عيثانك202ذمار       
عبدالسالم على حسين الهندي1عضويهذآور مدرسة عيثانك202ذمار       
غيالن احمد على زيد الفالحي2رئاسهذآور مدرسة عيثانك202ذمار       
عبداهللا سعد محمد الدربي2عضويهذآور مدرسة عيثانك202ذمار       
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لطف محمد محسن النهمي2عضويهذآور مدرسة عيثانك202ذمار       
سلمى محمد الطويل3رئاسهاناثمدرسة عيثانك202ذمار       
سلوى احمد عبداهللا الحبيشي3عضويهاناثمدرسة عيثانك202ذمار       
اسماء علي محمد الموشكي3عضويهاناثمدرسة عيثانك202ذمار       
نورا صالح محمد الصراري4رئاسهاناثمدرسة عيثانك202ذمار       
ناديه محمد الزبيدى 4عضويهاناثمدرسة عيثانك202ذمار       
اآرام ابراهيم االسود4عضويهاناثمدرسة عيثانك202ذمار       
عبدالسالم محمد عامر اسماعيل1رئاسهذآور مدرسة واسطةل202ذمار       
عبدربة ناصر علي صالح1عضويهذآور مدرسة واسطةل202ذمار       
عبدالعزيز صالح علي المحجلي1عضويهذآور مدرسة واسطةل202ذمار       
محسن حسن الكبسي2رئاسهذآور مدرسة واسطةل202ذمار       
توفيق حفظ اهللا محمد آحيل 2عضويهذآور مدرسة واسطةل202ذمار       
حزام على احمد قرعه 2عضويهذآور مدرسة واسطةل202ذمار       
مشلي عبدربه مشلي3رئاسهذآور مدرسة واسطةل202ذمار       
يحيى احمد يحيى الفضلي3عضويهذآور مدرسة واسطةل202ذمار       
مشير رزاز قاسم الشرعبي3عضويهذآور مدرسة واسطةل202ذمار       
رجاء سرحان صالح سرحان 4رئاسهاناثمدرسة واسطةل202ذمار       
هبه عائض محمد العريق4عضويهاناثمدرسة واسطةل202ذمار       
ذآرى رزاز قاسم الشرعبي4عضويهاناثمدرسة واسطةل202ذمار       
فوزية محمد ناصر الذماري5رئاسهاناثمدرسة واسطةل202ذمار       
فاطمه عبداهللا المتوآل5عضويهاناثمدرسة واسطةل202ذمار       
سليمه احمد سرحان صالح 5عضويهاناثمدرسة واسطةل202ذمار       
فواز احمد محمد وقعه1رئاسهذآور مدرسة الخربةم202ذمار       
محمد صالح على العنسي1عضويهذآور مدرسة الخربةم202ذمار       
محمد على ناصر حمران 1عضويهذآور مدرسة الخربةم202ذمار       
محمد ناجي صالح حسين2رئاسهذآور مدرسة الخربةم202ذمار       
لطف احمد مقبل المقدم2عضويهذآور مدرسة الخربةم202ذمار       
محمد على صالح النهمي2عضويهذآور مدرسة الخربةم202ذمار       
ناصر عبداهللا سلطان 3رئاسهذآور مدرسة الخربةم202ذمار       
ناصر عبداهللا صالح الفالحي3عضويهذآور مدرسة الخربةم202ذمار       
علي عزيز محمد دهمش3عضويهذآور مدرسة الخربةم202ذمار       
اشواق عبداهللا صالح 4رئاسهاناثمدرسة الخربةم202ذمار       
عائشة علي صالح الخوالني4عضويهاناثمدرسة الخربةم202ذمار       
ايمان حمود مصلح اليمني4عضويهاناثمدرسة الخربةم202ذمار       
اديبة صالح عيظة العنسي5رئاسهاناثمدرسة الخربةم202ذمار       
حياه حفظ اهللا ناجي ناشر5عضويهاناثمدرسة الخربةم202ذمار       
الهام عبدالرحمن سعد على 5عضويهاناثمدرسة الخربةم202ذمار       
محمد على احمد العماري1رئاسهذآور مدرسة الهجرةن202ذمار       
محمد علي ابو هادي الظبياني1عضويهذآور مدرسة الهجرةن202ذمار       
عبداهللا عبدالوهاب مطهر الحوثي1عضويهذآور مدرسة الهجرةن202ذمار       
محسن محمد سعيد النمير2رئاسهذآور مدرسة الهجرةن202ذمار       
فؤاد على عبدربه عبادي2عضويهذآور مدرسة الهجرةن202ذمار       
محمد احمد سعد الراشدي2عضويهذآور مدرسة الهجرةن202ذمار       
مريم على احمد القوباني3رئاسهاناثمدرسة الهجرةن202ذمار       
إنطالق محمد احمد الجبلي3عضويهاناثمدرسة الهجرةن202ذمار       
ابتسام علي محمد نعمان3عضويهاناثمدرسة الهجرةن202ذمار       
آاتبه محمود عبداهللا الضبيبي4رئاسهاناثمدرسة الهجرةن202ذمار       
خيريه محمد عوض الفاتح 4عضويهاناثمدرسة الهجرةن202ذمار       
ونيسه احمد محمد مقبل4عضويهاناثمدرسة الهجرةن202ذمار       
حسان عبدالملك صالح محمد1رئاسهذآور مدرسة المدارةس202ذمار       
عبدربه محمد القوسي1عضويهذآور مدرسة المدارةس202ذمار       
عبداالله صالح الحزي1عضويهذآور مدرسة المدارةس202ذمار       
صالح على صالح سعد 2رئاسهذآور مدرسة المدارةس202ذمار       
احمد علي احمد مثنى2عضويهذآور مدرسة المدارةس202ذمار       
نايف علي محمد بن محمد2عضويهذآور مدرسة المدارةس202ذمار       
محسن أحمد صالح هادي3رئاسهذآور مدرسة المدارةس202ذمار       
عامر على محمد المنقذي3عضويهذآور مدرسة المدارةس202ذمار       
لطف سعد التوتي3عضويهذآور مدرسة المدارةس202ذمار       
حفيظه يحيى الفقيه 4رئاسهاناثمدرسة المدارةس202ذمار       
نورية صالح محمد صالح4عضويهاناثمدرسة المدارةس202ذمار       
فاطمه صالح عيظه العنسي4عضويهاناثمدرسة المدارةس202ذمار       
خديجة عايض محمد النهمي5رئاسهاناثمدرسة المدارةس202ذمار       
نادره يحيى الفقيه 5عضويهاناثمدرسة المدارةس202ذمار       
اروى احمد عبدالغني توتي5عضويهاناثمدرسة المدارةس202ذمار       
محسن احمد محسن الجرادي1رئاسهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
خالد  احمد صالح العميسي1عضويهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
عبد الكريم حسن محمد اللساني1عضويهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
عارف على محمد العميسى2رئاسهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
ماجد عبداهللا عامر الجبري2عضويهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
محمد احمد حسين الفالحي2عضويهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
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صالح بن صالح حمران3رئاسهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
صالح حفظ اهللا العميسى 3عضويهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
محمد صالح النهمي3عضويهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
محمد محمود محمد على 4رئاسهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
سيف علي حسين مقبل العسودي4عضويهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
حسين علي احسن الوريث4عضويهذآور مدرسة ضافع202ذمار       
منيره احمد صالح عامر5رئاسهاناثمدرسة ضافع202ذمار       
أحالم محمد لطف الكبسي5عضويهاناثمدرسة ضافع202ذمار       
شمعة محمد علي المدغمر5عضويهاناثمدرسة ضافع202ذمار       
هدى علي احسن الوريث6رئاسهاناثمدرسة ضافع202ذمار       
اروى احمد قاسم العميسى 6عضويهاناثمدرسة ضافع202ذمار       
احالم محمد ناجي حسن 6عضويهاناثمدرسة ضافع202ذمار       
احمد حسين عامر احمد1رئاسهذآور مدرسة شرارةف202ذمار       
نايف احمد على المقش1عضويهذآور مدرسة شرارةف202ذمار       
عبدالخالق مهدي دوبل1عضويهذآور مدرسة شرارةف202ذمار       
محمد صالح حسين المقشي2رئاسهذآور مدرسة شرارةف202ذمار       
عبدالعزيز صالح سعد المقشي2عضويهذآور مدرسة شرارةف202ذمار       
احمد احمد على ربيح 2عضويهذآور مدرسة شرارةف202ذمار       
آريمه عبداهللا ربيح 3رئاسهاناثمدرسة شرارةف202ذمار       
انغام احمد علي المقشي3عضويهاناثمدرسة شرارةف202ذمار       
ايمان احمد علي دعمان3عضويهاناثمدرسة شرارةف202ذمار       
نجود علي حسين المنجر4رئاسهاناثمدرسة شرارةف202ذمار       
هناء على جوله 4عضويهاناثمدرسة شرارةف202ذمار       
سلوى صالح احمد المقشي4عضويهاناثمدرسة شرارةف202ذمار       
على احمد محمد مهدي 1رئاسهذآور الواجباتص202ذمار       
علي حسين احمد السحامي1عضويهذآور الواجباتص202ذمار       
عبد اللطيف لطف محمد الجالل1عضويهذآور الواجباتص202ذمار       
على محمد صالح الزبيدى 2رئاسهذآور الواجباتص202ذمار       
عبدالعليم محمد قائد الصبري2عضويهذآور الواجباتص202ذمار       
رضوان محمد أحمد الحسام2عضويهذآور الواجباتص202ذمار       
ناصر محمد ناصر اليمني3رئاسهذآور الواجباتص202ذمار       
هاشم على مهدي البنوس3عضويهذآور الواجباتص202ذمار       
وليد محمد على عزبه 3عضويهذآور الواجباتص202ذمار       
عبده حسن مثنى الكوماني4رئاسهذآور الواجباتص202ذمار       
عبدالجبار صالح غيمان4عضويهذآور الواجباتص202ذمار       
محسن علي محسن الميبدي4عضويهذآور الواجباتص202ذمار       
عبدالملك محمد احمد العصار5رئاسهذآور الواجباتص202ذمار       
عبدالكريم محمد االنسي5عضويهذآور الواجباتص202ذمار       
ماجد علي احمد الكبسي5عضويهذآور الواجباتص202ذمار       
فاطمه حميد مرشد ناجي 6رئاسهاناثالواجباتص202ذمار       
سلمي محمد محمد الخيواني6عضويهاناثالواجباتص202ذمار       
سميرة محسن محمد الفضلي6عضويهاناثالواجباتص202ذمار       
الماريه محمد محسن القوباني7رئاسهاناثالواجباتص202ذمار       
فريال محمد محمد آدمه 7عضويهاناثالواجباتص202ذمار       
أميرة أحمد محسن البتوس7عضويهاناثالواجباتص202ذمار       
فوزيه يحيى محمد حسن 8رئاسهاناثالواجباتص202ذمار       
حورية محمد احمد حشيدان8عضويهاناثالواجباتص202ذمار       
سامية ضيف اهللا عمير8عضويهاناثالواجباتص202ذمار       
فؤاد صالح ناصر القوباني1رئاسهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
معين احمد صالح القو ياني1عضويهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
احمد محسن ناصر على 1عضويهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
مصطفى عايض العريق 2رئاسهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
محمد عبداهللا محمد الخيواني2عضويهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
علي صالح علي العجيري2عضويهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
ابراهيم احمد صالح النهمي3رئاسهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
عبداهللا محمد احمد الميبدي3عضويهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
ذي يزن زيد زيد صالح 3عضويهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
حفظ اهللا مشكل على 4رئاسهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
عبداهللا صالح علي العجيري4عضويهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
منير يحيى احمد االنسي4عضويهذآور مدرسة الزبيريق202ذمار       
الفية عبدالرزاق المؤذن5رئاسهاناثمدرسة الزبيريق202ذمار       
نظره عبدالقوي اليافعي5عضويهاناثمدرسة الزبيريق202ذمار       
آريمه ناصر الروسي5عضويهاناثمدرسة الزبيريق202ذمار       
احالم حفظ اهللا ناجي6رئاسهاناثمدرسة الزبيريق202ذمار       
ورده عبداهللا احمد اليافعي6عضويهاناثمدرسة الزبيريق202ذمار       
آريمة علي محسن الميبدي6عضويهاناثمدرسة الزبيريق202ذمار       
رحمة ناصر احمد العريق7رئاسهاناثمدرسة الزبيريق202ذمار       
فاطمه على احمد العيزري7عضويهاناثمدرسة الزبيريق202ذمار       
رفيده محمد حسين الحكيم 7عضويهاناثمدرسة الزبيريق202ذمار       
محمد عبداهللا على عيسى 1رئاسهذآور المدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
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ابراهيم صالح محمد الفقية1عضويهذآور المدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
حلمي مهيوب علي البريهي1عضويهذآور المدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
مختار قايد مرشد إسماعيل2رئاسهذآور المدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
محمد على حسين الراعي2عضويهذآور المدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
بسام على احمد عيسى 2عضويهذآور المدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
وفاء ناصر محمد اعنسي3رئاسهاناثالمدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
رسيلة علي حسين السحامي3عضويهاناثالمدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
احالم حسين عبداهللا الفقية3عضويهاناثالمدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
فاطمة حسين صالح الحداء4رئاسهاناثالمدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
اميره على محمد عايض4عضويهاناثالمدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
فيروز حزام مجمل النهمي4عضويهاناثالمدرسة الثانويه بافقر202ذمار       
اسعد محمد محمد الرشيدي1رئاسهذآور مدرسة تجمع السلفا203ذمار       
فؤاد عبده محمد المطري1عضويهذآور مدرسة تجمع السلفا203ذمار       
محمد محسن علي سقل1عضويهذآور مدرسة تجمع السلفا203ذمار       
احمد مهدي صالح الحداء2رئاسهذآور مدرسة تجمع السلفا203ذمار       
آمال علي علي نشوان2عضويهذآور مدرسة تجمع السلفا203ذمار       
يحيى محمد احمد زقر2عضويهذآور مدرسة تجمع السلفا203ذمار       
امل محسن محمد جعفر3رئاسهاناثمدرسة تجمع السلفا203ذمار       
امةالخالق محمد علي المري3عضويهاناثمدرسة تجمع السلفا203ذمار       
آنوز محمد علي الحميني3عضويهاناثمدرسة تجمع السلفا203ذمار       
انتصار محمد احمد الجنادي4رئاسهاناثمدرسة تجمع السلفا203ذمار       
امل العزي احمد الرشيدي4عضويهاناثمدرسة تجمع السلفا203ذمار       
رشا أحمد محمد المعاف4عضويهاناثمدرسة تجمع السلفا203ذمار       
زال الهم يحيى احمد السني5رئاسهاناثمدرسة تجمع السلفا203ذمار       
حفصة عبده محمد راشد5عضويهاناثمدرسة تجمع السلفا203ذمار       
ندى محمد عبداهللا المرتضى5عضويهاناثمدرسة تجمع السلفا203ذمار       
عبدالخالق احمد ناصر الجهراني1رئاسهذآور مدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
نجيب قاسم العواضي1عضويهذآور مدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
حسين علي محمد وحيش1عضويهذآور مدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
هالل محمد محمد وحيش2رئاسهذآور مدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
محمد احمد يحيى شريك2عضويهذآور مدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
علي محمد عبده الحتري2عضويهذآور مدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
نورية يحيى محمد وحيش3رئاسهاناثمدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
فاطمه محمد حسين عاطف3عضويهاناثمدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
لينا علي محمد عبده الجبر3عضويهاناثمدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
اخالص علي محمد محسن4رئاسهاناثمدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
رشا علي محمد اآلنسي4عضويهاناثمدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
سيده علي محمد وحيش4عضويهاناثمدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
فاطمة محمد علي الجماعي5رئاسهاناثمدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
تهاني احمد محسن مثنى عاطف5عضويهاناثمدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
غاده علي احمد الكبسي5عضويهاناثمدرسة الحسين بن علي قرن عرهب203ذمار       
احمد علي الحاج الجبر1رئاسهذآور معاذ بن جبل /حملج203ذمار       
سنان محمد علي الجبر1عضويهذآور معاذ بن جبل /حملج203ذمار       
عبداهللا حسين الشيعاني1عضويهذآور معاذ بن جبل /حملج203ذمار       
نبيل احمد القلعي2رئاسهذآور معاذ بن جبل /حملج203ذمار       
جالل الدين محمد عبداهللا صالح2عضويهذآور معاذ بن جبل /حملج203ذمار       
يحيى احمد علي صبر2عضويهذآور معاذ بن جبل /حملج203ذمار       
زينب عبده محمد علي الجبر3رئاسهاناثمعاذ بن جبل /حملج203ذمار       
انتصار عبده يحيى النويدي3عضويهاناثمعاذ بن جبل /حملج203ذمار       
خديجة علي عزي الخدري3عضويهاناثمعاذ بن جبل /حملج203ذمار       
احمد علي محمد عبداهللا حامد1رئاسهذآور مدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
شرف أحمد علي المعبري1عضويهذآور مدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
نايف ناجي علي الباللي1عضويهذآور مدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
علي احمد محمد سليمان2رئاسهذآور مدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
خالد على محمد شاطر2عضويهذآور مدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
محمد ناصر على عبادي2عضويهذآور مدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
روضه أحمد علي المعبري3رئاسهاناثمدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
منى علي احمد القهيدي3عضويهاناثمدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
فوزيه عبده احمد مجلي3عضويهاناثمدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
لطيفه محمد الغليسي4رئاسهاناثمدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
رجاء حسين احمد معروف4عضويهاناثمدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
صباح علي محمد الجبري4عضويهاناثمدرسة قحطان بن هود /القارةد203ذمار       
احمد محمد عبداهللا المحفلي1رئاسهذآور مدرسة بيت المليه203ذمار       
صالح علي صالح زيد1عضويهذآور مدرسة بيت المليه203ذمار       
خالد احمد مشرح1عضويهذآور مدرسة بيت المليه203ذمار       
عبداهللا عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة بيت المليه203ذمار       
عبدالرحمن محمد علي الحدي2عضويهذآور مدرسة بيت المليه203ذمار       
ردفان ناجي احمد يحيى2عضويهذآور مدرسة بيت المليه203ذمار       
أفراح محمد القدري3رئاسهاناثمدرسة بيت المليه203ذمار       
لميس عبداهللا علي سكران3عضويهاناثمدرسة بيت المليه203ذمار       
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افراح محمد علي3عضويهاناثمدرسة بيت المليه203ذمار       
دوله العزي محمد مثنى4رئاسهاناثمدرسة بيت المليه203ذمار       
وضحى احمد محمد يحيى4عضويهاناثمدرسة بيت المليه203ذمار       
دولة العزي مثنى جابر4عضويهاناثمدرسة بيت المليه203ذمار       
محمد منتصر علي المنتصر1رئاسهذآور المرآز بالحضرو203ذمار       
عبده قايد حسين عبل1عضويهذآور المرآز بالحضرو203ذمار       
ذي يزن علي عبده الحميني1عضويهذآور المرآز بالحضرو203ذمار       
ظافر محمد الحاج الجبر2رئاسهذآور المرآز بالحضرو203ذمار       
مانع علي عبداهللا المهدي2عضويهذآور المرآز بالحضرو203ذمار       
خالد علي علي الحيسه2عضويهذآور المرآز بالحضرو203ذمار       
رضية محمد احمد الفيشاني3رئاسهاناثالمرآز بالحضرو203ذمار       
هند علي محمد الضهري3عضويهاناثالمرآز بالحضرو203ذمار       
زينب محمد على الخوالني3عضويهاناثالمرآز بالحضرو203ذمار       
رجاء عبدالملك الجمره4رئاسهاناثالمرآز بالحضرو203ذمار       
فردوس محمد ثابت الجمرة4عضويهاناثالمرآز بالحضرو203ذمار       
نبيلة عبداهللا عبده عاطف4عضويهاناثالمرآز بالحضرو203ذمار       
بكيل أحمد الواحدي1رئاسهذآور مدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
زيد احمد احمد معروف1عضويهذآور مدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
عبدالناصر حسن احمد معرف1عضويهذآور مدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
فيصل محمد ناجي راجح2رئاسهذآور مدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
علي احمد عبداهللا عبدالرحمن2عضويهذآور مدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
اسماعيل محمد محمد العبري2عضويهذآور مدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
ايمان محمد علي الرويشان3رئاسهاناثمدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
نزيهه محمد محسن قايد3عضويهاناثمدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
افراح علي احمد معرف3عضويهاناثمدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
رقيه زيد احمد نور الدين4رئاسهاناثمدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
شمس محمد علي الرويشان4عضويهاناثمدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
عتاب عبده احمد يوسف4عضويهاناثمدرسة العدنه / يخدرز203ذمار       
علي احمد علي الكيبنعي1رئاسهذآور مدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
خالد قاسم سعد جهوان1عضويهذآور مدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
محمد ابراهيم عبدالحبيب الخرساني1عضويهذآور مدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
محمد علي علي ابوعاطف2رئاسهذآور مدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
وليد عبدالوهاب المقداد2عضويهذآور مدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
يحيى حسين احمد البقال2عضويهذآور مدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
راقية علي علي عزي فقية3رئاسهاناثمدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
سيده اسماعيل محمد صالح3عضويهاناثمدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
نجيبه فيصل علي الشرغي3عضويهاناثمدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
نزيهه يحيى العماني رسام4رئاسهاناثمدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
بلقيس بكيل أحمد الواحدي4عضويهاناثمدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
خديجة يحيى صالح الجمرة4عضويهاناثمدرسة السبعين / بمظراتح203ذمار       
محمد حسين يحيى عاطف1رئاسهذآور مدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
احمد حسن تربان1عضويهذآور مدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
محمد محمد المقبول1عضويهذآور مدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
محمد علي الزب2رئاسهذآور مدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
محمد احمد محمد احمد المقداد2عضويهذآور مدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
معاذ احمد علي النفيعي2عضويهذآور مدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
إيمان محمد احمد عامر3رئاسهاناثمدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
امل يحيى عمر حسن3عضويهاناثمدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
سماح محمد علي3عضويهاناثمدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
امل احمد القليصي4رئاسهاناثمدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
زمزم عبده يحيى صالح4عضويهاناثمدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
فاطمة علي الحربي4عضويهاناثمدرسة الحرية / مدينة الشرقط203ذمار       
علي محمد عبداهللا الغيشاني1رئاسهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
محمد أحمد الواحدي1عضويهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
عبداهللا العزي حسن يحيى1عضويهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
عبد السالم عبده محسن الروسي2رئاسهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
مجاهد صالح الماس2عضويهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
حميد قايد احمد القعشمي2عضويهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
ابراهيم احمد صالح ابراهيم3رئاسهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
عبدالباقي علي ابراهيم الوجية3عضويهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
توفيق احمد احمد صالح3عضويهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
علي محمد ناصر االنسي4رئاسهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
علي احمد اليغنمي4عضويهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
عبدالرحمن محمد عبداهللا المنصوب4عضويهذآور مدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
مها امين احمد القدسي5رئاسهاناثمدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
رؤوفه حسن محمد رسام5عضويهاناثمدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
ليلى علي صالح علي الذماري5عضويهاناثمدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
فاطمه احمد احمد ابكر6رئاسهاناثمدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
آوثر عبدالرحمن محمد نشوان6عضويهاناثمدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
سمر محمد سعيد محمد عوض القدسي6عضويهاناثمدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
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براءه علي علي عزي فقيه7رئاسهاناثمدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
ابتسام صالح علي جعران7عضويهاناثمدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
امه العزيز عبدالقدوس عراوبه7عضويهاناثمدرسة الحمزة / مدينة الشرقى203ذمار       
ماجد عبداهللا علي النفيعي1رئاسهذآور مدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
عزيز محسن محمد اليريمي1عضويهذآور مدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
حميد علي صالح عمر1عضويهذآور مدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
احمد صالح صبر2رئاسهذآور مدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
محمد محسن علي عمر2عضويهذآور مدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
احمد حفظ اهللا عايش أحمد2عضويهذآور مدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
هدى حسن محمد رسام3رئاسهاناثمدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
ابتسام علي علي المنتصر3عضويهاناثمدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
عزيزه احمد احمد الحميني3عضويهاناثمدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
رباب علي احمد السويدي4رئاسهاناثمدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
حوريه محمد علي عمر4عضويهاناثمدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
انيسه العزي علي القادري4عضويهاناثمدرسة هجرة / دمامك203ذمار       
ناجي حمود جعفر1رئاسهذآور مدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
عبد الواحد هالل الفيشاني1عضويهذآور مدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
محمد هالل احمد الفيشاني1عضويهذآور مدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
نصار محمد ناصر الغزمي2رئاسهذآور مدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
علي يحيى صالح2عضويهذآور مدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
احمد محمد حمود العمدي2عضويهذآور مدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
الهام عبداللها لوديدي3رئاسهاناثمدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
بشرى احمد ناصر الفيشاني3عضويهاناثمدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
فردوس علي محمد حمدي3عضويهاناثمدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
نجاة يحيى ناصر الفيشاني4رئاسهاناثمدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
اميره يحيى محمد الفيشاني4عضويهاناثمدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
غفيره اسماعيل مطهر صالح4عضويهاناثمدرسة المقداد بن عمر / بحلولل203ذمار       
عبدالرحمن يحيى حفظ اهللا1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
احمد محمد علي الهندي1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
محسن عبداهللا عبدالكريم شقدم1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
احمد يحيى محمد الغليبي2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
علي محمد يحيى برميل2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
مالك حسين يحيى عباس2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
حوريه سعد علي محمد صالح3رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
مالكة محمد هادي هزاع3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
الهام محمد علي المروني3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
سمية عبداهللا محسن شقدم4رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
دوله ناصر شقدم4عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
فاتن ناصر احمد شعله4عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد/ حضرانم203ذمار       
سنان عبداهللا الدومري1رئاسهذآور مدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
عبداهللا جوبن يحيى جوبن1عضويهذآور مدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
علي عبداهللا سعد السيوه1عضويهذآور مدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
علي احمد صالح حماد2رئاسهذآور مدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
مجاهد عبدالواحد جوين2عضويهذآور مدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
بكيل علي جعدان2عضويهذآور مدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
ايمان يحيى صالح مقبل3رئاسهاناثمدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
حنان علي محمد المعافا3عضويهاناثمدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
ليلى علي  مرشد غبار3عضويهاناثمدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
سلمى محمد احمد حمود4رئاسهاناثمدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
خديجه علي عبداهللا4عضويهاناثمدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
لميسة محمد محمد العبري4عضويهاناثمدرسة اسعد الكاملن203ذمار       
عبدالملك عبداهللا محمد الشاوش1رئاسهذآور مدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
محسن محمد الزمه1عضويهذآور مدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
محمد عبداهللا دهمش1عضويهذآور مدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
محروس محمد عبداهللا المه2رئاسهذآور مدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
محمد علي صالح الفقية2عضويهذآور مدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
صقر مهدي الحاج احمد صالح2عضويهذآور مدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
عصام طارش عثمان السروري3رئاسهذآور مدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
عبدالكريم محمد حمدي الدمعه3عضويهذآور مدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
وضاح ناصر حسين االنسي3عضويهذآور مدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
بشرى علي صالح عباد4رئاسهاناثمدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
ايمان عبداهللا علي محمد4عضويهاناثمدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
قرعة عبداهللا محسن صبر4عضويهاناثمدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
مريم علي محمد العانزي5رئاسهاناثمدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
فوزيه علي صالح مهدي5عضويهاناثمدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
سرور محسن الرعوي5عضويهاناثمدرسة ابن خلدون / بنزاحس203ذمار       
علي عزي البارق1رئاسهذآور مدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
محسن محمد محسن زيد1عضويهذآور مدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
ناصر محمد محمد الحيمي1عضويهذآور مدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
عاصم احمد المالحجي2رئاسهذآور مدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
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ايوب علي ناجي صبر2عضويهذآور مدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
فؤاد محمد علي الحميني2عضويهذآور مدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
ورده محسن عبده صالح3رئاسهاناثمدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
آريمه عبد اهللا أحمد طيره3عضويهاناثمدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
احالم محمد صالح الحيمي3عضويهاناثمدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
سوسن محمد علي عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
فاطمه علي احمد البرعي4عضويهاناثمدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
نجوى محمد احمد البراره4عضويهاناثمدرسة صدام حسين/ ربعع203ذمار       
احمد علي احمد دحية1رئاسهذآور مدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
عدنان احمد احمد العنسي1عضويهذآور مدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
جميل محمد علي البحري1عضويهذآور مدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
جهاد محمد محد نشوان2رئاسهذآور مدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
محمد علي صالح شليل2عضويهذآور مدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
عامر احمد عبداهللا فرحان2عضويهذآور مدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
ابراهيم علي حسين راشد3رئاسهذآور مدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
رفيق محمد محمد القدس3عضويهذآور مدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
محمد عبداهللا مهدي القلعي3عضويهذآور مدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
نسيم احمد محمد الحسيه4رئاسهاناثمدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
عزية محمد علي الذرحاني4عضويهاناثمدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
ندى محسن محمد حمود جابر4عضويهاناثمدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
امة السالم احمد عبداهللا المرتضى5رئاسهاناثمدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
سميره علي ناجي المطري5عضويهاناثمدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
انتصار علي5عضويهاناثمدرسة انس بن مالك بالجمعةف203ذمار       
قحطان احمد يحيى االعشم1رئاسهذآور مدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
حسين محمد العدادي1عضويهذآور مدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
صدام محمد علي العامري1عضويهذآور مدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
ابراهيم محمد علي جابر مثنى2رئاسهذآور مدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
عبداهللا علي محمد العامري2عضويهذآور مدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
زيد علي صالح سعدان2عضويهذآور مدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
ايمان علي محسن سلمان3رئاسهاناثمدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
هناء علي محمد اآلنسي3عضويهاناثمدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
نبيلة علي احمد مطهر3عضويهاناثمدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
زينب أحمد أحمد صالح4رئاسهاناثمدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
صوله احمد يحيى االعشم4عضويهاناثمدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
أحالم غالب عبده راجح4عضويهاناثمدرسة االنتصار / روافه الظهر العاليص203ذمار       
محمد علي محسن غيالن1رئاسهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
محمد عبداهللا حسين المجري1عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
جمال عبدالرب المؤذن 1عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
عبدالخالق محمد القني2رئاسهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
اآرم علي غالب الخضر2عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
عادل صالح علي الحاج2عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
جميل محمد يحي غيالن3رئاسهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
محسن علي غيالن3عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
يحيى محمد علي الحجي3عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
محمد احمد احمد الجري4رئاسهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
احمد ناصرصالح حطرم4عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
حسين علي مفرح فرحان4عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
محمد صالح عامر البراشي5رئاسهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
احمد صالح جبل5عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
محمد احمد حسين االسدي5عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
محمد اسماعيل المتوآل6رئاسهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
نبيل محمد احمد الحبشاري6عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
عبداهللا صالح عامر البراشي6عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
محمد صالح أحمد الزباري7رئاسهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
محمد عبده يحيى زايد7عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
على عبده اسماعيل المخالفي7عضويهذآور المدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
ايناس يحيى محسن النشيري8رئاسهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
سمية عبداهللا محمد االآوع8عضويهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
انطالق محمد ناصر الجبلي8عضويهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
شروق علي عبد اهللا الكامل9رئاسهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
هيفاء صالح احمد مرسب9عضويهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
نجالء علي صالح المجري9عضويهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
منى علي صالح المجري10رئاسهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
افتكار محمد علي هيسان10عضويهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
سال علي مسعد الزباري10عضويهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
وفاء محمد علي نشوان11رئاسهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
اشراق علي حسين الزبيدي11عضويهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
سعده يحيى محسن النهمي11عضويهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
ايمان عبداهللا يحيى قصيله12رئاسهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
روسيا محمدزيد صالح12عضويهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
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اصيلة محمد االشول12عضويهاناثالمدرسة الجديده ضورانا204ذمار       
نصر عبدالعزيز النهمي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
محمد حسن يحيى عبدالرزاق1عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
دحية احمد علي الكلبي1عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
احمد احمد علي العلفي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
عبداهللا اسماعيل القاضي2عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
سند محمد صالح حطرم2عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
إبراهيم لطف محمد الجالل3رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
احمد علي احمد معيض3عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
فارس على احمد العروي3عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
صالح محمد الكاشف4رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
عبدالغني صالح احمد  ابوخيره4عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
صالح أحمد محمد القطل4عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
انتصار عبداهللا اسماعيل القاضي5رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
سناء يحيى محسن النشيري5عضويهاناثمدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
انصاف عبداهللا لطف5عضويهاناثمدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
فردوس محمد علي الكلبي6رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
ليلى محمد احمد الداللي6عضويهاناثمدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
فردوس محمد علي الكلبي6عضويهاناثمدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
امينة نبيل احمد غليس7رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
آاتبه محمد علي االسدي7عضويهاناثمدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
نزيهه علي ناصر النهمي7عضويهاناثمدرسة الشهيد عبدالعزيز مذاب العلياب204ذمار       
حفظ اهللا يحيى علي الحبشاري1رئاسهذآور مدرسة عسيقج204ذمار       
محمد حسين االآوع1عضويهذآور مدرسة عسيقج204ذمار       
علي حسين االآوع1عضويهذآور مدرسة عسيقج204ذمار       
عبداهللا محسن صالح الخضر2رئاسهذآور مدرسة عسيقج204ذمار       
عبدالرحمن مجاهد جواس2عضويهذآور مدرسة عسيقج204ذمار       
محمد عبداهللا عالية 2عضويهذآور مدرسة عسيقج204ذمار       
صالح ناجي البعداني3رئاسهذآور مدرسة عسيقج204ذمار       
احمد صالح احمد الخضر3عضويهذآور مدرسة عسيقج204ذمار       
علي احمد حسين يحيى3عضويهذآور مدرسة عسيقج204ذمار       
جميله محمد االآوع4رئاسهاناثمدرسة عسيقج204ذمار       
خولة حفظ اهللا محمد الخضر4عضويهاناثمدرسة عسيقج204ذمار       
مياسة صالح االشول4عضويهاناثمدرسة عسيقج204ذمار       
امينة علي احمد صالح طرمم5رئاسهاناثمدرسة عسيقج204ذمار       
فتحيه هالل عبداهللا طرموم5عضويهاناثمدرسة عسيقج204ذمار       
زينب علي قاضي الفراصي5عضويهاناثمدرسة عسيقج204ذمار       
لطيفه محمد القبيلي6رئاسهاناثمدرسة عسيقج204ذمار       
آريمه محمد أحمد العمودي6عضويهاناثمدرسة عسيقج204ذمار       
نجاة ناجي صالح البعداني6عضويهاناثمدرسة عسيقج204ذمار       
علي ناصر قصيله1رئاسهذآور مدرسة الكعبد204ذمار       
محمد يحيى أحمد الوشلي1عضويهذآور مدرسة الكعبد204ذمار       
عبده يحيى احمد شعالن1عضويهذآور مدرسة الكعبد204ذمار       
احمد علي غالب المكري2رئاسهذآور مدرسة الكعبد204ذمار       
زياد احمد ابو طاهر2عضويهذآور مدرسة الكعبد204ذمار       
صادق حمود عبدالملك الموشكي2عضويهذآور مدرسة الكعبد204ذمار       
محمد علي عبدالولي الشرماني3رئاسهذآور مدرسة الكعبد204ذمار       
يحيى يحيى حسين ابوطاهر3عضويهذآور مدرسة الكعبد204ذمار       
طه احمد علي الحاج3عضويهذآور مدرسة الكعبد204ذمار       
عفاف عبداهللا علي الجهراني4رئاسهاناثمدرسة الكعبد204ذمار       
آريمه عبداهللا قصيله4عضويهاناثمدرسة الكعبد204ذمار       
فاطمه عبدالرزاق عايض4عضويهاناثمدرسة الكعبد204ذمار       
سماح عبداهللا المتوآل5رئاسهاناثمدرسة الكعبد204ذمار       
اسماء عبدالرزاق السحولي5عضويهاناثمدرسة الكعبد204ذمار       
سهام جميل عبده غيالن5عضويهاناثمدرسة الكعبد204ذمار       
علي علي اسماعيل السنيدار1رئاسهذآور مدرسة البرآهه204ذمار       
ابراهيم صالح العقار1عضويهذآور مدرسة البرآهه204ذمار       
غيثان احمد ابو غصون1عضويهذآور مدرسة البرآهه204ذمار       
محمد ناجي علي جواس2رئاسهذآور مدرسة البرآهه204ذمار       
محمد علي علي سعد المغربي2عضويهذآور مدرسة البرآهه204ذمار       
علي زايد احمد الحدم2عضويهذآور مدرسة البرآهه204ذمار       
علي حسين احمد الرباحي3رئاسهذآور مدرسة البرآهه204ذمار       
يحيى علي صالح القطل3عضويهذآور مدرسة البرآهه204ذمار       
علي محمد محسن ايوب3عضويهذآور مدرسة البرآهه204ذمار       
صفاء خالد محمد القليحي4رئاسهاناثمدرسة البرآهه204ذمار       
خيرون صالح سعد العقار4عضويهاناثمدرسة البرآهه204ذمار       
هناء ناصر الصباحي4عضويهاناثمدرسة البرآهه204ذمار       
ذآرى صالح المغربي5رئاسهاناثمدرسة البرآهه204ذمار       
نسيم عبدالسالم محمد الشجني5عضويهاناثمدرسة البرآهه204ذمار       
مليون حسين علي زايد5عضويهاناثمدرسة البرآهه204ذمار       
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نبيلة محمد علي الدالي6رئاسهاناثمدرسة البرآهه204ذمار       
عائشه عبداهللا محمد الجالل6عضويهاناثمدرسة البرآهه204ذمار       
غدير علي زايد احمد الحدم6عضويهاناثمدرسة البرآهه204ذمار       
صالح ناجي الكسمعي1رئاسهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
محمد احمد علي الحاج1عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
أحمد صالح محمد اآلنسي1عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
سعد احمد جابر ابو عامر2رئاسهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
خالد صالح ناصر ابوبكر2عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
حسان احمد محمد فرحان2عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
بديع ناصر القفر3رئاسهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
بدر عبداهللا صالح هادي3عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
ابراهيم محمد احمد الدولة3عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
شامخ صالح أحمد الزباري4رئاسهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
هادي صالح هادي الفقيه4عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
صقر صالح احمد ابوبكر4عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
صالح عبداهللا القيضي5رئاسهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
فايز علي صالح الشايعي5عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
احمد محمد علي الحاج5عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
محمد محمد احمد الدولة6رئاسهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
عبدالكريم علي صالح عرسه6عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
حسن محمد علي الشيخ6عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
لطف علي حسن هادي7رئاسهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
صالح محسن مشرح7عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
محمد بن محمد علي ردمان7عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
محمد يحيى محمد الشامي8رئاسهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
علي محمد ردمان8عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
بالل مقبل سعد على 8عضويهذآور مدرسة بني سندو204ذمار       
سلوى صالح ناجي الكسمعي9رئاسهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
سبا محمد حمادي الحرضي9عضويهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
نورية صالح محمد اآلنسي9عضويهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
سهام حسين احمد البروري10رئاسهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
فاطمه صالح احمد ابوبكر10عضويهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
ايمان صالح عبداهللا ابو رياش10عضويهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
حفيظه مهدي يوسف11رئاسهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
لبنان فارع صالح صبر11عضويهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
نجود عبد اهللا قاسم هزام11عضويهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
أسرار أحمد علي سرحان12رئاسهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
غدير عبداهللا الغصيني12عضويهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
ابتسام عبده غالب راجح12عضويهاناثمدرسة بني سندو204ذمار       
لطف علي احمد الحميدي1رئاسهذآور مدرسة حلة هدادز204ذمار       
علي علي محسن السعيدي1عضويهذآور مدرسة حلة هدادز204ذمار       
محمد احمد محمد السعيدي1عضويهذآور مدرسة حلة هدادز204ذمار       
بسام محمد علي صالح البلبول2رئاسهذآور مدرسة حلة هدادز204ذمار       
عبدالملك علي ناصر البرطي2عضويهذآور مدرسة حلة هدادز204ذمار       
علي علي صالح الجمل2عضويهذآور مدرسة حلة هدادز204ذمار       
صالح محمد محسن الزهدمي3رئاسهذآور مدرسة حلة هدادز204ذمار       
محمد صالح حسين المحمدي3عضويهذآور مدرسة حلة هدادز204ذمار       
يحيى اسماعيل عبداهللا الديلمي3عضويهذآور مدرسة حلة هدادز204ذمار       
علي سعيد علي السعيدي4رئاسهذآور مدرسة حلة هدادز204ذمار       
مدرسة حلة هدادز204ذمار       
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سنان عبداهللا حاتم4عضويهذآور مدرسة احاللح204ذمار       
احمد عبداهللا حسن سعيد4عضويهذآور مدرسة احاللح204ذمار       
صدام حسن صالح التالبي5رئاسهذآور مدرسة احاللح204ذمار       
حسين حسين علي الحاج5عضويهذآور مدرسة احاللح204ذمار       
لبيب محمد عبدالكريم الحاللي5عضويهذآور مدرسة احاللح204ذمار       
علي ناصر صالح فقية مرة6رئاسهذآور مدرسة احاللح204ذمار       
سعد سعد شيحه6عضويهذآور مدرسة احاللح204ذمار       
حمود يحيى ناصر البصير6عضويهذآور مدرسة احاللح204ذمار       
سامية احمد علي نشوان7رئاسهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
سندس محمد ناصر حاتم7عضويهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
حفيظه احمد حسين حاتم7عضويهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
ليلى علي احمد الراعي8رئاسهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
فاطمة صلح احمد السهمي8عضويهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
فاطمة عبداهللا صالح الفقيه8عضويهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
سعاد عبداهللا حسن الحاج9رئاسهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
نوال صالح ناصر حاتم9عضويهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
نوال احمد حسين الصايدي9عضويهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
رحاب سنان عبداهللا حاتم 10رئاسهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
سونيا أحمد علي صالح ردمان10عضويهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
بشاير حسين احمد حاتم10عضويهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
حورية احمد علي شوبان11رئاسهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
الهام علي محمد االشول11عضويهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
افراح فؤاد احمد حاتم11عضويهاناثمدرسة احاللح204ذمار       
عبداهللا صالح علي الحاج1رئاسهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
علي علي حسين الصغير1عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
محمد حسين احمد جبر1عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
عبدالملك صالح علي العيزري2رئاسهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
احمد حيدر محمد الكوري2عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
احمد محمد لطف اهللا القاضي2عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
سمير صالح غرامه3رئاسهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
عبداهللا صالح عامر3عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
وليد احمد جابر ابو عامر3عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
احمد علي شجعان4رئاسهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
صالح صالح علي حسين4عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
محمد صالح علي شاآر4عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
سليم أحمد عبد اهللا المحضري5رئاسهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
عبدالقوي لطف اهللا القاضي5عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
عبدالرزاق احمد محمد قردع5عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
حفظ اهللا احمد علي الجبلي6رئاسهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
عثمان علي صالح القطل6عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
ماهر عبد القوي صالح اليافعي6عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
عادل محمد يحيى النقيب7رئاسهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
دماج محمد القاضي7عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
علي أحمد مياس7عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
محمد عبدربه صالح ناصر8رئاسهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
محمد علي صالح ايوب8عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
محمد علي حسين الحاج8عضويهذآور المدرسة عاثينط204ذمار       
حليمه عبداهللا لطف القاضي9رئاسهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
فاطمة محمد لطف اهللا القاضي9عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
وردة صالح علي الحاج9عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
منى علي حسين السهمي10رئاسهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
وفاء محمد عبداهللا االنسي10عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
اميره صالح احمد صبر10عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
بسمه محمد حسين11رئاسهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
حنان عبد القوي صالح اليافعي11عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
حفيظة محمد صالح عكام11عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
زهور ناصر حسن شائع12رئاسهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
بزور محمد غالب12عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
فاتن محمد حسين12عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
عفاف علي محمد محيا13رئاسهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
يسرى احمد علي الهكري13عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
حنان خالد صالح االنسي13عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
ليلى علي غالب مشرح14رئاسهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
حليمه حسين صالح الربع14عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
احالم مانع مانع البراشي14عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
عزيزه محمد حسين ناجي15رئاسهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
سناء حسين محمد عتيق15عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
الهام مطهر العيزري15عضويهاناثالمدرسة عاثينط204ذمار       
عبدالرقيب حسين محمد دحان1رئاسهذآور مدرسة الباديةى204ذمار       
حسن محمد حسين السباعي1عضويهذآور مدرسة الباديةى204ذمار       
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ابراهيم احمد احمد الشاوش1عضويهذآور مدرسة الباديةى204ذمار       
دارس علي محمد النوفي2رئاسهذآور مدرسة الباديةى204ذمار       
عبدربه مجاهد السنحاني2عضويهذآور مدرسة الباديةى204ذمار       
طاهر محمد صالح طاهر2عضويهذآور مدرسة الباديةى204ذمار       
عبدالملك طاهر حفظ اهللا طاهر3رئاسهذآور مدرسة الباديةى204ذمار       
محمد محمد االزرق السباعي3عضويهذآور مدرسة الباديةى204ذمار       
عبده محمد علي احمد الفاطمي3عضويهذآور مدرسة الباديةى204ذمار       
أحالم عبد اللطيف لطف الجالل4رئاسهاناثمدرسة الباديةى204ذمار       
حليمه محمد حسين السباعي4عضويهاناثمدرسة الباديةى204ذمار       
نوف محمد صالح السالمي4عضويهاناثمدرسة الباديةى204ذمار       
فاطمه محمد علي الفاطمي5رئاسهاناثمدرسة الباديةى204ذمار       
سبولة علي احمد االزرق5عضويهاناثمدرسة الباديةى204ذمار       
فاطمة محمد حسين السباعي5عضويهاناثمدرسة الباديةى204ذمار       
حليمة محمد حسين السباعي6رئاسهاناثمدرسة الباديةى204ذمار       
آريمه القادري6عضويهاناثمدرسة الباديةى204ذمار       
صباح عبداهللا الذماري6عضويهاناثمدرسة الباديةى204ذمار       
قاضي حسن لطف اهللا القاضي1رئاسهذآور مدرسة بيت الزابك204ذمار       
ماجد عبداهللا احمد زاهر1عضويهذآور مدرسة بيت الزابك204ذمار       
زيد هادي عبدالولي النهمي1عضويهذآور مدرسة بيت الزابك204ذمار       
نبيل احمد محمد الحضراني2رئاسهذآور مدرسة بيت الزابك204ذمار       
حسين محمد راجح2عضويهذآور مدرسة بيت الزابك204ذمار       
حمير علي احمد الشاوش2عضويهذآور مدرسة بيت الزابك204ذمار       
علي احمد محمد الزاب3رئاسهذآور مدرسة بيت الزابك204ذمار       
حفظ اهللا محمد القوزعي3عضويهذآور مدرسة بيت الزابك204ذمار       
محمد صالح يحيى الشاوش3عضويهذآور مدرسة بيت الزابك204ذمار       
عائشه  محمد علي زاهر4رئاسهاناثمدرسة بيت الزابك204ذمار       
نورا محمد قاسم الريمي4عضويهاناثمدرسة بيت الزابك204ذمار       
ذآرى محمد صالح  الشاوش4عضويهاناثمدرسة بيت الزابك204ذمار       
نجالء علي علي تاج الدين5رئاسهاناثمدرسة بيت الزابك204ذمار       
مطره محمد عبداهللا الشاوش5عضويهاناثمدرسة بيت الزابك204ذمار       
أيمان يحيى زيد الخالدي5عضويهاناثمدرسة بيت الزابك204ذمار       
سميه احمد محمد جهوان6رئاسهاناثمدرسة بيت الزابك204ذمار       
فاطمة احمد علي الفقيه6عضويهاناثمدرسة بيت الزابك204ذمار       
مديحة محسن علي احمد الشاوش6عضويهاناثمدرسة بيت الزابك204ذمار       
محمد عبداهللا الخضيري1رئاسهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
حازم يحيى ناصر العيزري1عضويهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
محمد عبدالخالق عامر البراشي1عضويهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
عبدالناصر عبدالولي احمد العيزري2رئاسهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
عبده علي العيزري2عضويهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
عبداهللا محمد العيزري2عضويهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
علي صالح الشارحي3رئاسهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
حمزة عبد اهللا حمود عباد3عضويهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
عتيق محمد صالح الخضيري3عضويهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
محمد علي غالب الهكري4رئاسهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
حافظ يحيى عبداهللا الخضيري4عضويهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
زيد محمد علي الموشكي4عضويهذآور مدرسة شارحل204ذمار       
سحر زيد ناصر العيزري5رئاسهاناثمدرسة شارحل204ذمار       
سباء حمود صالح العيزري5عضويهاناثمدرسة شارحل204ذمار       
اشواق يحيى احمد العيزري5عضويهاناثمدرسة شارحل204ذمار       
انديره علي احمد زاهر6رئاسهاناثمدرسة شارحل204ذمار       
أنيسة محمد صالح محمد المسوحي6عضويهاناثمدرسة شارحل204ذمار       
اية علي احمد حسين العيزري6عضويهاناثمدرسة شارحل204ذمار       
اروى احمد احمد العيزري7رئاسهاناثمدرسة شارحل204ذمار       
اماني محمد عبداهللا العيزري7عضويهاناثمدرسة شارحل204ذمار       
مليون حمود صالح العيزري7عضويهاناثمدرسة شارحل204ذمار       
زياد علي صالح شارب1رئاسهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
عبده علي مياس1عضويهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
فضل محمد ناصر قطران1عضويهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
علي احمد يحيى الجشاري2رئاسهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
احمد حسين علي الحاج2عضويهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
جمال عبد ربه محمد النهمي2عضويهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
احمد احمد محمد السنيدار3رئاسهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
حسين حسين الكليبي3عضويهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
توفيق احمد احمد صالح 3عضويهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
عبدالغني حمود الصايدي4رئاسهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
عبد اهللا علي صالح علي4عضويهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
حسين علي ثابت قطران4عضويهذآور مدرسة رحبةم204ذمار       
سميره محمد علي مبخوت5رئاسهاناثمدرسة رحبةم204ذمار       
رقية مجاهد ثابت الحبشاري5عضويهاناثمدرسة رحبةم204ذمار       
منى يحيى علي مبخوت5عضويهاناثمدرسة رحبةم204ذمار       
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جميلة عبداهللا احمد سالمة6رئاسهاناثمدرسة رحبةم204ذمار       
جميله عبداهللا سالمه6عضويهاناثمدرسة رحبةم204ذمار       
سباء محمد حمود قطران6عضويهاناثمدرسة رحبةم204ذمار       
محمد حسين غانم1رئاسهذآور مدرسة الخرابهن204ذمار       
حسين احمد علي غانم1عضويهذآور مدرسة الخرابهن204ذمار       
حسين علي غالب الهكر1عضويهذآور مدرسة الخرابهن204ذمار       
محمد علي احمد الصنعي2رئاسهذآور مدرسة الخرابهن204ذمار       
علي علي احمد الفقيه2عضويهذآور مدرسة الخرابهن204ذمار       
جميل ناصر قايد االنسي2عضويهذآور مدرسة الخرابهن204ذمار       
نوال زيد تقي3رئاسهاناثمدرسة الخرابهن204ذمار       
نادية علي محمد الحربي3عضويهاناثمدرسة الخرابهن204ذمار       
ابتسام علي محمد قصيلة3عضويهاناثمدرسة الخرابهن204ذمار       
اسماء علي علي العيزري4رئاسهاناثمدرسة الخرابهن204ذمار       
عاتقه احمد علي الجبه4عضويهاناثمدرسة الخرابهن204ذمار       
امة الرزاق محمد محمد ناصر حاج4عضويهاناثمدرسة الخرابهن204ذمار       
سليم احمد اسعد عكام1رئاسهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
نبيل محمد عبداهللا الخالدي1عضويهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
حسين سعد احمد راشد المراني1عضويهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
علي محمد احمد عيسى2رئاسهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
بالل محمد أحمد قالمة2عضويهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
هالل غالب عبداهللا البهلولي2عضويهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
عبدالكريم محمد يحيى عيسى3رئاسهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
صالح عبداهللا علي يوسف3عضويهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
لطف محمد على ناصر الفاطمي3عضويهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
عرفات احمد عمر علي خالد4رئاسهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
انور حسين العنسي4عضويهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
محمد محمد احمد علي شايع4عضويهذآور مدرسة حدقةا205ذمار       
اختيار علي محمد منصر عيسى5رئاسهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
انيسة علي احمد المراني5عضويهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
رحمة علي احمد البهلولي5عضويهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
هيمه محسن الهمام6رئاسهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
رضيه عبداهللا احمد البهلولي6عضويهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
آرامه شايف روضان الحسني6عضويهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
امل العزي صالح القرن7رئاسهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
قدرية احمد محمد العنسي7عضويهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
هدية سعد علي عيسى7عضويهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
شروق محمد علي العطير8رئاسهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
بلقيس احمد محمد عيسى8عضويهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
عبير عبداهللا مهدي العسكرى8عضويهاناثمدرسة حدقةا205ذمار       
محمد حسن احمد العنسي1رئاسهذآور مدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
فتحي محمد محسن العميسي1عضويهذآور مدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
علي حسن علي القطل1عضويهذآور مدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
محمد احمد ناجي ابو طلة2رئاسهذآور مدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
نايف فرحان محمد العميسي2عضويهذآور مدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
جمال محمد صالح العميسي2عضويهذآور مدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
زياد عباد فرحان العميسي3رئاسهذآور مدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
قاسم محمد قاسم محياء3عضويهذآور مدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
فرحان صالح احمد الحجري3عضويهذآور مدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
صفيه احمد علي صالح الحجري4رئاسهاناثمدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
إيمان محمد صالح اآلنسي4عضويهاناثمدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
صفية محمد عبداهللا العميسي4عضويهاناثمدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
سميرة حسين علي الصعيتري5رئاسهاناثمدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
رحمه محمد فرحان العميسي5عضويهاناثمدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
احالم يحيى عبدالصمد قطران5عضويهاناثمدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
اقبال علي عبداهللا العميسي6رئاسهاناثمدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
صبرية هادي صالح العميسي6عضويهاناثمدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
ريم مهدي يوسف مهدي6عضويهاناثمدرسة الفارق بيت العميسيب205ذمار       
صادق محمد محمد الحجاج1رئاسهذآور مدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
عمر عبدالعزيز احمد الفضلي1عضويهذآور مدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
محمد علي محمد الفضلي1عضويهذآور مدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
أمين علي فرحان مشرح2رئاسهذآور مدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
عرفات محمد عبادي الفضلي2عضويهذآور مدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
يحيى ابو عالمه 2عضويهذآور مدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
علي علي محمد ابراهيم الحاج3رئاسهذآور مدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
مبارك مطهر محمد عبدالمغني3عضويهذآور مدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
علي غيالن محسن احمد3عضويهذآور مدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
سماح علي محمد سعد عبادي4رئاسهاناثمدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
امه الرحمن محمد محمد جريد4عضويهاناثمدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
بشرى محمد عبداهللا مشكل4عضويهاناثمدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
نبيله محمود احمد الفضلي5رئاسهاناثمدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       

صفحة ٤٦ من ٧٨



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

امة السالم احمد يحيى حسن5عضويهاناثمدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
سعود محسن علي الفضلي5عضويهاناثمدرسة المسورة بني فضل السافلج205ذمار       
مجاهد عبداهللا علي العمري1رئاسهذآور المجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
علي يحيى محمد الذيباني1عضويهذآور المجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
علي علي محمد الربع1عضويهذآور المجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
سند محمد ناجي العبسي2رئاسهذآور المجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
عبده حسين علي العلفي2عضويهذآور المجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
سمير محسن العصامي2عضويهذآور المجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
قناف عبداهللا احمد سبيع3رئاسهذآور المجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
محمد علي محمد القرش3عضويهذآور المجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
أحمد عبدالوهاب عبداهللا الديلمي3عضويهذآور المجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
فاطمة علي محمد الدغار4رئاسهاناثالمجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
غاليه احمد حسين الباشه4عضويهاناثالمجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
هناء حسين صالح محمد4عضويهاناثالمجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
ملوك احمد علي قصيله5رئاسهاناثالمجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
ايمان محمد علي العطير5عضويهاناثالمجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
هيلة عبداهللا حسن الباشة5عضويهاناثالمجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
ايمان غالب محمد الحداء6رئاسهاناثالمجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
نبيله محمد صالح الذيباني6عضويهاناثالمجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
نوال زيد العجيبي6عضويهاناثالمجمع التربوي في الشمهد205ذمار       
حسين أحمد علي العجي1رئاسهذآور مدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
خالد محمد يحيى محسن المروني1عضويهذآور مدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
قاسم منصر محمد العنسي1عضويهذآور مدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
محمد احمد عبدة دغيش2رئاسهذآور مدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
عبدالجليل فرحان ناجي العنسي2عضويهذآور مدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
صالح عتيق علي ناصر الحدم2عضويهذآور مدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
امه الرحمن صالح صالح الخالدي3رئاسهاناثمدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
آرامة احمد علي العنسي3عضويهاناثمدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
رقية يحيى محمد ناصر العنسي3عضويهاناثمدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
محصنة علي احمد العنسي4رئاسهاناثمدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
نجاه عبدالكريم احمد المروني4عضويهاناثمدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
رقيه عبد الرحيم عبداهللا االنسي4عضويهاناثمدرسة هجرة عقبةه205ذمار       
عبدالسالم محمد محمد الهندي1رئاسهذآور مدرسة الفجرو205ذمار       
صالح علي احمد المدومي1عضويهذآور مدرسة الفجرو205ذمار       
عبدالكريم محمد محسن الشرفي1عضويهذآور مدرسة الفجرو205ذمار       
يحيى يحيى صالح الحكيمي2رئاسهذآور مدرسة الفجرو205ذمار       
احمد علي احمد الخالدي2عضويهذآور مدرسة الفجرو205ذمار       
ضيف اهللا علي الهمام2عضويهذآور مدرسة الفجرو205ذمار       
تيسير احمد ناصر العنسي3رئاسهاناثمدرسة الفجرو205ذمار       
صديقة حسين علي الفقية3عضويهاناثمدرسة الفجرو205ذمار       
نجالء حسين البوري3عضويهاناثمدرسة الفجرو205ذمار       
ايمان احمد ناصر العنسي4رئاسهاناثمدرسة الفجرو205ذمار       
وايله علي احمد حزام4عضويهاناثمدرسة الفجرو205ذمار       
معجبه صالح صالح الحدم4عضويهاناثمدرسة الفجرو205ذمار       
محمد صالح محمد الغرباني1رئاسهذآور مدرسة بني سويدز205ذمار       
احمد علي هالل عاطف1عضويهذآور مدرسة بني سويدز205ذمار       
صالح حمود صالح الشتيوي1عضويهذآور مدرسة بني سويدز205ذمار       
محمد صالح علي احمد جحزر2رئاسهذآور مدرسة بني سويدز205ذمار       
امين احمد محمد قايد عاطف2عضويهذآور مدرسة بني سويدز205ذمار       
جبر حسن علي الفاطمي2عضويهذآور مدرسة بني سويدز205ذمار       
محمد احمد محمد عاطف3رئاسهذآور مدرسة بني سويدز205ذمار       
منير جمال منصور شرهان3عضويهذآور مدرسة بني سويدز205ذمار       
عبدالوهاب محمد حسين عجالن3عضويهذآور مدرسة بني سويدز205ذمار       
فاطمه عبده علي علوي4رئاسهاناثمدرسة بني سويدز205ذمار       
فاطمة عبداهللا احمد الدالي4عضويهاناثمدرسة بني سويدز205ذمار       
سباء عبداهللا صالح عاطف4عضويهاناثمدرسة بني سويدز205ذمار       
صباح عبده عبداهللا الراعي5رئاسهاناثمدرسة بني سويدز205ذمار       
تيسير احمد حسين جحزر5عضويهاناثمدرسة بني سويدز205ذمار       
غيثه محمد احمد عاطف5عضويهاناثمدرسة بني سويدز205ذمار       
ندى احمد علي جحزر6رئاسهاناثمدرسة بني سويدز205ذمار       
أحالم محمد صالح جحزر6عضويهاناثمدرسة بني سويدز205ذمار       
بلقيس صالح الفقية6عضويهاناثمدرسة بني سويدز205ذمار       
مجاهد عبداهللا عبداهللا الصغير1رئاسهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
علي حسين أحمد بجاح1عضويهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
عزالدين محمد حسين السفياني1عضويهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
محمد عبداهللا محمد المدومي2رئاسهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
اسماعيل عبداهللا يحيى السفياني2عضويهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
علي علي محمد الرميم2عضويهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
عبدالولي محمد احمد الصغير 3رئاسهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
مانع علي علي مانع احمد المدومي3عضويهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
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خالد غالب علي البراشي3عضويهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
محمد محمد حسن محياء4رئاسهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
محمد مجاهد مطهر صالح4عضويهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
محمد محمد الذيب4عضويهذآور مدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
أزهار عبد الحبيب القرشي5رئاسهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
زال الهم مطهر محمد صالح5عضويهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
فاطمه حسين عبداهللا طهمه5عضويهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
مسك علي احمد الرميم6رئاسهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
امينه احمد صالح اليعيشي6عضويهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
سماح احمد محسن القرواني6عضويهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
سيدة محمد علي هادي عبصري7رئاسهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
سماح احمد محسن القرواني7عضويهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
رقيا محمد حمود الحصني7عضويهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
عائشه صالح احمد الصغير8رئاسهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
أثمار عبد الحبيب القرشي8عضويهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
احالم احمد عبداهللا الحيمي8عضويهاناثمدرسة نشوان الحميري اسلعح205ذمار       
احمد علي احمد الفقية1رئاسهذآور مدرسة النور األحصمط205ذمار       
ظيف اهللا صالح علي الرميم1عضويهذآور مدرسة النور األحصمط205ذمار       
محمد علي محمد الحاج1عضويهذآور مدرسة النور األحصمط205ذمار       
محمد علي احمد االحمصي2رئاسهذآور مدرسة النور األحصمط205ذمار       
حسين حسين علي أبو هياش2عضويهذآور مدرسة النور األحصمط205ذمار       
ماهر حسين احمد االحصمي2عضويهذآور مدرسة النور األحصمط205ذمار       
اماني علي صالح االحصمي3رئاسهاناثمدرسة النور األحصمط205ذمار       
ملوك محمد احمد االحصمي3عضويهاناثمدرسة النور األحصمط205ذمار       
دوله حسين علي االحصمي3عضويهاناثمدرسة النور األحصمط205ذمار       
سميره عبداهللا علي القاضي4رئاسهاناثمدرسة النور األحصمط205ذمار       
اشراق عبداهللا احمد مقنع4عضويهاناثمدرسة النور األحصمط205ذمار       
اميرة علي علي عبداهللا السهافي4عضويهاناثمدرسة النور األحصمط205ذمار       
حسام اسماعيل محمد غشيم 1رئاسهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
احمد محمد احمد البراشي1عضويهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
مجاهد محمد محمد الجوفي1عضويهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
حسين صالح علي الجاير2رئاسهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
نور الدين علي محمد غازي2عضويهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
علي صالح محمد السدره2عضويهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
شمس الدين عبده سراج النقيب3رئاسهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
علي محمد علي القحم3عضويهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
آمال محمد علي الهمام3عضويهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
عبداهللا حسن حسن الحاج4رئاسهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
عبداهللا محسن محمد احمد صالح 4عضويهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
همدان على احمد المراني4عضويهذآور مدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
شفيقة علي احمد غازي5رئاسهاناثمدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
فاطمه محمد صالح الحزيمي5عضويهاناثمدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
قمر شمس الدين عبده النقيب5عضويهاناثمدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
عائشه صالح محمد مسعود6رئاسهاناثمدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
مبروآة حسين علي الصعيتري6عضويهاناثمدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
هند زيد محمد القحم6عضويهاناثمدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
ملوك علي عبداهللا الفضلي7رئاسهاناثمدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
عفاف عزالدين احمد علي فرحان7عضويهاناثمدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
اماني علي صالح غازي7عضويهاناثمدرسة حزيم الوسطى205ذمار       
محسن الهمام صالح1رئاسهذآور مدرسة خمس الوسطك205ذمار       
عبداهللا احمد صالح مقيه1عضويهذآور مدرسة خمس الوسطك205ذمار       
مجاهد علي محمد العزب1عضويهذآور مدرسة خمس الوسطك205ذمار       
محمد على حزام المطري2رئاسهذآور مدرسة خمس الوسطك205ذمار       
عبد المجيد علي صالح الخوالني2عضويهذآور مدرسة خمس الوسطك205ذمار       
علي حسين عبداهللا صالح2عضويهذآور مدرسة خمس الوسطك205ذمار       
اسماعيل علي محمد العزب3رئاسهذآور مدرسة خمس الوسطك205ذمار       
عبدالكريم احمد محمد حاتم3عضويهذآور مدرسة خمس الوسطك205ذمار       
محمد فرحان عباد الصغير3عضويهذآور مدرسة خمس الوسطك205ذمار       
سماح عبداهللا علي مقيه4رئاسهاناثمدرسة خمس الوسطك205ذمار       
سماح احمد عبداهللا الحزيمي4عضويهاناثمدرسة خمس الوسطك205ذمار       
مسك علي احمد مقية4عضويهاناثمدرسة خمس الوسطك205ذمار       
اسماء احمد علي القحم5رئاسهاناثمدرسة خمس الوسطك205ذمار       
سميه عبده محمد مقيه5عضويهاناثمدرسة خمس الوسطك205ذمار       
رجاء علي احمد ناصر الحدم5عضويهاناثمدرسة خمس الوسطك205ذمار       
احالم محمد صالح جبهان6رئاسهاناثمدرسة خمس الوسطك205ذمار       
سماح أحمد عبد اهللا السمحي6عضويهاناثمدرسة خمس الوسطك205ذمار       
هيفاء يحيى عزيز دومة6عضويهاناثمدرسة خمس الوسطك205ذمار       
عبداالله حسين حسين عبه1رئاسهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
علي محمد عبده يحيى معيض1عضويهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
صالح علي فرحان مشرح1عضويهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
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مراد علي علي معيض2رئاسهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
مالك محمد حسين جسار2عضويهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
محمد عبدالكريم احمد الثاليا2عضويهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
عبدالمجيد علي محمد ناصر زيد3رئاسهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
بكيل عبدالولي عبداهللا السبالني3عضويهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
ماهرعطيه حسن3عضويهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
محي الدين احمد راشد الخالدي4رئاسهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
خالد علي علي صالح4عضويهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
جمال عبده محمد عبة4عضويهذآور مدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
امل محمد احمد اآلنسي5رئاسهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
ايمان احمد عبدالعزيز الخالدي5عضويهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
ليلى عبداهللا علي العنسي5عضويهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
انتصار احمد عبده الساقي6رئاسهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
أميرة علي صالح الدغار6عضويهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
اماني عبده حسين القاري6عضويهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
نجيبه علي عبده الضبيبي7رئاسهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
امان علي علي معيض7عضويهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
امينه محسن الفقيه 7عضويهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
اميره عبده علي الجهمي8رئاسهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
أمينة علي أحمد العقر8عضويهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
اسماء حسان ناجي الشقاء8عضويهاناثمدرسة النزول بين السهاقيل205ذمار       
عبدالقوي لطف اهللا القاضي1رئاسهذآور مدرسة وينانم205ذمار       
محمد صالح علي صالح الويناني1عضويهذآور مدرسة وينانم205ذمار       
محسن محمد احمد عبيد1عضويهذآور مدرسة وينانم205ذمار       
جهاد حسين احمد الجبة2رئاسهذآور مدرسة وينانم205ذمار       
علي حسين علي الويناني2عضويهذآور مدرسة وينانم205ذمار       
محسن علي علي النقيب2عضويهذآور مدرسة وينانم205ذمار       
مجاهد غالب علي العدواني3رئاسهذآور مدرسة وينانم205ذمار       
ناصر يحيى صالح الويناني3عضويهذآور مدرسة وينانم205ذمار       
مطيع حسين احمد رزق3عضويهذآور مدرسة وينانم205ذمار       
ساره عبد الماجد الحميري4رئاسهاناثمدرسة وينانم205ذمار       
امان محمد صالح العزي4عضويهاناثمدرسة وينانم205ذمار       
غاده حسين علي الباشه4عضويهاناثمدرسة وينانم205ذمار       
امان محمد علي اسماعيل الويناني5رئاسهاناثمدرسة وينانم205ذمار       
جميلة علي علي السدرة5عضويهاناثمدرسة وينانم205ذمار       
فاطمة صالح يحيى محفوظ5عضويهاناثمدرسة وينانم205ذمار       
خولة حسين احمد الحدواني6رئاسهاناثمدرسة وينانم205ذمار       
جواهر محمد علي مياس6عضويهاناثمدرسة وينانم205ذمار       
ياسمين محمد صالح الويناني6عضويهاناثمدرسة وينانم205ذمار       
عبداهللا علي محمد عثمان1رئاسهذآور المدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
صالح محمد السهمي1عضويهذآور المدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
محمد أحمد حسين عمار1عضويهذآور المدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
عبداهللا علي يحيى السلطان2رئاسهذآور المدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
حسن محمد احمد السهمي2عضويهذآور المدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
عبدالسالم حسن معرف2عضويهذآور المدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
عبداهللا صالح احمد البارق 3رئاسهذآور المدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
محمد يحيى محمد الجبري3عضويهذآور المدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
فاضل علي محمد السلطان3عضويهذآور المدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
زهور احمد عبداهللا الجبري4رئاسهاناثالمدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
حورية حسين علي المعافا4عضويهاناثالمدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
أنيسه محمد محمد الشبيبي4عضويهاناثالمدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
افراح احمد علي ياسين5رئاسهاناثالمدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
امل محمد احمد الميندي5عضويهاناثالمدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
لطيفه عبداهللا احمد معمر5عضويهاناثالمدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
امل عبداهللا محمد العفش6رئاسهاناثالمدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
زهور علي محمد6عضويهاناثالمدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
نجود حسن محسن النهمي6عضويهاناثالمدرسة الثانوية في حمام عليا206ذمار       
جميل ناصر يحيى السلطان1رئاسهذآور مدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
محمد صالح احمد غيالن1عضويهذآور مدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
خالد قاسم صالح إآرام1عضويهذآور مدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
عبده محمد عبد اهللا الحاج2رئاسهذآور مدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
جميل علي صالح عثمان2عضويهذآور مدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
حميد ناصر قايد ابوحسن 2عضويهذآور مدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
شكريه عبده سعيد الجبري3رئاسهاناثمدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
أنيسه علي محمد الجبري 3عضويهاناثمدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
جيهان المشتهر عبداهللا3عضويهاناثمدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
فتحيه محمد حيدر رسام4رئاسهاناثمدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
سال قايد محمد حسن نبهان4عضويهاناثمدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
امل يحيى محمد الجبري4عضويهاناثمدرسة انس ابن مالك حجانب206ذمار       
عبداهللا محمد محمد شندق1رئاسهذآور المدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
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محمد حسين أحمد بجاح1عضويهذآور المدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
محمد أحمد علي الحجاني1عضويهذآور المدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
محسن محمد أحمد اللمذي2رئاسهذآور المدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
محمد علي يحيى محمد السلطان2عضويهذآور المدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
محمد عزيز يحيى الحجاني2عضويهذآور المدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
محمد مقبل علي محراس3رئاسهذآور المدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
عبداهللا صالح عبداهللا الضبياني3عضويهذآور المدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
حميد محمد علي الموشكي3عضويهذآور المدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
غادة محمد احمد4رئاسهاناثالمدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
ايناس احمد محسن الحجاني 4عضويهاناثالمدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
اشراق علي يحيى محمد 4عضويهاناثالمدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
بشر عبده يحيى عامر5رئاسهاناثالمدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
عفاف أحمد يحيى علي السلطان5عضويهاناثالمدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
فاطمة صالح يحيى5عضويهاناثالمدرسة في بيت المجذوبج206ذمار       
صالح سعيد راجح1رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
عادل محمد احمد دوس1عضويهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
صالح مسعد الحاج1عضويهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
ناجي علي ناصر مطهر 2رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
خيراهللا علي محمد البجل2عضويهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
أحمد يحيى أحمد الجشوش2عضويهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
جالل محمد صالح الطويل3رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
علي سعيد علي الرباعي 3عضويهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
علي علي احمد دوس3عضويهذآور مدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
أفراح عبده صالح الحظراني4رئاسهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
منال عبدالوهاب الحضراني4عضويهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
سحر احمد على المصنعي4عضويهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
ورد علي محسن راجح 5رئاسهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
منى عبدالعزيز حسن ابوحسن5عضويهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
غاليه صالح أحمد الجشوش5عضويهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
آاتبة علي أحمد الذري6رئاسهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
وحده صالح احمد القحيطي6عضويهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
نادية علي يحيى6عضويهاناثمدرسة سيف بن ذي يزن نمارد206ذمار       
مطيع احمد عبد اهللا البرطي1رئاسهذآور الوحدة الصحيةه206ذمار       
وضاح احمد حسين البروي1عضويهذآور الوحدة الصحيةه206ذمار       
حفظ اهللا علي يحيى السلطان1عضويهذآور الوحدة الصحيةه206ذمار       
سيف عبداهللا حسن البروي2رئاسهذآور الوحدة الصحيةه206ذمار       
عادل صالح علي الحاج2عضويهذآور الوحدة الصحيةه206ذمار       
عادل محمد غالب السبير2عضويهذآور الوحدة الصحيةه206ذمار       
نورية صالح علي حمادي3رئاسهاناثالوحدة الصحيةه206ذمار       
الهام احمد احمد الحجاني3عضويهاناثالوحدة الصحيةه206ذمار       
رباب احمد عبداهللا القاضي3عضويهاناثالوحدة الصحيةه206ذمار       
لبنان علي يحيى السطان4رئاسهاناثالوحدة الصحيةه206ذمار       
عاقلة صالح احمد علي4عضويهاناثالوحدة الصحيةه206ذمار       
منال صالح يحيى صالح 4عضويهاناثالوحدة الصحيةه206ذمار       
بدر محمد يحيى السطان1رئاسهذآور مدرسة الرعينة ماورو206ذمار       
صادق احمد علي السالمي 1عضويهذآور مدرسة الرعينة ماورو206ذمار       
بكليل يحيى حمود مفرح1عضويهذآور مدرسة الرعينة ماورو206ذمار       
أمنه عبداهللا حمود قرعة 2رئاسهاناثمدرسة الرعينة ماورو206ذمار       
نجيبه احمد حسن البعداني2عضويهاناثمدرسة الرعينة ماورو206ذمار       
منى أحمد صالح العجاني2عضويهاناثمدرسة الرعينة ماورو206ذمار       
سلطان حسين حسن محسن1رئاسهذآور مدرسة القبةز206ذمار       
عبداهللا زيد احمد السالمي1عضويهذآور مدرسة القبةز206ذمار       
عبداهللا محمد ضيف التميمي1عضويهذآور مدرسة القبةز206ذمار       
فاروق زيد حسين قطران2رئاسهذآور مدرسة القبةز206ذمار       
حمود عبداهللا علي الخطيب2عضويهذآور مدرسة القبةز206ذمار       
خالد احمد يحيى الوشاح 2عضويهذآور مدرسة القبةز206ذمار       
عبداهللا زياد احمد السالمي 3رئاسهذآور مدرسة القبةز206ذمار       
إسماعيل سعد محمد الفقيه3عضويهذآور مدرسة القبةز206ذمار       
وجدي علي محمد القاضي3عضويهذآور مدرسة القبةز206ذمار       
نور علي محمد الضبيري4رئاسهاناثمدرسة القبةز206ذمار       
خيزران صالح سعد احمد4عضويهاناثمدرسة القبةز206ذمار       
سلوى علي حسين قطران4عضويهاناثمدرسة القبةز206ذمار       
سويسري محمد ناصر العماري 5رئاسهاناثمدرسة القبةز206ذمار       
رويدا عبداهللا احمد الليث5عضويهاناثمدرسة القبةز206ذمار       
نبيله علي يحيى السلطان5عضويهاناثمدرسة القبةز206ذمار       
عبدالجبار علي ناصر خطيب1رئاسهذآور مدرسة قرية الحدهح206ذمار       
عبداللطيف عبداهللا اسحاق 1عضويهذآور مدرسة قرية الحدهح206ذمار       
احمد محمد سقل 1عضويهذآور مدرسة قرية الحدهح206ذمار       
نجم الدين علي محمد السلطان2رئاسهذآور مدرسة قرية الحدهح206ذمار       
محمد علي ناصر مسعد2عضويهذآور مدرسة قرية الحدهح206ذمار       
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حسين علي صالح العفارة2عضويهذآور مدرسة قرية الحدهح206ذمار       
نجالء يحيى السلطان3رئاسهاناثمدرسة قرية الحدهح206ذمار       
هايلة علي يحيى المهتدي3عضويهاناثمدرسة قرية الحدهح206ذمار       
فاطمة مشكل سعد القرعي3عضويهاناثمدرسة قرية الحدهح206ذمار       
أماني صالح صالح سقل 4رئاسهاناثمدرسة قرية الحدهح206ذمار       
سلوى علي حسين قطران4عضويهاناثمدرسة قرية الحدهح206ذمار       
سميه أنور هزاع محمد4عضويهاناثمدرسة قرية الحدهح206ذمار       
محمد احمد سعد المناري 1رئاسهذآور مدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
محمد علي محي الدين سباع1عضويهذآور مدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
رشاد محمد محمد شرهان1عضويهذآور مدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
علي مصلح علي العيزري 2رئاسهذآور مدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
علي عبدة محمد مياس2عضويهذآور مدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
اسامة  يحي صالح  الراعي2عضويهذآور مدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
سوسن علي احمد محي الدين سباع3رئاسهاناثمدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
مؤمنه أحمد صالح محدد3عضويهاناثمدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
تهاني يحيى صالح العيزري 3عضويهاناثمدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
سحر محمد علي الصليحي4رئاسهاناثمدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
نوال اسماعيل يحيى ابو شليل4عضويهاناثمدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
لينا أحمد علي محدد4عضويهاناثمدرسة النجاح وادي ذي حودط206ذمار       
عبد اإلله أحمد يحيى حمزه1رئاسهذآور مبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
وائل اسماعيل يحيى ابو خليل 1عضويهذآور مبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
احمد سعد علي حمزه1عضويهذآور مبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
محمد يحيى إبراهيم الحودي2رئاسهذآور مبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
عبدالكريم احمد علي العقري2عضويهذآور مبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
علي اسماعيل عبداهللا الشبيبي2عضويهذآور مبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
جهاد علي أحمد ذي جان3رئاسهاناثمبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
خديجة حمود اسماعيل الشبيبي 3عضويهاناثمبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
اشواق حسن علي احمد 3عضويهاناثمبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
وفاء محسن علي عبادي4رئاسهاناثمبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
بشرى احمد محمد الشبيبي4عضويهاناثمبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
خولة يحيى علي نبهان4عضويهاناثمبنى المواصالت ذي حودى206ذمار       
محمد عبداهللا ناصر ابو عاطف1رئاسهذآور مدرسة االحورك206ذمار       
سعيد صالح علي مفتاح1عضويهذآور مدرسة االحورك206ذمار       
عبداهللا محمد علي صالح مثنى1عضويهذآور مدرسة االحورك206ذمار       
محمد عبداهللا محسن المهدي2رئاسهذآور مدرسة االحورك206ذمار       
جماني محمد ناصر2عضويهذآور مدرسة االحورك206ذمار       
أحمد يحيى عبد اهللا غيالن2عضويهذآور مدرسة االحورك206ذمار       
عمرو قايد محمد حسن نبهان3رئاسهذآور مدرسة االحورك206ذمار       
حفظ اهللا محمد الراعي3عضويهذآور مدرسة االحورك206ذمار       
احمد حمود قايد علي3عضويهذآور مدرسة االحورك206ذمار       
أروى حسين الرشيدي4رئاسهاناثمدرسة االحورك206ذمار       
اميرة ناصر احمد ابن ادم4عضويهاناثمدرسة االحورك206ذمار       
هيفاء اسماعيل علي اآلنسي4عضويهاناثمدرسة االحورك206ذمار       
آاذيه محمد حسين اآلنسي5رئاسهاناثمدرسة االحورك206ذمار       
قيفه عبدالولي حسين العيسي5عضويهاناثمدرسة االحورك206ذمار       
فائده علي ناصر مفتاح5عضويهاناثمدرسة االحورك206ذمار       
علي أحمد علي ذي جان1رئاسهذآور مدرسة معين قرية متعل206ذمار       
حسين علي صالح زاهر1عضويهذآور مدرسة معين قرية متعل206ذمار       
خالد فرحان راجح1عضويهذآور مدرسة معين قرية متعل206ذمار       
جميل يحيى علي صالح رسام 2رئاسهذآور مدرسة معين قرية متعل206ذمار       
ناصر محمد حسين اليفاعي2عضويهذآور مدرسة معين قرية متعل206ذمار       
عدنان عبدالكريم احمد الغرباني2عضويهذآور مدرسة معين قرية متعل206ذمار       
انيسة احمد سعد مسحق3رئاسهاناثمدرسة معين قرية متعل206ذمار       
رضية عبدالحميد الغرباني3عضويهاناثمدرسة معين قرية متعل206ذمار       
امة العليم عبدالكريم محمد العرياني3عضويهاناثمدرسة معين قرية متعل206ذمار       
بشرى عبدالسالم جعيم4رئاسهاناثمدرسة معين قرية متعل206ذمار       
حليمة محمد يحيى الكونعه4عضويهاناثمدرسة معين قرية متعل206ذمار       
شكرية علي ناصر الشامي4عضويهاناثمدرسة معين قرية متعل206ذمار       
محسن احمد الدبشة1رئاسهذآور مدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
عرفات احمد علي الكوماني1عضويهذآور مدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
شفيق صالح محمد هادي1عضويهذآور مدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
عبدالملك علي محمد معوضة2رئاسهذآور مدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
نبيل محمد ناصر العتمي2عضويهذآور مدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
محمد حميد ناصر ابوحسن2عضويهذآور مدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
احترام صالح ظاهر3رئاسهاناثمدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
نادية عبدالحميد يحيى العنهمي 3عضويهاناثمدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
دوله حميد ناصر ابوحسن3عضويهاناثمدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
فاطمة اسماعيل عبدالملك المؤيد4رئاسهاناثمدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
آمنة علي محمد صالح طاهر4عضويهاناثمدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
امان محمد عاطف4عضويهاناثمدرسة المنار ذي جبلم206ذمار       
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احمد عبدالحميد محمد الغرباني1رئاسهذآور مدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
محمد يحيى علي عجيل 1عضويهذآور مدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
علي احمد محمد عمير1عضويهذآور مدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
احمد صالح يحيى قراضه2رئاسهذآور مدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
عبدالفتاح اسماعيل محمد ضبر2عضويهذآور مدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
منصور علي منصور شرهان2عضويهذآور مدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
ريم محمد سعد الراعي3رئاسهاناثمدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
حسناء حسين احمد قراض3عضويهاناثمدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
عزية محمد محمد الحجي3عضويهاناثمدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
لوزة احمد علي المناري4رئاسهاناثمدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
نجالء علي محمد الغرباني4عضويهاناثمدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
تيسير أحمد علي محدد4عضويهاناثمدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
خديجه اسماعيل محمد ضبر5رئاسهاناثمدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
ارزاق علي احمد يحيى الفقيه5عضويهاناثمدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
غدير محمد احمد النجار5عضويهاناثمدرسة ٧يوليو في قراضهن206ذمار       
يحيى علي احمد الغرباني 1رئاسهذآور مدرسة غربانس206ذمار       
عبداهللا محمد عبده البحش1عضويهذآور مدرسة غربانس206ذمار       
علي محمد يحيى حمزه1عضويهذآور مدرسة غربانس206ذمار       
خلق اإلله غالب محمد الغرباني2رئاسهاناثمدرسة غربانس206ذمار       
منال علي عبدالعزيز البحش2عضويهاناثمدرسة غربانس206ذمار       
منال علي عبدالعزيز البحش2عضويهاناثمدرسة غربانس206ذمار       
نبات احمد محمد علي الغرباني3رئاسهاناثمدرسة غربانس206ذمار       
نورية عبدالخالق علي المنجر3عضويهاناثمدرسة غربانس206ذمار       
أمل عبدالولي علي المنجر3عضويهاناثمدرسة غربانس206ذمار       
عبده علي الشامي1رئاسهذآور مدرسة سبعع206ذمار       
شرف احمد يحيى شمال 1عضويهذآور مدرسة سبعع206ذمار       
احمد حمود حمود الجيالني1عضويهذآور مدرسة سبعع206ذمار       
ناصر سعد الرعيني2رئاسهذآور مدرسة سبعع206ذمار       
حسين علي صالح الشامي 2عضويهذآور مدرسة سبعع206ذمار       
ياسر احمد مهدي العسكرى2عضويهذآور مدرسة سبعع206ذمار       
محمد سعد حزام محبلة3رئاسهذآور مدرسة سبعع206ذمار       
محمد يحيى علي الغرباني3عضويهذآور مدرسة سبعع206ذمار       
علي صالح سباع3عضويهذآور مدرسة سبعع206ذمار       
فاطمة علي سام عبداهللا سام4رئاسهاناثمدرسة سبعع206ذمار       
شفيقه عبده أحمد العكش4عضويهاناثمدرسة سبعع206ذمار       
غنية يحيى علي قايد سباع4عضويهاناثمدرسة سبعع206ذمار       
غدير عبده علي الشامي5رئاسهاناثمدرسة سبعع206ذمار       
هناء فرحان محمد الحدي5عضويهاناثمدرسة سبعع206ذمار       
ناديه علي يحيى لبشعري5عضويهاناثمدرسة سبعع206ذمار       
آاتبة علي احمد الوبري 6رئاسهاناثمدرسة سبعع206ذمار       
فاطمة يحيى المهدي6عضويهاناثمدرسة سبعع206ذمار       
زال الهم صالح محمد الشامي6عضويهاناثمدرسة سبعع206ذمار       
يحيى حسن علي الذاهبي1رئاسهذآور مدرسة النصر في تعزف206ذمار       
سعد سعد أحمد المناري1عضويهذآور مدرسة النصر في تعزف206ذمار       
محمد محمد علي البديدة1عضويهذآور مدرسة النصر في تعزف206ذمار       
نجاة يحيى علي الشامي2رئاسهاناثمدرسة النصر في تعزف206ذمار       
بدرة علي حسين الذاهبي2عضويهاناثمدرسة النصر في تعزف206ذمار       
لطيفة احمد محمد الحدي2عضويهاناثمدرسة النصر في تعزف206ذمار       
اسماء ناصر سعد االشول 3رئاسهاناثمدرسة النصر في تعزف206ذمار       
نسيم عبدالكريم احمد الغرباني3عضويهاناثمدرسة النصر في تعزف206ذمار       
فاطمة محمد محمد سعد3عضويهاناثمدرسة النصر في تعزف206ذمار       
عبدالقادر عبدالكريم احمد الغرباني1رئاسهذآور مدرسة آريفةص206ذمار       
عبدالعظيم محمد محسن الذاهبي1عضويهذآور مدرسة آريفةص206ذمار       
وليد عبده صالح الحمامي 1عضويهذآور مدرسة آريفةص206ذمار       
علي محمد صالح السهمي2رئاسهذآور مدرسة آريفةص206ذمار       
محمد يحيى محمد الذاهبي2عضويهذآور مدرسة آريفةص206ذمار       
عبدالحكيم احمد يحيى2عضويهذآور مدرسة آريفةص206ذمار       
أسماء زياد علي صالح3رئاسهاناثمدرسة آريفةص206ذمار       
رحمة علي محمد الحداد 3عضويهاناثمدرسة آريفةص206ذمار       
عائشة علي احمد حسن3عضويهاناثمدرسة آريفةص206ذمار       
سميرة احمد محمد االشول4رئاسهاناثمدرسة آريفةص206ذمار       
سرور يحيى الذاهبي4عضويهاناثمدرسة آريفةص206ذمار       
اسياء علي محمد االآوع4عضويهاناثمدرسة آريفةص206ذمار       
علي راشد احمد سليمان 1رئاسهذآور مدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
عبدالكريم محسن القامص1عضويهذآور مدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
عزيز حسين الربوعي1عضويهذآور مدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
محمد محسن علي القامص2رئاسهذآور مدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
أحمد يحيى علي عمار2عضويهذآور مدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
عبداهللا محمد يحي القامص2عضويهذآور مدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
عائشة محمد سعيد سنان3رئاسهاناثمدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
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الهام ناجي محسن القامص 3عضويهاناثمدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
بدرية يحيى محسن علي 3عضويهاناثمدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
عائشة علي يحيى الشبيبي 4رئاسهاناثمدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
فتحية يحي يحي القامص4عضويهاناثمدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
جليده يحيى أحمد غيالن4عضويهاناثمدرسة الشهيد القامصق206ذمار       
صالح عبد اهللا الكوماني1رئاسهذآور مدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
صادق فرحان محمد الذاهبي 1عضويهذآور مدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
محمد حسن سعد العنسي1عضويهذآور مدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
نبيل محمد سعيد الذاهبي2رئاسهذآور مدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
سنان مصلح علي الزاهبي 2عضويهذآور مدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
احمد علي احمد التينه2عضويهذآور مدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
رقية محمد سعد سنان3رئاسهاناثمدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
فيروز علي راشد العفيني 3عضويهاناثمدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
تميمه يحيى احمد التينه3عضويهاناثمدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
نوال عبده صالح مصلح العيثاني4رئاسهاناثمدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
طلوع محسن محمد سعد4عضويهاناثمدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
ملهية علي محمد الذاهبي4عضويهاناثمدرسة القادسية عنبانر206ذمار       
محمد علي حفظ اهللا الشرف 1رئاسهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
يحيى مصلح قايد الذاهبي1عضويهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
عبدالستار محمد ناجي احمد1عضويهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
نجيب حفظ اهللا مجاهد الجهمي2رئاسهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
احمد محمد فرحان نبهان2عضويهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
خالد محمد حسين عمران2عضويهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
يحيى علي أحمد محي الدين3رئاسهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
عزيز محمد العزي العمري 3عضويهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
محمد سعد الجرفي3عضويهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
عبدالعزيز عزيز ناجي النبوس 4رئاسهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
بسام قايد حفظاهللا احمد4عضويهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
عرفات ناصر يحيى السلطان4عضويهذآور مدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
هدى محمد علي الشرف5رئاسهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
جميلة علي حفظ اهللا الشرف 5عضويهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
ندى عبداهللا مهدي الحيدري 5عضويهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
ندى حسن عبده صالح 6رئاسهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
أنهار صالح محمد النهمي6عضويهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
سمية محمد محسن الذاهبي6عضويهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
نجاح قايد علي دهمش7رئاسهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
نادية حسن صابر الرباط 7عضويهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
وجدان محمد مهدي7عضويهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
جميله علي عبداهللا الحيدري 8رئاسهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
حنان محمد صالح الوليدي8عضويهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
بشرى احمد عبده الخوالني8عضويهاناثمدرسة الصوله المقرانهش206ذمار       
اياد محمد ثابت الكهالي1رئاسهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
علي ثابت محمد الكهالي1عضويهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
طالب احمد ابراهيم النهاري1عضويهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
علي إسماعيل صالح الربيش2رئاسهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
جمال احمد علي غالب2عضويهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
سليم مسعد احمد سعيد الغابري2عضويهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
قايد عبده علي سلم3رئاسهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
خلدون اسماعيل صالح مضمون3عضويهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
أآرم العزي علي الحميني3عضويهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
أحمد علي سعيد سلم4رئاسهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
خالد عبداهللا محمد المقدم4عضويهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
حسين محمد أحمد المقدشي4عضويهذآور مدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
تغريد عبده علي الشامي5رئاسهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
فاطمه مجاهد علي المقدم5عضويهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
ايناس محمد احمد شهار5عضويهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
بدور سعد محمد غالب6رئاسهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
افراح محمد صالح مضمون6عضويهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
بدور محمد أحمد الوبري6عضويهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
ذآرى عبد الرحمن يحيى العنسي7رئاسهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
سيسب فارع محمد المقدم7عضويهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
وفاء عبداهللا محمد السلطان7عضويهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
صباح علي محمد الضحياني8رئاسهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
حبيبة سعد أحمد الكوة8عضويهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
اشواق محمد ثابت الكهالي8عضويهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
عايدة أحمد علي بطينة9رئاسهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
اشواق محمد عبده الشماع9عضويهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
اروى احمد محمد رزق9عضويهاناثمدرسة الثورة مرآز المديريةا207ذمار       
احمد علي صالح الغابري1رئاسهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
سليم يحيى اسماعيل الغابري1عضويهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
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عبده محمد مرشد المرقب1عضويهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
مجاهد حسين علي حميد2رئاسهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
نبيل عبد الكريم صالح الغابري2عضويهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
احسن علي احسن الوريث2عضويهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
عبداهللا عزيز علي الغابري3رئاسهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
محمد ثابت محمد الجعوري3عضويهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
عبدالفتاح احمد الجرموزي3عضويهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
احمد علي علي الرباحي4رئاسهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
فيصل يحيى قاسم النواري4عضويهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
شوقي عبداهللا احمد الظافر4عضويهذآور مدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
ندى قايد حميد الغابري5رئاسهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
انتصار سعيد احمد السماوي5عضويهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
نجالء أحمد صالح السماوي5عضويهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
أميرة محمد يحيى النواري6رئاسهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
احالم سعد صالح الجعوري6عضويهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
اميره محمد يحيى النواري6عضويهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
هيفاء راشد محي الدين الغابري7رئاسهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
عالء يحيى محمد المرقب7عضويهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
خولة العزي ثابت الكهالي7عضويهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
ميمونة محمد مهدي ظلمان8رئاسهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
بشرى يحيى محمد مهدي المرقب8عضويهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
أشجان أحمد عبده الغابري8عضويهاناثمدرسة بيت الجرموزي المحزمب207ذمار       
أدريس أحمد العزي سبوله1رئاسهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
صالح محمد زيد الشبه1عضويهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
محمد عبده محمد احمد صالح1عضويهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
عزيز علي ناجي سعد فاضل2رئاسهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
علي قايد علي الموذن2عضويهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
احمد محمد علي ثابت سعيد2عضويهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
ماجد عبده محمد علي صالح3رئاسهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
أمين يحيى محمد صالح3عضويهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
بالل عبده علي الشامي3عضويهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
خالد علي محمد الهبهبي4رئاسهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
علي محمد علي مضمون4عضويهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
نجيب مجاهد عبده فارع 4عضويهذآور مدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
حنان يحيى ناصر النحوي5رئاسهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
اسيه عزيز محمد هادي5عضويهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
هيفاء صادق علي راشد5عضويهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
بدور ثابت احمد الذاهبي6رئاسهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
رشاد عبده محمد التوبه6عضويهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
هيام عبده اسماعيل صالح6عضويهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
نياله محمد احمد علي صالح7رئاسهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
عزة عبد الخالق همدان7عضويهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
نورا صادق علي راشد7عضويهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
طيبة احمد احمد القاضي8رئاسهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
ساميه مرشد محمد صالح8عضويهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
انيسه محمد سعيد الوشاد8عضويهاناثمدرسةاالمل سوق االحدج207ذمار       
احمد محمد صالح يفاعه1رئاسهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
عبدالفتاح قائد حسين ظلمان1عضويهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
علي محمد علي البحري1عضويهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
احمد علي اسماعيل النشم2رئاسهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
عبده محمد يحيى يفاعة2عضويهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
حسين علي الزراجي2عضويهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
سنان قائد ثابت الناصفة3رئاسهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
محمد احمد عبده البحري3عضويهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
لطف عبداهللا على العروي3عضويهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
منيف عبده حسن ظلمان4رئاسهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
محمد صالح الهصيصي4عضويهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
وليد علي سعيد راشد4عضويهذآور مدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
ايمان عبدالخالق قايد ظلمان5رئاسهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
سميحة عبد الرحمن هالل5عضويهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
عائشة محمد عبده العفس5عضويهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
جميلة محمد قائد ظلمان6رئاسهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
خديجه محسن محمد الحوادث6عضويهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
هناء احمد حيدر ناجي6عضويهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
محصنة احمد محمد الحبيشي7رئاسهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
وفاء حسن حيدر علي7عضويهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
رسيلة علي عبده محمد يفاعة7عضويهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
فتحيه العزي صالح جعفر8رئاسهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
نصره احمد يحيى محمد المنتصر8عضويهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
ابتسام عتيق على ناصر العشملي8عضويهاناثمدرسة الوحدة ظلماند207ذمار       
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صالح محسن علي الذاهبي1رئاسهذآور مدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
يحيى سعيد حسن سعدان1عضويهذآور مدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
انور احمد علي البحري1عضويهذآور مدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
محمد محمد راشد قطية2رئاسهذآور مدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
مسعد حسن قايد مرعي2عضويهذآور مدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
لطف سعيد احمد اللواع2عضويهذآور مدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
محسن احمد محمد السماوي3رئاسهذآور مدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
محمد عبد الوهاب راشد قطية3عضويهذآور مدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
عبد الحكيم عبد الولي سعيد القباطي3عضويهذآور مدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
حنان علي محمد سعيد الذاهبي4رئاسهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
سلوى ثابت محسن علي الذاهبي4عضويهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
امينة صالح علي بطينة4عضويهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
نورية علي احمد بطينة5رئاسهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
وفاء محمد علي اليمني5عضويهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
رباب عبده علي محمد الذاهبي5عضويهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
جيهان عبده محسن مجاهد6رئاسهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
أصيله عبده احمد الظافر6عضويهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
أمير علي محمد سعيد الذاهبي6عضويهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
فنون عبدة محمد سمية7رئاسهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
اتفاق علي عبداهللا الهبهبي7عضويهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
أمينة ناصر علي جبران7عضويهاناثمدرسة الوحدة جبل عتمةه207ذمار       
محمد عبدالرحمن السماوي1رئاسهذآور مدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
هاني عبده صالح السماوي1عضويهذآور مدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
فهد عبدالعزيز احمد السماوي1عضويهذآور مدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
هشام محمد محمد السماوي2رئاسهذآور مدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
محمد حسن قاسم سكندر2عضويهذآور مدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
انيس علي احمد علي الجرموزي2عضويهذآور مدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
قيس محمد سعد صالح3رئاسهذآور مدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
احمد محمد قاسم السماوي3عضويهذآور مدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
مصطفى محمود ناجي الغابري3عضويهذآور مدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
اروى احمد صالح العمري4رئاسهاناثمدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
شموخ فؤاد محمد الحميني4عضويهاناثمدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
تهاني احمد محمد السماوي4عضويهاناثمدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
نجوى احمد صالح السماوي5رئاسهاناثمدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
اشواق عبدالقدوس احمد السماوي5عضويهاناثمدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
فتحيه محمد علي القاسمي5عضويهاناثمدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
منال عبده محمد حسن الطيبي6رئاسهاناثمدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
يسرى حسين محمد الصوفي6عضويهاناثمدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
امال عبدالعزيز احمد يحيى6عضويهاناثمدرسة الفرات الضبرو207ذمار       
محمد علي جبران صالح الحاج1رئاسهذآور مدرسة السلفز207ذمار       
احمد محمد سعيد المرشدي1عضويهذآور مدرسة السلفز207ذمار       
مجاهد علي احمد الجبيلي1عضويهذآور مدرسة السلفز207ذمار       
حسن صالح حسن عطية2رئاسهذآور مدرسة السلفز207ذمار       
عادل احمد احمد الشرفي2عضويهذآور مدرسة السلفز207ذمار       
ابراهيم علي صالح العفارة2عضويهذآور مدرسة السلفز207ذمار       
نبيل عبداهللا سعيد حزام3رئاسهذآور مدرسة السلفز207ذمار       
مهدي محمد راشد القملي3عضويهذآور مدرسة السلفز207ذمار       
ظيف مهدي علي السروري3عضويهذآور مدرسة السلفز207ذمار       
حنان سعيد مرشد الذيباني4رئاسهاناثمدرسة السلفز207ذمار       
وحده سعيد مرشد عقبي4عضويهاناثمدرسة السلفز207ذمار       
الهام علي محمد المرشدي4عضويهاناثمدرسة السلفز207ذمار       
اسيا صالح عبده القملي5رئاسهاناثمدرسة السلفز207ذمار       
أشواق مرشد قايد الذيباني5عضويهاناثمدرسة السلفز207ذمار       
الطاف محمد سعيد الجعوري5عضويهاناثمدرسة السلفز207ذمار       
هاجرة راشد عبده صالح6رئاسهاناثمدرسة السلفز207ذمار       
اروى محمد علي المرشدي6عضويهاناثمدرسة السلفز207ذمار       
امه اهللا زيد محمد الخلقي6عضويهاناثمدرسة السلفز207ذمار       
محمد عبداهللا ناصر عبده1رئاسهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
عبدالواحد قايد الريمي1عضويهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
عبدالمجيد يحيى أحمد الوشلي1عضويهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
هشام علي أحمد حسن الريمي2رئاسهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
عبدالملك عقبي 2عضويهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
شهاب سعيد محمد الريمي2عضويهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
خالد عبداللطيف الريمي3رئاسهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
سعيد محمد اسماعيل الجهمي3عضويهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
بكيل محمد علي مرشد سالم3عضويهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
عبدالحكيم محمد علي سالم4رئاسهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
سعيد احمد علي الريمي4عضويهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
محمد احمد على صالح 4عضويهذآور مدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
نوال مجاهد القملي5رئاسهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
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نجود أحمد محمد العيوي5عضويهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
بهية عبداهللا محمد اسماعيل5عضويهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
أماني أحمد محمد الريمي6رئاسهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
افراح عبده حسن الجبل6عضويهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
رحاب علي ياتم6عضويهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
امل علي عبداهللا عايض7رئاسهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
أمل حسن حيدر علي7عضويهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
نجاة مجاهد علي السماوي7عضويهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
ندى محمد محمد حميد صريم8رئاسهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
صباح حسين عبداهللا احمد سالم8عضويهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
دالل محمد عبده العزي8عضويهاناثمدرسة الراحة بالد الريميح207ذمار       
عبداهللا يحيى أحمد الوشلي1رئاسهذآور مدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
منصور العزي يحيى الجرادي1عضويهذآور مدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
مجاهد احمد محمد القعد1عضويهذآور مدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
محمد صالح عبده الجرادي2رئاسهذآور مدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
حميد حسن علي جهالن2عضويهذآور مدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
رياض أحمد محمد فارع2عضويهذآور مدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
ابراهيم عقيل عبده حسن3رئاسهذآور مدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
السيد محمد حسين المهدلي3عضويهذآور مدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
مبخوت محمد سعد الكرف3عضويهذآور مدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
فايزه احمد يحيى المنتصر4رئاسهاناثمدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
تقية احمد احمد القعد4عضويهاناثمدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
رباب احمد ثابت منصر4عضويهاناثمدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
غزال محمد احمد ثابت5رئاسهاناثمدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
اميره محمد محمد صالح5عضويهاناثمدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
امريه علي صالح العفاره5عضويهاناثمدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
امريه ثابت محسن الناصفه6رئاسهاناثمدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
بشرى عبد اهللا علي المجاهد6عضويهاناثمدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
بدرية قايد علي احمد6عضويهاناثمدرسة حيفان الناصفهط207ذمار       
احمد سعد احمد الشريفي1رئاسهذآور مدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
شائع عبداهللا احمد الظافر1عضويهذآور مدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
صادق محمد احمد النعماني1عضويهذآور مدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
عمر صالح علي واصل2رئاسهذآور مدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
عبد الغني قايد محمد المنصوب2عضويهذآور مدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
عبداهللا عبداهللا زيد المحاقري2عضويهذآور مدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
مبارك صالح محمد الشريفي3رئاسهذآور مدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
عبدالحكيم محمد سعد الجبري3عضويهذآور مدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
احمد محمد علي المنصوب3عضويهذآور مدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
نجاح قايد علي دهمش4رئاسهاناثمدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
حنان علي احمد واصل4عضويهاناثمدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
فايزه علي احمد الفراص4عضويهاناثمدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
امل عبدالرحمن محمد حسين5رئاسهاناثمدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
بدور عبد اهللا احمد الجرموزي5عضويهاناثمدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
اشراق عبداهللا احمد الظافر5عضويهاناثمدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
زمزم أحمد العيوي6رئاسهاناثمدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
اعتماد اسماعيل المعلمي6عضويهاناثمدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
سمر عبده محفظ الهل مهدي6عضويهاناثمدرسة النصر الثلوثى207ذمار       
محبوب عبده عزيز الجعوري1رئاسهذآور مدرسة سارةك207ذمار       
علي احمد يحيى الجعوري1عضويهذآور مدرسة سارةك207ذمار       
محمد ناصر الفاطمي1عضويهذآور مدرسة سارةك207ذمار       
ابراهيم محمد محمد حسان2رئاسهذآور مدرسة سارةك207ذمار       
عبداهللا علي ثابت الجعوري2عضويهذآور مدرسة سارةك207ذمار       
عبدالكريم صالح فيصل2عضويهذآور مدرسة سارةك207ذمار       
وليد مجاهد سعيد الطيبي3رئاسهذآور مدرسة سارةك207ذمار       
حمادي مجاهد احمد اللواع3عضويهذآور مدرسة سارةك207ذمار       
خالد عبدالرزاق عزيز صالح3عضويهذآور مدرسة سارةك207ذمار       
ديانا علي علي حسن سيعور4رئاسهاناثمدرسة سارةك207ذمار       
ملكة عبد اهللا عبد اهللا  الجعوري4عضويهاناثمدرسة سارةك207ذمار       
نبأ عبد الكريم صالح فيصل4عضويهاناثمدرسة سارةك207ذمار       
احالم محمد علي المشرقي5رئاسهاناثمدرسة سارةك207ذمار       
رباب علي عبده اللواع5عضويهاناثمدرسة سارةك207ذمار       
امل احمد قايد اريمه5عضويهاناثمدرسة سارةك207ذمار       
ياسمين صالح احمد المشرقي6رئاسهاناثمدرسة سارةك207ذمار       
ملكة علي احمد ناجي المشرقي6عضويهاناثمدرسة سارةك207ذمار       
ندى عبدالعزيز احمد السماوي6عضويهاناثمدرسة سارةك207ذمار       
عزيز على احمد البحري1رئاسهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
محمد حسن ثابت البحري1عضويهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
نايف محمد حسين أحمد حجر1عضويهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
العزي محمد يحيى المغراب2رئاسهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
مجاهد علي ابراهيم أحمد الكمة2عضويهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
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نبيل محمد احمد روسان2عضويهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
ايمن عبداهللا احمد حفيظ3رئاسهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
عبده صالح محمد الرباط3عضويهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
محمد ناجي مهدي الغابري3عضويهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
عبداهللا على احمد البحري4رئاسهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
صدام ايراهيم احمد لكمه4عضويهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
سليم حمود محمد العبدي4عضويهذآور مدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
أحالم قايد محمد ناجي5رئاسهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
حسنيه محسن حيدر النهمي5عضويهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
وفاء على ابوبكر السمي5عضويهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
سميه عبدالحميد محمد الملمي6رئاسهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
أفراح محمد احمد سعد الكمة6عضويهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
فاطمة عوض مجيد6عضويهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
افراح عبداهللا احمد حفيظ7رئاسهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
سكينه قايد ثابت السمي7عضويهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
جواب عبده على السماوي7عضويهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
ايمان قايد ثابت السمحي8رئاسهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
حالية احمد محمد عمقه8عضويهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
صباح علي ابراهيم أحمد لكمة8عضويهاناثمدرسة مغربة الحيم بني العراصا208ذمار       
عرفات أحمد علي السنباني1رئاسهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
على على عبده حسن الخمري1عضويهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
مجاهد عبداهللا احمد المصنف1عضويهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
عبده محمد حسن المرشدي2رئاسهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
مجاهد قايد صالح الجهمي2عضويهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
مجاهد مسعد محمد الزبدي2عضويهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
حفظ اهللا سعد صالح العبيدي3رئاسهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
جمال فاضل عقيل المصنف3عضويهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
صادق عبداهللا سعيد الخمري3عضويهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
عبداهللا محمد ناصر هادي4رئاسهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
قايد احمد محمد ناجي الزبدي4عضويهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
عصام عبده ناصر القادري4عضويهذآور مدرسة الضبرةب208ذمار       
مؤمنة أحمد صالح عربد5رئاسهاناثمدرسة الضبرةب208ذمار       
بدريه قايد احمد زياد 5عضويهاناثمدرسة الضبرةب208ذمار       
اسيأ على عبدالكريم المصنف5عضويهاناثمدرسة الضبرةب208ذمار       
تهاني عبداهللا على هاجر6رئاسهاناثمدرسة الضبرةب208ذمار       
إيمان علي أحمد السنباني6عضويهاناثمدرسة الضبرةب208ذمار       
ذآرى حمود محمد علي الزبدي6عضويهاناثمدرسة الضبرةب208ذمار       
فاطمة فاضل محمد أحمد الخمري7رئاسهاناثمدرسة الضبرةب208ذمار       
ليلى محمد مبخوت الخمري7عضويهاناثمدرسة الضبرةب208ذمار       
شيماء احمد اسماعيل المصنف7عضويهاناثمدرسة الضبرةب208ذمار       
امين محمد حسن الجبلي1رئاسهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
مختار عبده أحمد قاسم الجرادي1عضويهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
نظم حيدر علي الزريع1عضويهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
بكيل سعيد ناصر 2رئاسهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
ناصر علي حيدر الرازحي2عضويهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
صالح جميل مسعد الجرادي2عضويهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
نجيب محمد ثابت السلمي3رئاسهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
ماجد امين عبدالواحد معيضه 3عضويهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
ماجد احمد العزب3عضويهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
على عالب دههمس4رئاسهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
شمسان عبد الجبار علي عوبل4عضويهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
صويلح علي سعيد عمرو4عضويهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
رداد محمد أحمد الدميني5رئاسهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
صدام صالح مولف5عضويهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
علي حسن عبده عبادي5عضويهذآور مدرسة الريميج208ذمار       
بشرى ثابت سعيد 6رئاسهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
جميلة محمد فارع القحيم6عضويهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
بدرية علي حيدر الجرادي6عضويهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
مريم حيدر محسن الوصابي7رئاسهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
دوله ناصر احمد 7عضويهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
رحمه محمد سعيد بشر7عضويهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
ابتسام جميل عبداهللا احمد 8رئاسهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
تهاني علي سعيد السماوي8عضويهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
بشرى ثابت مسعد معوضة8عضويهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
مواهب أحمد علي السنباني9رئاسهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
سميحه قايد مسعد 9عضويهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
جميله محمد فارق9عضويهاناثمدرسة الريميج208ذمار       
علي مجاهد مصلح معوضة1رئاسهذآور مدرسة سوق االحدد208ذمار       
عبدالرحمن على عبدالولي1عضويهذآور مدرسة سوق االحدد208ذمار       
ناصر محمد عبداهللا البحري1عضويهذآور مدرسة سوق االحدد208ذمار       
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حمران مجاهد عقيل السالمي2رئاسهذآور مدرسة سوق االحدد208ذمار       
عبداهللا عبده سعيد السالمي2عضويهذآور مدرسة سوق االحدد208ذمار       
حسين حسين جابر عوبل2عضويهذآور مدرسة سوق االحدد208ذمار       
علي حسن علي محمد يحيى3رئاسهذآور مدرسة سوق االحدد208ذمار       
محمد محمد قايد شعيل 3عضويهذآور مدرسة سوق االحدد208ذمار       
حمدي حيدر احمد العمري3عضويهذآور مدرسة سوق االحدد208ذمار       
افراح احمد محمد عبداهللا جعفر4رئاسهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
هدية محمد أحمد الهاملي4عضويهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
تغريد قائد صالح مرشد4عضويهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
جيهان أحمد علي معوضه5رئاسهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
افراح محمد محمد السالمي5عضويهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
ندى سعيد على عاطف5عضويهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
سوسن عبدالجليل المصنف6رئاسهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
إيمان علي مهدي احمد جعفر6عضويهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
آوآب أحمد علي السنباني6عضويهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
نبيله عبده فارع السالمي7رئاسهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
نبيله عبداهللا محمد الهاملي7عضويهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
آاتبه محمد قايد شعيل7عضويهاناثمدرسة سوق االحدد208ذمار       
عبده قايد مصلح رسام 1رئاسهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
محمد علي يحيى زآريا1عضويهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
محمود علي محمد معوضة1عضويهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
طايع محمد محمد السالمي2رئاسهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
عبدالباسط احمد حسين السالمي2عضويهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
مجيب الرحمن عبداهللا سعيد2عضويهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
نصيب محمد محسن الشريحي3رئاسهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
فؤاد على قايد رسام 3عضويهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
مهدي سعيد حيدر الشريفي3عضويهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
امين على حسين الشريفي4رئاسهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
سليم أحمد صالح السالمي4عضويهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
محمد عبده حسين أحمد هاشم4عضويهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
علي يحيى محمد عبد اهللا5رئاسهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
توفيق عبدالرحمن معوضه 5عضويهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
قاسم عبداهللا الجمره 5عضويهذآور مدرسة سطيح االثامه208ذمار       
ايمان احمد سعيد الشريفي6رئاسهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
احالم محمد علي محرم6عضويهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
حماس عبداهللا سعيد محسن6عضويهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
سهام قائد ناجي احمد7رئاسهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
احالم عبده عامر رسام 7عضويهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
نبات احمد محمد حسين ادريس7عضويهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
صباح احمد احمد القاسمي8رئاسهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
هيفاء يوسف مقبل عبد اهللا8عضويهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
أشواق عامر ناجي أحمد غالب8عضويهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
نازك محمد سعيد علي قاسم9رئاسهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
رزقيه عبداهللا عبدالرحمن الهاملي9عضويهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
صباح مهدي محمد الشريفي9عضويهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
صباح سعيد حيدر الشريفي10رئاسهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
آفاية قائد صالح محمود معوضة10عضويهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
انتخاب محمد العزي العنصرة10عضويهاناثمدرسة سطيح االثامه208ذمار       
عبدالملك محمد مهدي البحري1رئاسهذآور مدرسة الجرندةو208ذمار       
صادق احمد احمد غيالن 1عضويهذآور مدرسة الجرندةو208ذمار       
على محسن صالح الكاربي1عضويهذآور مدرسة الجرندةو208ذمار       
عبده عبداهللا سعيد غيالن 2رئاسهذآور مدرسة الجرندةو208ذمار       
بكيل احمد محمد غالب2عضويهذآور مدرسة الجرندةو208ذمار       
محمود أحمد قائد المقرني2عضويهذآور مدرسة الجرندةو208ذمار       
عبده عامر صالح عتلة3رئاسهذآور مدرسة الجرندةو208ذمار       
عبدالغني على عبده الدباء 3عضويهذآور مدرسة الجرندةو208ذمار       
مبارك احمد الجرموزي3عضويهذآور مدرسة الجرندةو208ذمار       
سعاد عبداهللا محمد غيالن4رئاسهاناثمدرسة الجرندةو208ذمار       
ذآرى مبخوت محمد غيالن4عضويهاناثمدرسة الجرندةو208ذمار       
اثمار محمد عبده عبداهللا 4عضويهاناثمدرسة الجرندةو208ذمار       
حبيبه عبده محسن مجاهد 5رئاسهاناثمدرسة الجرندةو208ذمار       
سمر عبد اهللا سعيد الحمدي5عضويهاناثمدرسة الجرندةو208ذمار       
بشرى أمين محسن المري5عضويهاناثمدرسة الجرندةو208ذمار       
اسرار قائد ناجي حسن6رئاسهاناثمدرسة الجرندةو208ذمار       
وفاء عبداهللا يحيى فرحان غيالن 6عضويهاناثمدرسة الجرندةو208ذمار       
امل مبارك احمد الجرموزي6عضويهاناثمدرسة الجرندةو208ذمار       
عبدالملك عبدالعزيز السالمي1رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
طارق أحمد علي الحميني1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
منصور محمد علي مهدي1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
جهاد على عبدالنور العباسي2رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
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صالح عمر قائد الزآري2عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
محمد مراد حسن المرادي2عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
توفيق علي احمد اسماعيل3رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
محمد سعد مصلح عثمان 3عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
محمد عبده محمد على السلم 3عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
بشير احمد يحيى مصر4رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
عبداهللا حسن أحمد قاسم الموشكي4عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
محمد عبده علي السالمي4عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
حسن عبده محمد الجمل5رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
فؤاد محمد على حسن الحريص5عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
رضوان ابراهيم قايد معوضه 5عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
منصور على على شاآر6رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
مطيع عوض حسن ثابت6عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
نادر عبداهللا سعيد محمد6عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
منال احمد مصلح الرحبي7رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
أحالم صالح أحمد السويدي7عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
روضة قائد سعيد محمد7عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
فاطمة حمود محمد سند8رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
نعمه قايد محمد حوده 8عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
امريه عثمان عمر السالمي8عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
افتكار محمد ناصر قائد الفارس9رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
آوآب علي محمد صالح9عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
إبتسام عبدالرزاق محمد عبده9عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقز208ذمار       
نبيل قايد محمد مهدي البحري1رئاسهذآور مدرسة المعدالةح208ذمار       
عزيز حمودد عبده البحري1عضويهذآور مدرسة المعدالةح208ذمار       
غمدان عامر حسين البحري1عضويهذآور مدرسة المعدالةح208ذمار       
عبداهللا محمد علي الجعفري2رئاسهذآور مدرسة المعدالةح208ذمار       
نعمان قايد احمد البحري2عضويهذآور مدرسة المعدالةح208ذمار       
على فارع محمد البحري2عضويهذآور مدرسة المعدالةح208ذمار       
نور الدين عبدالحكيم الجعوري3رئاسهذآور مدرسة المعدالةح208ذمار       
رشدي عبد اهللا محمد إسماعيل الحسام3عضويهذآور مدرسة المعدالةح208ذمار       
علي محمد ناجي البحري3عضويهذآور مدرسة المعدالةح208ذمار       
إيناس صالح صالح علي4رئاسهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
ابتسام قايد مصلح البحري4عضويهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
فيروز حسن محمد المحراب4عضويهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
شيماء محمد صالح الصرحه 5رئاسهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
سلوى احمد محمد البحري5عضويهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
جميلة محمد عبده البحري5عضويهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
تيسيرعبدالرحمن عبداهللا المعلمي6رئاسهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
انتظار عبده سعيد ثابت 6عضويهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
نسيم فؤاد القاسمي6عضويهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
حمامه احمد عبداهللا البحري7رئاسهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
عزيزة العزي صالح جعفر7عضويهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
ذآرى قايد علي البحري7عضويهاناثمدرسة المعدالةح208ذمار       
صادق احمد سعيد البجلي1رئاسهذآور مدرسة السالم البرآةط208ذمار       
مهدي قائد قائد الوشار1عضويهذآور مدرسة السالم البرآةط208ذمار       
عبداهللا محمود أحمد الشرفي1عضويهذآور مدرسة السالم البرآةط208ذمار       
أحمد حزام علي العفيري2رئاسهذآور مدرسة السالم البرآةط208ذمار       
بدري محمد سعيد الوشار2عضويهذآور مدرسة السالم البرآةط208ذمار       
زآريا يحيى محمد الجرموزي2عضويهذآور مدرسة السالم البرآةط208ذمار       
احمد محمد احمد الخضر3رئاسهذآور مدرسة السالم البرآةط208ذمار       
علي مجاهد سعيد معوضه3عضويهذآور مدرسة السالم البرآةط208ذمار       
ابوالغيث عبد الحق صالح البازلي3عضويهذآور مدرسة السالم البرآةط208ذمار       
شيماء محمد عبده قائد4رئاسهاناثمدرسة السالم البرآةط208ذمار       
لطيفه محمد سعيد مصلح الوشار4عضويهاناثمدرسة السالم البرآةط208ذمار       
احالم فخر الدين البجلي4عضويهاناثمدرسة السالم البرآةط208ذمار       
افراح على محمد محمد السلفه 5رئاسهاناثمدرسة السالم البرآةط208ذمار       
مسار علي محمد العميسي5عضويهاناثمدرسة السالم البرآةط208ذمار       
منال مجاهد سعيد معوضة5عضويهاناثمدرسة السالم البرآةط208ذمار       
ريم أحمد صالح السماوي6رئاسهاناثمدرسة السالم البرآةط208ذمار       
نسيم سعيد محمد عبداهللا الماجل6عضويهاناثمدرسة السالم البرآةط208ذمار       
لمياء يحيى محمد عبداهللا6عضويهاناثمدرسة السالم البرآةط208ذمار       
أمين حسن علي الدنخ1رئاسهذآور مدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
محمد حميد نهشل1عضويهذآور مدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
وضاح قايد سنان1عضويهذآور مدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
أنور علي محمد قايد عثمان2رئاسهذآور مدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
خالد عبده محمد الترآي2عضويهذآور مدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
عبداهللا صالح محمد العامري2عضويهذآور مدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
عبدالوهاب عبدالمجيد المقعد3رئاسهذآور مدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
علي عاطف ثابت عبداهللا3عضويهذآور مدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
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نشوان علي غالب الميدان3عضويهذآور مدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
ياسمين علي محمد خلبه4رئاسهاناثمدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
نادية محمد علي المؤيد4عضويهاناثمدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
سباء علي يحيى الشعبي4عضويهاناثمدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
جواهر عبداهللا محمد السالمي5رئاسهاناثمدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
سلوى حميد محمد نهشل5عضويهاناثمدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
منى غالب عبده راجح5عضويهاناثمدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
ليلى محمد عثمان الفقيه6رئاسهاناثمدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
احالم سعيد علي حسن6عضويهاناثمدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
سارة هائل سعيد المقري6عضويهاناثمدرسة الميدان  بني الغريبا209ذمار       
عارف عبدالصمد محمد الصمدي1رئاسهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
محمد بن محمد عبده ثابت سنان1عضويهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
أديب منصور محسن الفرحاني1عضويهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
محمد حسن احسن الديلمي2رئاسهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
امير سعيد علي الشقره2عضويهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
صادق يحيى ثابت المتبع2عضويهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
يحيى ثابت احمد البعيش3رئاسهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
محمد عبده المحل البعيثي3عضويهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
فؤاد حرب حيدر حسن3عضويهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
يحيى محمد يحيى الحوثي4رئاسهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
اياد مبخوت صالح البعيثي4عضويهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
ناصر صالح صالح الحدم4عضويهذآور مدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
فائزة عمر قائد حسن5رئاسهاناثمدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
ابتسام ابراهيم الهاملي5عضويهاناثمدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
حمامه سعيد محمد قايد5عضويهاناثمدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
روعه مقبل علي الشقري6رئاسهاناثمدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
رانية أحمد أحمد البعيثي6عضويهاناثمدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
غرود محمد ثابت علي العمدي6عضويهاناثمدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
هنود منصور محسن الفرحانيي7رئاسهاناثمدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
سميحه احمد مصلح نور الدين7عضويهاناثمدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
ذآرى صالح عمر الصمدي7عضويهاناثمدرسة بني عبد الصمد  هجرهب209ذمار       
عبده مرشد الظاهري1رئاسهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
فيصل عبداهللا علي ضوره1عضويهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
ابوبكر محمد سعد الحداء1عضويهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
حيدر محمد ناصر مزجد2رئاسهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
طه علي جابر سعد2عضويهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
حميد محمد صالح مزجد2عضويهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
أحمد علي أحمد القبه3رئاسهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
دارس عبده علي حسن ضوره3عضويهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
محمد أحمد الحاج حجرة3عضويهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
عبده علي سعد الهاملي4رئاسهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
محمد يحيى صالح عبده4عضويهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
خالد احمد عبداهللا المصري4عضويهذآور مدرسة الداره ضورهج209ذمار       
هدى منصور عبيد علي ضوره5رئاسهاناثمدرسة الداره ضورهج209ذمار       
سامية احمد سعيد مصلح5عضويهاناثمدرسة الداره ضورهج209ذمار       
صباح علي محمد زيد الهاملي5عضويهاناثمدرسة الداره ضورهج209ذمار       
هناء عبده فارع عاطف6رئاسهاناثمدرسة الداره ضورهج209ذمار       
دهاء محمد حفظ اهللا ضوره6عضويهاناثمدرسة الداره ضورهج209ذمار       
هاجر خالد محمد عبده السماوي6عضويهاناثمدرسة الداره ضورهج209ذمار       
ترآيا مطهر حفظ اهللا البجلي7رئاسهاناثمدرسة الداره ضورهج209ذمار       
أشواق سعيد محمد البجلي7عضويهاناثمدرسة الداره ضورهج209ذمار       
جواهر خالد أحمد ثابت7عضويهاناثمدرسة الداره ضورهج209ذمار       
محمد عبدالسالم الخوالني1رئاسهذآور مدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
مالطف عبده محمد الشريفي1عضويهذآور مدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
صادق عبدالسالم عمر الخوالني1عضويهذآور مدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
أحمد حيدر محمد النجار2رئاسهذآور مدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
فهد حسن عبداهللا اجله2عضويهذآور مدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
عبدالرقيب قايد فازع الشاب2عضويهذآور مدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
نادية فارع احمد يوسف3رئاسهاناثمدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
نجمه مرزاح غيالن3عضويهاناثمدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
ناديه فرحان محمد3عضويهاناثمدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
نجمه محمد مجرم الشابره4رئاسهاناثمدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
نورية سالم قائد علي4عضويهاناثمدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
إنتصار عبده محمد الورض4عضويهاناثمدرسة الغربي والفجرهد209ذمار       
هائل سعيد عبده الهاملي1رئاسهذآور مدرسة الطفنه209ذمار       
عبدالرحمن عبداهللا المعلم1عضويهذآور مدرسة الطفنه209ذمار       
امين محمد علي الهاملي1عضويهذآور مدرسة الطفنه209ذمار       
عبدالحميد محمد عمرالهاملي2رئاسهذآور مدرسة الطفنه209ذمار       
ابراهيم يوسف احمد احمد2عضويهذآور مدرسة الطفنه209ذمار       
محمد صالح البخيتي2عضويهذآور مدرسة الطفنه209ذمار       
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عزيز صالح أحمد البرعي3رئاسهذآور مدرسة الطفنه209ذمار       
ابراهيم محمد علي العمدي3عضويهذآور مدرسة الطفنه209ذمار       
عمر ثابت عبداهللا المرشق3عضويهذآور مدرسة الطفنه209ذمار       
سفيرة فاضل سعد صالح4رئاسهاناثمدرسة الطفنه209ذمار       
امنه عبدالرحمن عبداهللا المعلمي4عضويهاناثمدرسة الطفنه209ذمار       
منى محمد حامد الهاملي4عضويهاناثمدرسة الطفنه209ذمار       
سليمه محمد علي الهاملي5رئاسهاناثمدرسة الطفنه209ذمار       
أفراح غانم غالب علي البرح5عضويهاناثمدرسة الطفنه209ذمار       
أشواق عبد الواحد محمد سعد5عضويهاناثمدرسة الطفنه209ذمار       
عذبان محمد احمد حلمه1رئاسهذآور مدرسة طنبو209ذمار       
عبداهللا احمد جابر القواني1عضويهذآور مدرسة طنبو209ذمار       
عبده ناجي محمد حلمة1عضويهذآور مدرسة طنبو209ذمار       
محمد عبداهللا سعيد الشرفي2رئاسهذآور مدرسة طنبو209ذمار       
خيراهللا صالح صالح البعيثي2عضويهذآور مدرسة طنبو209ذمار       
رفعان صالح ناصر محمد2عضويهذآور مدرسة طنبو209ذمار       
خالد أحمد محمد النعمي3رئاسهذآور مدرسة طنبو209ذمار       
عالء محمد محمد شمس الدين3عضويهذآور مدرسة طنبو209ذمار       
محمد على احمد الحاج الكوماني3عضويهذآور مدرسة طنبو209ذمار       
بشرى يحيى ثابت البعيثي4رئاسهاناثمدرسة طنبو209ذمار       
امة اهللا ابراهيم الهاملي4عضويهاناثمدرسة طنبو209ذمار       
منيره علي غالب4عضويهاناثمدرسة طنبو209ذمار       
جميله عبده ناجي5رئاسهاناثمدرسة طنبو209ذمار       
خيريه أحمد سعد المعلمي5عضويهاناثمدرسة طنبو209ذمار       
سالي رفعان صالح ناصر5عضويهاناثمدرسة طنبو209ذمار       
مجاهد علي أحمد حلمة1رئاسهذآور مدرسة بني ايوبز209ذمار       
محسن محسن حسن االسدي1عضويهذآور مدرسة بني ايوبز209ذمار       
نصر حسن عبداهللا الكرم1عضويهذآور مدرسة بني ايوبز209ذمار       
صادق علي قايد سكندر2رئاسهذآور مدرسة بني ايوبز209ذمار       
عبدالواحد علي أحمد سعد حلمة2عضويهذآور مدرسة بني ايوبز209ذمار       
محمد صالح علي ناصر الجوعري2عضويهذآور مدرسة بني ايوبز209ذمار       
أمير محمد علي سعد3رئاسهذآور مدرسة بني ايوبز209ذمار       
عبدالرحمن احمد حرصه3عضويهذآور مدرسة بني ايوبز209ذمار       
بدر احمد محمد عامر الحدم3عضويهذآور مدرسة بني ايوبز209ذمار       
جواهر قاسم علي جزيالن4رئاسهاناثمدرسة بني ايوبز209ذمار       
عايده منصور حسن اآرم4عضويهاناثمدرسة بني ايوبز209ذمار       
نظيره ناجي الكرم4عضويهاناثمدرسة بني ايوبز209ذمار       
برديس ناجي حسن الكدم5رئاسهاناثمدرسة بني ايوبز209ذمار       
فاطمة فارع محمد الكرف5عضويهاناثمدرسة بني ايوبز209ذمار       
امل يوسف مقبل  عبد اهللا5عضويهاناثمدرسة بني ايوبز209ذمار       
حفظ اهللا احمد محمد االسدي1رئاسهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
بسام سعيد عبده عبده1عضويهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
محمد غالب أحمد األسدي1عضويهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
صدام ناجي يحيى االسدي2رئاسهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
عبد المعين مطهر زيد مرغم2عضويهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
أحمد علي ثابت األسدي2عضويهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
عصام محمد صالح سعد3رئاسهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
صادق محمد يحيى عبوه3عضويهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
محمد سعد ثابت3عضويهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
سعد محمد سعد االسدي4رئاسهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
جهاد ابوبكر حيدر حسن4عضويهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
عبدالرحمن علي علي األسدي4عضويهذآور مدرسة التعاونح209ذمار       
سونية ناصر مبخوت احمد5رئاسهاناثمدرسة التعاونح209ذمار       
سميه علي محمد قايد االسدي5عضويهاناثمدرسة التعاونح209ذمار       
اشواق احمد احمد االسدي5عضويهاناثمدرسة التعاونح209ذمار       
جواهر حاشد محمد االسدي6رئاسهاناثمدرسة التعاونح209ذمار       
إلطاف زياد غالب األسدي6عضويهاناثمدرسة التعاونح209ذمار       
مرام يوسف احمد احمد6عضويهاناثمدرسة التعاونح209ذمار       
ليلى أحمد محمد على األسدي7رئاسهاناثمدرسة التعاونح209ذمار       
روضه منصور احمد االسدي7عضويهاناثمدرسة التعاونح209ذمار       
حمامه يحيى علي معوضه7عضويهاناثمدرسة التعاونح209ذمار       
منير علي محمد المري1رئاسهذآور مدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
داوود عبداهللا مقبل1عضويهذآور مدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
قايد غانم صالح الفيل1عضويهذآور مدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
مرزاح يحيى ناصر الزبير2رئاسهذآور مدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
اسماعيل محمد خالد الحكمي2عضويهذآور مدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
محمد محمد صالح ناصر2عضويهذآور مدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
عبدالوهاب حامد الهيبه3رئاسهذآور مدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
محمد أحمد شمسان السدعي3عضويهذآور مدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
سليمان علي حسن شهاب3عضويهذآور مدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
فاطمه محمد عبدالعليم مشرح4رئاسهاناثمدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
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بشرى حسن حسين الفراص4عضويهاناثمدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
خولة حسن أحمد علي المري4عضويهاناثمدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
خلود عبدالرحيم محمد البازلي5رئاسهاناثمدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
وداد غالب محمد خالد 5عضويهاناثمدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
ذآر ى محمد عبداهللا المشرع5عضويهاناثمدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
امان احمد علي الجنيد6رئاسهاناثمدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
لطيفة أحمد يحيى رضوان6عضويهاناثمدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
امرية سعد قاسم عبداهللا6عضويهاناثمدرسة الديادير الجديدهط209ذمار       
توفيق حسن محمد الضالع1رئاسهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
علي مصلح عبداهللا المحاقرة1عضويهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
سليمان داود علي أحمد الريمي1عضويهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
فاضل ناجي محمد زيد2رئاسهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
عبد الباري صالح مسعد الصومعي2عضويهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
أحمد محى الدين محمد مسعد2عضويهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
مجيب حامد محمود اليافعي3رئاسهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
جمال قايد عبداهللا البهواني3عضويهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
سرحان عباس شرمون3عضويهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
نعمان قايد منصور4رئاسهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
حفظ اهللا أمين علي علي المنوحي4عضويهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
احمد عبد اهللا يحيى اليعري4عضويهذآور مدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
صباح احمد احمد قاسم5رئاسهاناثمدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
اسماء محمد حسن 5عضويهاناثمدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
خلود فتح فتح قايد مرزح5عضويهاناثمدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
بدور سعد احمد محمد6رئاسهاناثمدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
أشواق محمد علي الحربي6عضويهاناثمدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
آفتكار سنان أحمد السدعي6عضويهاناثمدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
ألطاف يحيى محمد منصور7رئاسهاناثمدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
صباح على محمد قايد7عضويهاناثمدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
نسيبه عبداهللا الشهري7عضويهاناثمدرسة التضامن في قاعدهى209ذمار       
عبده مجاهد علي حسن النعماني1رئاسهذآور مدرسة عمر نعمانك209ذمار       
عبدالحكيم عبداهللا حمود1عضويهذآور مدرسة عمر نعمانك209ذمار       
زياد عبدالحميد حسن الشرعبي1عضويهذآور مدرسة عمر نعمانك209ذمار       
صالح محمد قايد حيدر2رئاسهذآور مدرسة عمر نعمانك209ذمار       
احمد ثابت ناصر محمد2عضويهذآور مدرسة عمر نعمانك209ذمار       
عبدالحميد حميد أحمد النعماني2عضويهذآور مدرسة عمر نعمانك209ذمار       
خوله محمد عبدالولي3رئاسهاناثمدرسة عمر نعمانك209ذمار       
هناء قائد سعد مرعي3عضويهاناثمدرسة عمر نعمانك209ذمار       
سميحة حسين علي بغزة3عضويهاناثمدرسة عمر نعمانك209ذمار       
مكية علي علي اليريمي4رئاسهاناثمدرسة عمر نعمانك209ذمار       
سريه محمد محمد النعماتي4عضويهاناثمدرسة عمر نعمانك209ذمار       
خلود عبده سنان الحاج4عضويهاناثمدرسة عمر نعمانك209ذمار       
هالل احمد فارع1رئاسهذآور مدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
علي أحمد محمد السدعي1عضويهذآور مدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
عمار حميد عبداهللا عمر ناجي1عضويهذآور مدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
إبراهيم حاتم عوبل السدعي2رئاسهذآور مدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
فؤاد على منصور ناجي2عضويهذآور مدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
حسن ناصر محمد الحدم2عضويهذآور مدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
حميد يحيى الفراص3رئاسهذآور مدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
فتح مهدي اسماعيل الفراص3عضويهذآور مدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
عبدالملك يوسف احمد المدعوري3عضويهذآور مدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
بلقيس حفظ اهللا الفيصلي4رئاسهاناثمدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
نوال علي عاطف ثابت4عضويهاناثمدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
وفاء لطف أحمد الفيصلي4عضويهاناثمدرسة الفوز بذي صايدل209ذمار       
عبده احمد محي الدين1رئاسهذآور مدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
جمال عبده سنان الجبري1عضويهذآور مدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
منصر ناصر جميل غالب1عضويهذآور مدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
ناصر قايد علي سعد2رئاسهذآور مدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
عبده عبداهللا ابو الغيث2عضويهذآور مدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
محمد احمد احمد الحميني2عضويهذآور مدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
يحيى محمد احمد النوبه3رئاسهذآور مدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
علي أحمد أحمد القعمي3عضويهذآور مدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
صالح عوض علي الزبير3عضويهذآور مدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
بهية شمسان حيدر معارنة4رئاسهاناثمدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
سنيه حسن عبده قطيش4عضويهاناثمدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
حفيظه امين احمد السقاف4عضويهاناثمدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
جميله محمد سنان الحبري5رئاسهاناثمدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
سبولة احمد محي الدين5عضويهاناثمدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
رجاء نشطان علي مقبل5عضويهاناثمدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
صابرين عبداهللا عوض فاضل6رئاسهاناثمدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
خوله محمد الحاج عبداهللا6عضويهاناثمدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
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خديجه محمد زاهر6عضويهاناثمدرسة شهيد فلسطين مرآز المديريةا210ذمار       
محمد هالل محمد المعشار1رئاسهذآور مدرسة قرية المعشارب210ذمار       
بندر سع الحاج القدمة1عضويهذآور مدرسة قرية المعشارب210ذمار       
بسام عباس علي احمد1عضويهذآور مدرسة قرية المعشارب210ذمار       
ريان محمد احمد البريد2رئاسهذآور مدرسة قرية المعشارب210ذمار       
وليد عبده علي مياس2عضويهذآور مدرسة قرية المعشارب210ذمار       
عبدالملك منصور قايد2عضويهذآور مدرسة قرية المعشارب210ذمار       
صباح عبده سنان منصور3رئاسهاناثمدرسة قرية المعشارب210ذمار       
سفنه سعد قايد العرصه3عضويهاناثمدرسة قرية المعشارب210ذمار       
مشيره محمد عبد اهللا عريج3عضويهاناثمدرسة قرية المعشارب210ذمار       
سمية عبدالحميد حسن احمد4رئاسهاناثمدرسة قرية المعشارب210ذمار       
عتاب قايد محمد السالط4عضويهاناثمدرسة قرية المعشارب210ذمار       
احالم عبداهللا غيالن الكبودي4عضويهاناثمدرسة قرية المعشارب210ذمار       
محمد حسن العتبي1رئاسهذآور مدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
عبدالوهاب غالب حسن االرحب1عضويهذآور مدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
عبداهللا حيدر حبه1عضويهذآور مدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
عبده محمد العاقل2رئاسهذآور مدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
مستور عبده حيدر المنتصر2عضويهذآور مدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
سيف فيصل جوبح2عضويهذآور مدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
عبده علي مرشد الصالبي3رئاسهذآور مدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
عبدالكريم محمد قايد العتبي3عضويهذآور مدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
محمود احمد حسن الحاج3عضويهذآور مدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
ام آلثوم علي محمد فارع4رئاسهاناثمدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
زينب محمد قايد شعف4عضويهاناثمدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
حياة حسن عبده4عضويهاناثمدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
معالي محمد احمد الضباعيه5رئاسهاناثمدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
انيسه عبداهللا محمد الوائلي5عضويهاناثمدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
بشري علي أحمد الرفاعي5عضويهاناثمدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
بديره احمد قايد الدهيشي6رئاسهاناثمدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
سفنه محمود احمد النهاري6عضويهاناثمدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
ماجدة عمر يوسف قال6عضويهاناثمدرسة آبود ماجل الواديج210ذمار       
صدام عزالدين تسعان1رئاسهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
عبده فارع علي عبداهللا الرقعي1عضويهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
عوض علي سعد الكامل1عضويهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
عبدالواحد امين صمله2رئاسهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
محمد قايد محمد شعاف2عضويهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
معروف عبداهللا احمد2عضويهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
إبراهيم علي أحمد الجعدي3رئاسهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
عبداهللا حيدر محمد حيدر3عضويهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
محفوظ محمد علي3عضويهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
احمد قائد محمد4رئاسهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
عبداهللا محسن محي الدين4عضويهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
بندر عبد اهللا محمد عبد اهللا4عضويهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
عاطف علي ناصر الجمالي5رئاسهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
امين عبداهللا فاضل5عضويهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
بشير زيد على النصيري5عضويهذآور مدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
حنان فارع حسن البجلي6رئاسهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
اسرار عبدالملك علي طامش6عضويهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
نجوى عبداهللا علي احمد6عضويهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
سماح محمد فارع7رئاسهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
امل عبداهللا غيالن7عضويهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
سريه محفوظ فاضل السبله7عضويهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
اسرار علي معاذ8رئاسهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
ذآرى احمد ناصر علوان8عضويهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
شكريه احمد حسن الوشاد8عضويهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
نجاح محفوظ علي الكبودي9رئاسهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
نجالء محمد علي محمد المحل9عضويهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
حنان عبد اهللا يحيى المروشي9عضويهاناثمدرسة السالم مغربة جعرد210ذمار       
عبده راشد علي الكندي1رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
امين محمد عبداهللا محمد1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
محمد سعد ناصر عقبه1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
مارش محمد حسين محمد2رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
محمود احمد احمد محسن العماد2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
جميل محفوض فاضل فارع2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
ابراهيم علي ناصر الشعافي3رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
مروان علي شرف3عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
يحيى محمد على حزام3عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
عبدالصمد عبداهللا حسن جدوه4رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
وليد صالح عبداهللا المشيرعي4عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
عبده عبداهللا سعيد العماد4عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
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نعمه عبده حسن العماد5رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
هاجر حميد ناصر مسعود5عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
نبيله محمد سعد قايد5عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
نور منصور عمر المشرعي6رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
فخامه ناجي علي نورالدين6عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
نفحي محمد سعيد العماد6عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
جليله عبده محمد الصبحي7رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
سميحه مزراح علي محمد7عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
سمراء علوان محمد الشيبه7عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
افراح محمد عبداهللا تفاح8رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
خوله نجم الدين محفوظ محمد8عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
عزيزة عبداهللا ناصر الشرقي8عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
اشتياق عبداهللا مصلح رضوان9رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
ابتسام احمد سعد صالح9عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
امل محمد عبدالصمد قطران9عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر جعره210ذمار       
فارع سعد خالد المرعي1رئاسهذآور مدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
حافظ عبده سرحان علي1عضويهذآور مدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
مجاهد عوض علي العماد1عضويهذآور مدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
امير محمد سرحان الطويل2رئاسهذآور مدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
محمد عوض االحول2عضويهذآور مدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
علي ابراهيم مرشد الزايدي2عضويهذآور مدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
عبداهللا عبداللطيف العماد3رئاسهذآور مدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
شرف عبده احمد3عضويهذآور مدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
زيد علي عبداهللا صالح3عضويهذآور مدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
وفاء محمد حسين احمد4رئاسهاناثمدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
افراح عبده محي الدين الحبشي4عضويهاناثمدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
عائشة محمد حمود4عضويهاناثمدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
سبولة محمد عباس5رئاسهاناثمدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
رؤوفه سنان محمد حسن ناجي5عضويهاناثمدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
عبلة عبده علي العماد5عضويهاناثمدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
اسينه احمد قايد محمد سعيد6رئاسهاناثمدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
سهام محمد حمود حاتم6عضويهاناثمدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
حياة أحمد فاضل راشد6عضويهاناثمدرسة الضالع مغرم الوسطو210ذمار       
فيصل يحيى حسين المدنة1رئاسهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
فؤاد ناصر قايد سعاف1عضويهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
انور محمد السمان1عضويهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
فيصل اسماعيل سعد محمد2رئاسهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
محمد عبداهللا مصلح وهبان2عضويهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
مجاهد فادي محمد سنان2عضويهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
سلطان محمد علي محمد آرم3رئاسهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
نشوان ابو القصب الشالل3عضويهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
علي محمد قايد الكبودي3عضويهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
علي محفوظ حسين الكبودي4رئاسهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
صادق احمد عبده احمد الكبودي4عضويهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
محمد ناصر مسعد الفاطمي4عضويهذآور مدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
عايشة مسعود أحمد البريع5رئاسهاناثمدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
هديه عبداهللا حيدر الكبودي5عضويهاناثمدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
آاتبه عبداهللا قايد5عضويهاناثمدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
بلقيس علي قايد الظرواز6رئاسهاناثمدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
هال محمد قايد شرهان6عضويهاناثمدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
بازلة سعيد محمد6عضويهاناثمدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
غنيمة احمد محمد7رئاسهاناثمدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
نجاح احمد حسن عبداهللا7عضويهاناثمدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
افراح صالح مرشد سعيد7عضويهاناثمدرسة الظهرة االجبارز210ذمار       
عبدالصمد محمد سعد المحله1رئاسهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
احمد مرشد سالم الربيعي1عضويهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
عبدالملك يحيى حفظ اهللا الربيعي1عضويهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
زايد يحيى محمد الطبيب2رئاسهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
مطيع غانم سعد المحله2عضويهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
منير عبده محمد فارع الحميري2عضويهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
يوسف احمد عبادي الربيعي3رئاسهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
محمد ناصر سعد الربيعي3عضويهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
حميد احمد عبده المصنف3عضويهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
امين عبداهللا محمد الربيعي4رئاسهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
وليد حمادي احمد حسن4عضويهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
يونس محمد ناصر الحكمي4عضويهذآور مدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
بلقيس عبده مرشد محمد5رئاسهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
نوال عبد اهللا محمد الهجري5عضويهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
سميره علي عبداهللا حاج5عضويهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
تهاني راشد حميد الربيعي6رئاسهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       

صفحة ٦٤ من ٧٨



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

وفاء صالح ناصر سعد6عضويهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
ميمونه محمد ناصر الربيعي6عضويهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
تهاني راشد حميد7رئاسهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
انيسه عبداهللا مصلح الحكمي7عضويهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
هالة عبده عبده قايد7عضويهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
أسماء عبداهللا راشد الربيعي8رئاسهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
آريمه ابراهيم احمد الصارم8عضويهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
أميرة محمد حسين العكيش8عضويهاناثمدرسة الحيفاء بني ربيعةح210ذمار       
راشد سعد الشجاع1رئاسهذآور مدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
حافظ عزي فارع الحربي1عضويهذآور مدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
يحيى علي سنان1عضويهذآور مدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
عبده عبده قايد قحطان2رئاسهذآور مدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
علوان عبدالعزيز الرحبي2عضويهذآور مدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
علي مرشد الحكيمي2عضويهذآور مدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
حسن محمد احمد3رئاسهذآور مدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
طه فارع مرشد الشميري3عضويهذآور مدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
يحيى سعيد حزام منيف3عضويهذآور مدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
منى علي احمد راشد4رئاسهاناثمدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
ارآان غانم سعد المحله4عضويهاناثمدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
طليعه ناصر أحمد4عضويهاناثمدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
حنان حميد عوض علي5رئاسهاناثمدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
سرور محمد قايد علي5عضويهاناثمدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
دليله احمد قايد الحربي5عضويهاناثمدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
صباح علي مرشد6رئاسهاناثمدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
زينب مرشد قائد الطويل6عضويهاناثمدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
ندى راشد علي مسعد6عضويهاناثمدرسة مغربة الوسطط210ذمار       
الفقيه علي محمد الشعوبي1رئاسهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
وداد فارع محمد غانم1عضويهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
احمد علي النهاري1عضويهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
فيصل مصلح قائد الراعي2رئاسهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
منيف عبداهللا محمد الهجري2عضويهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
جمال محمد مرشد حزام2عضويهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
دارس محمد راشد3رئاسهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
عبداهللا عبدالعليم الحبري3عضويهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
عز الدين عبده سرحان علي3عضويهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
محمد غانم سنان الواحدي4رئاسهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
احمد الجنيد الجبري4عضويهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
محمد الجنيد غانم الصبحي4عضويهذآور مدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
وفاء علوان عبده الجهمي5رئاسهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
هنادي القفيلي الشعوبي5عضويهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
اوراس حميد مرشد الحميري5عضويهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
لوزيه احمد ناصر قايد6رئاسهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
منى محمد ناصر حسن الراجحي6عضويهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
آاتبة محمد محمد السدح6عضويهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
سامية محمد عبد اهللا النشاد7رئاسهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
اميره احمد مرشد الحميري7عضويهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
سبأ القردعي علي حسن7عضويهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
انتخاب مصلح ناصر محمد8رئاسهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
رؤوفة محمد يوسف سعد8عضويهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
حكيمة احمد علي النهاري8عضويهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
سميحه هاشم علي الحبري9رئاسهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
سماح عبداهللا صالح9عضويهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
بشيره عبداهللا الهجري9عضويهاناثمدرسة الهجره عزله حميرى210ذمار       
محمد احمد محمد علي1رئاسهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
حسن احمد محمد جهالن1عضويهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
مهدي عبده راجح1عضويهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
منير محمد علي محمد العديني2رئاسهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
رشيد محمد احمد العماد2عضويهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
احمد احمد محمد العماد2عضويهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
هايل عبده عبداهللا الشاجع3رئاسهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
محمد فارع الخباني3عضويهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
عبدالرب علي قايد العماد3عضويهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
يحيى محمد قايد العماد4رئاسهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
محمد سعد حسن جهالن4عضويهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
عبد المؤمن محمد المراني4عضويهذآور مدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
روضه احمد يحيى5رئاسهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
عاصمه محمود احمد العماد5عضويهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
روسيا علي عايض النعماني5عضويهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
اروى عبداهللا حسن العماد6رئاسهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
وفاء عبدالجليل احمد محمد6عضويهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
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جواهر علي محمد علي6عضويهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
نجاه محمد حسن قايد7رئاسهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
بلقيس عبداهللا محي الدين الشاجع7عضويهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
الهام محمد سعيد العماد7عضويهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
حميده محمود احمد8رئاسهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
بخيته فارع حسن العماد8عضويهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
رباب على احمد السويدي8عضويهاناثمدرسة الفاروق باالصالبك210ذمار       
قحطان عبيد علوان محمد 1رئاسهذآور مدرسة الخليل جبل مطحنا211ذمار       
1عضويهذآور مدرسة الخليل جبل مطحنا211ذمار       
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غاليه سعيد على عبده 5رئاسهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
مفيده علي عبادي5عضويهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
حالية سعيد ياسين5عضويهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
زاآيه حمود حسن6رئاسهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
بشرى عبده محمد عرومه 6عضويهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
قيفه جميل حيدر سيف 6عضويهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
ابتسام سيف هراش7رئاسهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
بشيره محمد علي الصغير7عضويهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
وحده الشواف سرحان7عضويهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
وفاء عوض شنين8رئاسهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
وحده عبداهللا سعيد الشوآا8عضويهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
هدى حمود حسن العتمي8عضويهاناث سوق االثلوثج211ذمار       
عبداهللا احمد محمد الجعدي1رئاسهذآور مدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
عبداهللا عبده عبداهللا 1عضويهذآور مدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
عبده سرحان قائد حسن 1عضويهذآور مدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
عادل عبده محمد القحم2رئاسهذآور مدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
وليد مطهر عباس شائع 2عضويهذآور مدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
ناصر صالح صالح الحدم2عضويهذآور مدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
عبده حيدر على الجعدي3رئاسهذآور مدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
قايد علي سعيد احمد3عضويهذآور مدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
أحمد سعيد حيدر الثالثي3عضويهذآور مدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
ريمه عبده سالم الذيب 4رئاسهاناثمدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
بغداد عبده ناصر عباس4عضويهاناثمدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
وفاء صالح العباهي4عضويهاناثمدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
دولة علي احمد العليمي5رئاسهاناثمدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
روسيا سيف غانم على 5عضويهاناثمدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
فتحيه علي احمد حيدر5عضويهاناثمدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
سعود على احمد بوح6رئاسهاناثمدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
نسيم نصر قايد احمد6عضويهاناثمدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
خولة عبده محمد حسن6عضويهاناثمدرسة عمق باالثلوثد211ذمار       
محمد عبده مغني الحداد1رئاسهذآور مدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
محمد العيزري حسين المطحني1عضويهذآور مدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
حزام عباس احمد النهاري1عضويهذآور مدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
علي سنان فاضل الكلبي2رئاسهذآور مدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
طه مانع محمد القرشي2عضويهذآور مدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
دحان محمد قايد المنتصر2عضويهذآور مدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
بندر سنان ناصر سنان 3رئاسهذآور مدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
علي عبده احمد الفقيه3عضويهذآور مدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
عبده علوان مهدي علي3عضويهذآور مدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
خولة سالم عزي محمد عرف4رئاسهاناثمدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
سعده على مصنى الحداد4عضويهاناثمدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
جواهر محمد عبده مثنى 4عضويهاناثمدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
احالم سنان احمد عبده 5رئاسهاناثمدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
سعاد عبدالواحد محمد الحاج5عضويهاناثمدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
سميحة مقبل عبدة يوسف القراضي5عضويهاناثمدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
إفتخار غالب محمد الحاج6رئاسهاناثمدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
زهر حمود محمد غالب 6عضويهاناثمدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
اصاله دحان محمد قايد المنتصر6عضويهاناثمدرسة الحلة صنوةه211ذمار       
هالل عبداهللا غالب العماد1رئاسهذآور مدرسة السالم جباحو211ذمار       
امين محمد على حسن الحبيشي1عضويهذآور مدرسة السالم جباحو211ذمار       
احمد على قاسم 1عضويهذآور مدرسة السالم جباحو211ذمار       
قحطان علي العماد2رئاسهذآور مدرسة السالم جباحو211ذمار       
فاهم احمد الحبيشي2عضويهذآور مدرسة السالم جباحو211ذمار       
عبداهللا حسن سعد اهماد2عضويهذآور مدرسة السالم جباحو211ذمار       
جمال عبده على حسن 3رئاسهذآور مدرسة السالم جباحو211ذمار       
مطهر حسان محمد الحبشي3عضويهذآور مدرسة السالم جباحو211ذمار       
عامر محمد مهدي العماد3عضويهذآور مدرسة السالم جباحو211ذمار       
حياة احمد محمد الحبيشي4رئاسهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
نجاح عبداهللا محمود العماد4عضويهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
مسعدةى قايد عبداهللا غالب4عضويهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
اروى احمد عبداهللا سعيد5رئاسهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
حفصه غانم مبخوت 5عضويهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
ازدهار محمد قائد المصيعي5عضويهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
عاصمه محمد الحاج الجباحي6رئاسهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
امنة صالح مجاهد المتراب6عضويهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
أصيله قحطان علي العماد6عضويهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
لينا محمود محمد احمد الزبيدي7رئاسهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
افراح عبده على حسن 7عضويهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
أزهار محمد ثائر7عضويهاناثمدرسة السالم جباحو211ذمار       
بشير بدر ابراهيم احمد 1رئاسهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
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عبدالرحمن حسن علي االبيض1عضويهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
عبدالسالم محمد محمد حمود1عضويهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
اسماعيل طالل محسن2رئاسهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
قائد احمد عبده الشعيفي2عضويهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
حسن العزي عبده قائد 2عضويهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
فتح محمد عبداهللا قاسم 3رئاسهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
سليمان ياسين عبده احمد3عضويهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
علي محمد سعيد قايد3عضويهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
محمد عبداهللا طالب النهاري4رئاسهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
ابراهيم احمد احمد النهاري4عضويهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
محمد عبد اهللا محمد العمدي4عضويهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
فتح صالح صالح عبداهللا 5رئاسهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
نجاد حسين محمد راشد5عضويهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
صالح عبده محمد الصبحي5عضويهذآور سوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
نوال عبده عبداهللا العبدلي6رئاسهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
حياة قايد حسين النماري6عضويهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
دولة مسعود سعيد6عضويهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
لميس رياض عبد العزيز صريم7رئاسهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
منال لطف احمد محمد 7عضويهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
الهام محمد عبداهللا حميد 7عضويهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
خديجه محمد مقبل 8رئاسهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
نعمة قايد محسن السدح8عضويهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
نبيلة حسن محمد راجح8عضويهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
رابية محمد مصلح رقبان9رئاسهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
فازعه ناصر محمد عمران 9عضويهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
بسمه مطيع ابراهيم احمد 9عضويهاناثسوق مصينعة بني شنيفز211ذمار       
عبدالغني طالب احمد الجباحي1رئاسهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
عبدالفتاح عبده صالح 1عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
عبدالواسع عبده ناصر 1عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
علوان قائد  صالح2رئاسهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
يوسف عبداهللا غالب الراعي2عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
ماجد محمد عبده على 2عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
غالب محمد احمد طه 3رئاسهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
دماج محمد منصور3عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
عبدالغني ادريس عبداهللا3عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
حميد نشطان يوسف القاضي4رئاسهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
نجم الدين على عبداهللا مزاحم4عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
عبده قائد عبده يوسف4عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
محمد مهدي احمد الصمصام 5رئاسهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
عبد الباسط أحمد ساقتين5عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
نعمان معاذ سيف الدين5عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
رويشان عبداهللا قاسم6رئاسهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
عبدالجليل مجاهد الصغير 6عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
رفيق محمد حسن المسوري6عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
عبدالرزاق ردمان مجاهد 7رئاسهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
عبداهللا سنان غالب الناحيه7عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
وائل نعمان سنان عبده7عضويهذآور مدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
غاليه حسن غالب الشرف8رئاسهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
امل عبدالجبار قاسم8عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
فايزه عباس اسماعيل حيدر8عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
هناء عبده عبداهللا قاسم9رئاسهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
بنا زيد عبده فاضل محمد 9عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
عصرية محمد عبداهللا الخدري9عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
رباب غالب عباس10رئاسهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
رباب غالب عباس10عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
مها غالب حسن الحطامي10عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
والية ابراهيم محمد عبده11رئاسهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
امان محمد فاضل 11عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
افراح صالح عبده 11عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
بشيره مجاهد على يوسف12رئاسهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
عتاب عبد اهللا محمد العلوي12عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
منال يحيى عبده غالب رضوان12عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
خديجة عبدة احمد13رئاسهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
اشواق خالد ابراهيم عبداهللا 13عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
اميره غالب سيف الدين 13عضويهاناثمدرسة الطالئع بالناحيةح211ذمار       
فؤاد منصور احمد الحسامي1رئاسهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
عبدالفتاح سنان احمد1عضويهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
مبارك محمد صالح مقلس1عضويهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
علي حيدر احمد2رئاسهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
عبده مثنى احمد آمال 2عضويهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
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عبداهللا سنان راصع 2عضويهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
فتح عبدالملك عبده 3رئاسهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
عبدالجليل احمد مصلح3عضويهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
محمد علي عقب الغليسي3عضويهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
قايد حسن عبداهللا الرهمي4رئاسهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
صدام على صالح الربح 4عضويهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
محمد حسين على الغرباني4عضويهذآور مدرسة النور بني حسامط211ذمار       
حياه سالم صالح عبود5رئاسهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
ابتسام عايض عبده قائد5عضويهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
مستوره طاهر عبده الشاذلي5عضويهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
مريم علي عبده العزي6رئاسهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
حنان عبدالحميد على 6عضويهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
اروى محمد على الثابتي6عضويهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
سهام مرشد عبداهللا الحسامي7رئاسهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
زآيه طاهر عبده الشاذلي7عضويهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
ابتسام عبدالوهاب عايض الغليسي7عضويهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
ابتسام سالم علي الربح8رئاسهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
وفاء محمد منصور الحسامي8عضويهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
سميره محمد سعد العشه8عضويهاناثمدرسة النور بني حسامط211ذمار       
ياسر محمد أحمد البعيشه1رئاسهذآور مدرسة  باخشى211ذمار       
شمسان منصور يحيى السلمي1عضويهذآور مدرسة  باخشى211ذمار       
عبداهللا زايد يحيى السلمي1عضويهذآور مدرسة  باخشى211ذمار       
الهزمي عبداهللا محمد احمد 2رئاسهذآور مدرسة  باخشى211ذمار       
عبده احمد عبداهللا العمري2عضويهذآور مدرسة  باخشى211ذمار       
جمال محمد منصور سنان2عضويهذآور مدرسة  باخشى211ذمار       
حمدان ناصر علي ناصر3رئاسهذآور مدرسة  باخشى211ذمار       
ياسين على احمد عبداهللا 3عضويهذآور مدرسة  باخشى211ذمار       
شوقي يحيى يحيى العيزري3عضويهذآور مدرسة  باخشى211ذمار       
زهور عبداهللا يحيى السلمي4رئاسهاناثمدرسة  باخشى211ذمار       
أسماء احمد محمد4عضويهاناثمدرسة  باخشى211ذمار       
أفراح شمس الدين محمد4عضويهاناثمدرسة  باخشى211ذمار       
أمة الرحمن حميد علي5رئاسهاناثمدرسة  باخشى211ذمار       
رضيه محمد مقبل5عضويهاناثمدرسة  باخشى211ذمار       
امل يحيى يحيى العيزري5عضويهاناثمدرسة  باخشى211ذمار       
رشا يوسف راشد الحاج 6رئاسهاناثمدرسة  باخشى211ذمار       
ابتسام امين علي محمد6عضويهاناثمدرسة  باخشى211ذمار       
عزيزة حيدر علي عبدالرحمن6عضويهاناثمدرسة  باخشى211ذمار       
فتح محمد عبده منصر1رئاسهذآور مدرسة سوق التعاونا212ذمار       
نعمان عبدالواحد عبداهللا غيالن1عضويهذآور مدرسة سوق التعاونا212ذمار       
ادريس عبداهللا قاسم1عضويهذآور مدرسة سوق التعاونا212ذمار       
قايد عبده عبداهللا صالح2رئاسهذآور مدرسة سوق التعاونا212ذمار       
فؤاد علي قاسم العدني2عضويهذآور مدرسة سوق التعاونا212ذمار       
نبيل محمد علي الخيواني2عضويهذآور مدرسة سوق التعاونا212ذمار       
غالم ابراهيم احمد3رئاسهذآور مدرسة سوق التعاونا212ذمار       
عبده نشطان حسين 3عضويهذآور مدرسة سوق التعاونا212ذمار       
على صالح على القعشمي3عضويهذآور مدرسة سوق التعاونا212ذمار       
افنان عبدالملك محمود علي4رئاسهاناثمدرسة سوق التعاونا212ذمار       
منى علي عبده رجحيه4عضويهاناثمدرسة سوق التعاونا212ذمار       
جليله علي سعد4عضويهاناثمدرسة سوق التعاونا212ذمار       
فايزه عمر محمد محمد 5رئاسهاناثمدرسة سوق التعاونا212ذمار       
أسرار احمد محمد ناصر5عضويهاناثمدرسة سوق التعاونا212ذمار       
وفاء غانم عبداهللا قاسم5عضويهاناثمدرسة سوق التعاونا212ذمار       
خولة عبده فارع حسن6رئاسهاناثمدرسة سوق التعاونا212ذمار       
زآيه علي قحطان مسعود6عضويهاناثمدرسة سوق التعاونا212ذمار       
ميسون عمر نشطان6عضويهاناثمدرسة سوق التعاونا212ذمار       
عباس علي عبداهللا مثنى1رئاسهذآور مدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
عبداهللا معروف عبده البازلي1عضويهذآور مدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
محمد عبده الحاج السفي1عضويهذآور مدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
عباس العزي حسن2رئاسهذآور مدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
محمد علي عايض البردوني2عضويهذآور مدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
محمد محمود معروف2عضويهذآور مدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
عبداهللا صالح عبداهللا الحاج3رئاسهذآور مدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
فيصل نشطان علي الحيمه3عضويهذآور مدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
عبده قايد صالح3عضويهذآور مدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
ذآرى محمد عوض حامد4رئاسهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
ابتسام نشطان خالد عبده4عضويهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
هنود عبداهللا حيدر احمد4عضويهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
آاتبه مهدي أحمد محمد5رئاسهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
وهيبه محمد محسن عمر5عضويهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
امال مهدي احمد داوود5عضويهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
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فائزه احمد علي الحيمه6رئاسهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
سلوى ناصر حامد عباس6عضويهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
نجوى أحمد عبده ناصر6عضويهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
سميه احمد حمزه7رئاسهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
وهبه محمودفارع الحاج7عضويهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
وثيقه محمد احمد معروف7عضويهاناثمدرسة الميثاق بالحيجنةب212ذمار       
بندر هالل قاسم احمد1رئاسهذآور مدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
عبدالملك محمد عبداهللا محسن1عضويهذآور مدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
محمد محمد مطهر الديلمي1عضويهذآور مدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
حاتم عباس قائد القواتي2رئاسهذآور مدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
صالح غيالن عبده2عضويهذآور مدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
قايد اسماعيل محسن علي2عضويهذآور مدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
عبده احمد ابراهيم الفقيه3رئاسهذآور مدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
حاتم عبده خالد القابل3عضويهذآور مدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
جبر عبداهللا زيد ناصر3عضويهذآور مدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
افراح عبدالمجيد خالد مسعد4رئاسهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
وفاء احمد يحيى ناصر4عضويهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
حياة حسن عوض علي4عضويهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
نجاة احمد عبده حامد5رئاسهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
بلقيس عباس مهدي قاسم5عضويهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
هدى علي يحيى علي5عضويهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
وفاء هالل عبده الصبري6رئاسهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
ميمونه عبده علي ناصر6عضويهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
فتحية احمد مثنى علي6عضويهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
هايلة عبده فارع7رئاسهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
هناء احمد عبده خالد7عضويهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
امة العليم عبده فاضل السوادي7عضويهاناثمدرسة الميثاق بالمصلىج212ذمار       
علي حيدر محمد الفقية1رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
عبدالمجيد يعقوب صالح برآات1عضويهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
فيصل علي مثنى المحرسي1عضويهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
عبدالفتاح محمد المفرع2رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
عبدالرزاق معروف فاضل2عضويهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
يوسف علي محمد لقمان2عضويهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
فهد عبدالعزيز محمد الجند3رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
عبداهللا حمود حيدر النبعي3عضويهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
محمد ابراهيم احمد آريدي3عضويهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
هالل حيدر قاسم الغريب4رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
هيثم علوان يوسف4عضويهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
عبداللة قايد محسن4عضويهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
مرتضى علي محمد لقمان5رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
هائل هالل محمد طه5عضويهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
عبده محمد احمد العزي5عضويهذآور مدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
احالم محمد حيدر عزيز6رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
فاطمة محمد صالح6عضويهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
فوزية حميد عبده عزالدين6عضويهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
أمة العليم يوسف محمد إبراهيم7رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
نوال علي محسن برآات7عضويهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
ابتسام رزق مقبل مهدي7عضويهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
اميره ناجي محمد الصغير8رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
منى يوسف عبداهللا عبدة8عضويهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
ندى احمد عبداهللا عباس8عضويهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
هدى عبداهللا أحمد عبده9رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
احالم ابراهيم احمد البمي9عضويهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
رحمه عبده خادم المنصور9عضويهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
منتهى فارع احمد حسين10رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
زهراء أحمد أحمد الغريب10عضويهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
رجاء علي علي يحيى10عضويهاناثمدرسة الفاروق بالسريحد212ذمار       
عبدالمجيد احمد سيف القراض1رئاسهذآور مدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
احمد حسن محمد الوشلي1عضويهذآور مدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
عبدالخالق سنان غالب1عضويهذآور مدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
ناصر سنان عبده الحجي2رئاسهذآور مدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
سلطان سنان احمد2عضويهذآور مدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
طارق حميد عبده يوسف2عضويهذآور مدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
محمد عبده احمد عباس3رئاسهذآور مدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
علي شربان حواش3عضويهذآور مدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
امين يحيى يحيى العيزري3عضويهذآور مدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
سهام عبدالملك عبده عراف4رئاسهاناثمدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
تهاني محمد سنان4عضويهاناثمدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
امل احمد سنان القراض4عضويهاناثمدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
هيام عبده خرام فرام5رئاسهاناثمدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
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عصره صالح عبده يوسف5عضويهاناثمدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
خديجة سعيد مسعد ناصر حمود5عضويهاناثمدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
أمل سعيد مسعد ناصر حمود6رئاسهاناثمدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
نوال علي عبداهللا فراحه6عضويهاناثمدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
هيام عبده حزام مزاحم6عضويهاناثمدرسة الفكر بربوع الجبجبه212ذمار       
محمد فاضل غالب القاضي1رئاسهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
عدنان علي عزي المعراب1عضويهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
محمد غالب يحيى الجذوة1عضويهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
احمد مهدي غالب رضوان2رئاسهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
علي عبداهللا فاضل الموسطه2عضويهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
سلطان عبده علي روبان2عضويهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
لطف يحيى سنان3رئاسهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
جمال حيدر فاضل قايد3عضويهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
محمد محسن زيد 3عضويهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
نايف محمد حسن عدس4رئاسهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
عدنان عبده محمد هواش4عضويهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
عبداهللا فاضل قايد الموسطه4عضويهذآور المدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
ابتسام عبده احمد علي الخزاعي5رئاسهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
رغده فيصل احمد ناصر5عضويهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
نبيله سنان عبده محمد5عضويهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
أمل أحمد محمد الشوآاني6رئاسهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
ريم خالد علي عبداهللا6عضويهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
هاديه محاس عبداهللا6عضويهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
احالم منصور يوسف غالب7رئاسهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
وفاء فتح غالب يوسف7عضويهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
عهود فاضل احمد ناصر7عضويهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
فاطمه سعيد ردمان عبداهللا8رئاسهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
ابتسام ردمان محمد عبداهللا8عضويهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
رشيده عبده عبداهللا الضبره8عضويهاناثالمدرسة بمحطة الجذوةو212ذمار       
عبدالعظيم احمد حسن1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
عبدالغني علي غالب المسلمي1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
يحيى محمد أحمد عبادي1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
سمير قاسم علي قايد الجند2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
فيصل غانم معروف القريه2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
فضل عبداهللا احمد الفاطمي2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
عبدالجليل علي فارع عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
فهمي محسن الحاج قايد الجند3عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
عبداهللا محمد مهدي3عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
خوله احمد ابوالغيث البازلي4رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
ابتسام يحيى ناصر4عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
فكره عوض احمد المربعه4عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
وحده محمد احمد القرن5رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
شرهان هالل خالد دربح5عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
اده مفتح محمد درين5عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
شرود مفضل محمد خالد المدى6رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
اعتماد بكيل العزي علي6عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
اسيا محسن غالب السحداد6عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بصبحةز212ذمار       
محمد عبده جنيد النهاري1رئاسهذآور مدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
عدنان غالب سعد1عضويهذآور مدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
عبدالرحمن خالد علي1عضويهذآور مدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
فتح محمد حيدر علي2رئاسهذآور مدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
احمد حمزه المشرع2عضويهذآور مدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
عبده احمد سعد حمزه2عضويهذآور مدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
عبده احمد علي مثنى 3رئاسهذآور مدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
طاهر حمزة محمد صالح المشرع3عضويهذآور مدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
صالح أحمد محمد الزغبي3عضويهذآور مدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
وحدة محمد احمد القرعمة4رئاسهاناثمدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
زهور محمد عبداهللا4عضويهاناثمدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
قطر الندى محمد ناصر4عضويهاناثمدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
حمامه فاضل مسعود5رئاسهاناثمدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
صباح محمد فاضل المنصوري5عضويهاناثمدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
بهية علي حيدر محسن5عضويهاناثمدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
نعيمة يوسف إبراهيم سعد6رئاسهاناثمدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
عفاف راشد احمد قايد6عضويهاناثمدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
امل سعيد ثابت الناصري 6عضويهاناثمدرسة االحجور بيت الحييح212ذمار       
هالل علي محمد العصيمي1رئاسهذآور مدرسة االسالمةط212ذمار       
علي صالح محمود صالح1عضويهذآور مدرسة االسالمةط212ذمار       
علي نصر محمد المنصوري1عضويهذآور مدرسة االسالمةط212ذمار       
محمد علي عبد اهللا القاضي2رئاسهذآور مدرسة االسالمةط212ذمار       
رضوان يوسف عبداهللا الثالثي2عضويهذآور مدرسة االسالمةط212ذمار       
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احمد محمد علي الموشكي2عضويهذآور مدرسة االسالمةط212ذمار       
محمد سالم صالح علي3رئاسهذآور مدرسة االسالمةط212ذمار       
جمال محمد أحمد الطياري3عضويهذآور مدرسة االسالمةط212ذمار       
فتح قائد عبداهللا3عضويهذآور مدرسة االسالمةط212ذمار       
حنان خالد غالب احمد4رئاسهاناثمدرسة االسالمةط212ذمار       
حنان محمد عبدالقادر4عضويهاناثمدرسة االسالمةط212ذمار       
محمد محمود محمد عبدالنور4عضويهاناثمدرسة االسالمةط212ذمار       
فاطمة طاهر محمود الرقيمي5رئاسهاناثمدرسة االسالمةط212ذمار       
مسعده خالد غالب احمد5عضويهاناثمدرسة االسالمةط212ذمار       
الهام يحيى احمد مرعي5عضويهاناثمدرسة االسالمةط212ذمار       
فايزه حسن عبداهللا العمري6رئاسهاناثمدرسة االسالمةط212ذمار       
حليمه احمد غالب6عضويهاناثمدرسة االسالمةط212ذمار       
زينب علي محمد العلوي6عضويهاناثمدرسة االسالمةط212ذمار       
عيسى أحمد محمد ساقتين1رئاسهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
منصور احمد عبداهللا المنصوري1عضويهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
عبدالرحمن قاسم عبداهللا1عضويهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
عبدالعزيز فاضل أحمد مهدي2رئاسهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
عبداهللا راشد عبداهللا الصالحي2عضويهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
طاهر حيدر عبداهللا المنصوري2عضويهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
علي احمد محمد النهاري3رئاسهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
عبده عبداهللا عباس3عضويهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
جمال محمد قايد الصالحي3عضويهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
أحمد مهدي محمد المنصوري4رئاسهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
احمد غالب قايد الصالحي4عضويهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
هائل سعيد سرحان4عضويهذآور مدرسة الحيكنى212ذمار       
بهية محمد حيدر علي5رئاسهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
فاطمه عبداهللا محمد صالح5عضويهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
وفاء عبدالكريم عبدالعزيز5عضويهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
علياء عوض عبده غالب6رئاسهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
تقية عثمان علي ابراهيم6عضويهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
أحالم علي أحمد الصالحي6عضويهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
سماح أحمد ثابت قايد7رئاسهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
ايناس عبداهللا صالح7عضويهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
سلمى حسن عبداهللا محمد طاهر7عضويهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
سميه عبده طاهر النهاري8رئاسهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
أمة الرحمن أحمد عبده قايد8عضويهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
خديجة حامد احمد المنصوري8عضويهاناثمدرسة الحيكنى212ذمار       
عبده علي سعد قبعه1رئاسهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
منير احمد فارع1عضويهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
هاشم عبده سنان1عضويهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
عبده حمزه عبداهللا مرعي2رئاسهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
احمد اسماعيل حيدر2عضويهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
طاهر مقبل راشد2عضويهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
علي لطف علي عبداهللا الحداد3رئاسهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
عبداهللا محمد علي السحاقي3عضويهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
احمد صالح عبداهللا الفضلي3عضويهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
محمد امين سعد طلحه4رئاسهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
مروان قايد علي عبداهللا4عضويهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
أمير عوض علي عبد اهللا4عضويهذآور مدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
منيرة محمد سليمان5رئاسهاناثمدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
فاطمه احمد احمد فاضل5عضويهاناثمدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
عتاب يوسف عبداهللا المشرع5عضويهاناثمدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
انتصار عبده احمد قبعه6رئاسهاناثمدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
أمينة عبدالرقيب محمد يوسف6عضويهاناثمدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
فوزية عباس اسماعيل حيدر6عضويهاناثمدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
فتحية محمد قايد علي7رئاسهاناثمدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
ذآرى ابراهيم المشرع7عضويهاناثمدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
نجوى محمد علي طلحه7عضويهاناثمدرسة سوق الثلوثك212ذمار       
عبد اهللا احمد احمد الديلمي1رئاسهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
خالد علي علي عبيد 1عضويهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
عادل محمد عبده سلمان 1عضويهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
فواز عباس اسماعيل حيدر2رئاسهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
محمد عبداهللا محمد ابراهيم2عضويهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
هاني علي محمد علي 2عضويهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
عادل علي زايد الطين3رئاسهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
صالح حسين الزراجي3عضويهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
محمد غانم مقبل3عضويهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
فيصل محمد أحمد زيد4رئاسهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
عبده محمد سعد النهاري4عضويهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
محمد سليمان فارع اللدول 4عضويهذآور مدرسة النجاح االحدا213ذمار       
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هند علي محمود سعيد العريفي5رئاسهاناثمدرسة النجاح االحدا213ذمار       
شروق علي يحيى مثنى5عضويهاناثمدرسة النجاح االحدا213ذمار       
فتحية ثابت محمد النهاري5عضويهاناثمدرسة النجاح االحدا213ذمار       
اميرة حمادي احمد6رئاسهاناثمدرسة النجاح االحدا213ذمار       
ريم عبداهللا علي جعفر6عضويهاناثمدرسة النجاح االحدا213ذمار       
نجود عامر احمد سنان6عضويهاناثمدرسة النجاح االحدا213ذمار       
بشير عبده احمد السروري 1رئاسهذآور مدرسة الظهرةب213ذمار       
عبدالعليم داوودسعيد الحداد1عضويهذآور مدرسة الظهرةب213ذمار       
عبدالملك ناجي محمد ناجي الحكيم1عضويهذآور مدرسة الظهرةب213ذمار       
عبده احمد هواش2رئاسهذآور مدرسة الظهرةب213ذمار       
فتحي أحمد علي يحيى2عضويهذآور مدرسة الظهرةب213ذمار       
طاهر عبده هاشم2عضويهذآور مدرسة الظهرةب213ذمار       
ايمان داود علي احمد 3رئاسهاناثمدرسة الظهرةب213ذمار       
وفاء عاطف عبداهللا الظهة3عضويهاناثمدرسة الظهرةب213ذمار       
سالم عبده هاشم السعيدي3عضويهاناثمدرسة الظهرةب213ذمار       
فاطمة ابراهيم علي النقيع4رئاسهاناثمدرسة الظهرةب213ذمار       
مريم سالم غالب الظهرة 4عضويهاناثمدرسة الظهرةب213ذمار       
سهام أحمد علي العطير4عضويهاناثمدرسة الظهرةب213ذمار       
هاشم محمد علي حميد العلوي1رئاسهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
امين عبده هاشم حميد1عضويهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
قايد محمد عبداهللا العلوي1عضويهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
عبده محمد عبدالفتاح2رئاسهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
عبداهللا داود عبده العلوي2عضويهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
منصور علي مسعد2عضويهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
صالح محمد محمد االهدل3رئاسهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
محمد إبراهيم مقبل سليمان3عضويهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
محمد خالد عبده حزام العلوي3عضويهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
مختار محمد علي حميد4رئاسهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
محمد عبداهللا سعد الرعود 4عضويهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
نشوان احمد احمد عبدالرحمن 4عضويهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
فيصل حمزه خالد العلوي 5رئاسهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
ابراهيم خالد محمد5عضويهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
يعقوب أحمد قاسم العلوي5عضويهذآور مدرسة النور بني عليج213ذمار       
فاطمة محمد محمد االهدل 6رئاسهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
بدرية احمد محمد6عضويهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
بشيرة محمد علي حميد العلوي6عضويهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
فاطمة أحمد محمود العلوي7رئاسهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
زينب فاضل راشد7عضويهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
زينب علي احمد مقبل 7عضويهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
هيام يوسف محمد محمد الرقيمي8رئاسهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
إلطاف محمد حمزة العلوي8عضويهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
سعود محمد هاشم8عضويهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
أفراح محمد حمزة العلوي9رئاسهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
سعود فاضل محمد العلوي9عضويهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
ميمونه هاشم عبدالمجيد9عضويهاناثمدرسة النور بني عليج213ذمار       
عبدالقادر عبداهللا عباس 1رئاسهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
عمر عبداهللا علي النجدي1عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
عبدالكريم احمد يحي الدولة1عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
جالل احمد محمد الجبري2رئاسهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
محمد علي عبداهللا البريد2عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
محمد عبدالحكيم سالم محمد 2عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
عبده سالم محمد سعيد آريدح3رئاسهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
عبداهللا محمد محمد عبده3عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
عثمان علي محمد صالح3عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
عبدالصمد محمد سالم4رئاسهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
عبدالواسع عبدالخالق سالم محمد 4عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
سالم احمد عباس المقري4عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
عبداهللا صالح عباس المقري5رئاسهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
محمد عبدالصمد المقري5عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
محمد خالد محمد علي5عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
نادر يوسف محمد6رئاسهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
محمد احمد سعد المقري 6عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
عبده علي احمد العلوي6عضويهذآور مدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
زهور عبداهللا سليمان 7رئاسهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
ايمان محمد محمد عبداهللا7عضويهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
سمية غالب عبدة سعد7عضويهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
زهراء يحيى مسيب هبة اهللا8رئاسهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
اروى عبدالخالق سالم 8عضويهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
بدرية عبدالخالق سالم 8عضويهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
مريم محمد سلمان دحيا 9رئاسهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
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خديجة غالب عبدة سعد9عضويهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
تحفه خالد محمد علي9عضويهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
امنة خالد محمد10رئاسهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
فيروز علي عبداهللا البريد10عضويهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
صدى عبداهللا مطيع االحمر10عضويهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
رقيه محمد سالم معذب 11رئاسهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
خديجة محمد إبراهيم التاجر11عضويهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
إيمان محمد احمد11عضويهاناثمدرسة سوق المشرافةد213ذمار       
محمد سنان حميد صالح العمري1رئاسهذآور مدرسة الروحةه213ذمار       
فؤاد سعيد سالم الحداد 1عضويهذآور مدرسة الروحةه213ذمار       
محمد مقبل محمد عمر 1عضويهذآور مدرسة الروحةه213ذمار       
احمد عبدالواسع حمود 2رئاسهذآور مدرسة الروحةه213ذمار       
شمسان عبده احمد2عضويهذآور مدرسة الروحةه213ذمار       
عبدالمؤمن العزي غالب العزي2عضويهذآور مدرسة الروحةه213ذمار       
سهام محمد هاشم الهجري3رئاسهاناثمدرسة الروحةه213ذمار       
منيرة محمد سيد3عضويهاناثمدرسة الروحةه213ذمار       
فاطمة عبدالقوي سعيد سالم 3عضويهاناثمدرسة الروحةه213ذمار       
ياسمين احمد محمد عبده4رئاسهاناثمدرسة الروحةه213ذمار       
فاتن قاسم حسين يحيى4عضويهاناثمدرسة الروحةه213ذمار       
تهاني أحمد مرشد قائد4عضويهاناثمدرسة الروحةه213ذمار       
احمد محمد سالم العباسي 1رئاسهذآور مدرسة بني عباسو213ذمار       
عبدالرحمن سلمان عبده سالم1عضويهذآور مدرسة بني عباسو213ذمار       
عبد الرحمن محمد حسين الشوآاني1عضويهذآور مدرسة بني عباسو213ذمار       
إبراهيم أحمد محمد عبداللة2رئاسهذآور مدرسة بني عباسو213ذمار       
محمد احمد سالم الحطامي 2عضويهذآور مدرسة بني عباسو213ذمار       
احمد صالح نصر عبداهللا2عضويهذآور مدرسة بني عباسو213ذمار       
فاطمة أحمد محاسن3رئاسهاناثمدرسة بني عباسو213ذمار       
يسرى عبدالواحد محمد سالم3عضويهاناثمدرسة بني عباسو213ذمار       
امل قايد حسن يحيى 3عضويهاناثمدرسة بني عباسو213ذمار       
سحر ابراهيم احمد محمد 4رئاسهاناثمدرسة بني عباسو213ذمار       
خولة عبدة نصر علي4عضويهاناثمدرسة بني عباسو213ذمار       
سحر داوود حامد4عضويهاناثمدرسة بني عباسو213ذمار       
محمد عبده طاهر1رئاسهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
مسعد علي عبدالعلي صالح 1عضويهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
عبدالمجيد حسن محمد عمر1عضويهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
علي حسن محمد عمر 2رئاسهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
محمد أحمد قايد صالح2عضويهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
محمد سعد مسعد2عضويهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
بدر أحمد محمد العلوي3رئاسهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
محمد مهيوب عبداهللا سعيد 3عضويهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
محمد يحيى على الجرادي3عضويهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
خالد عبده علي محسن4رئاسهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
محمد أحمد علي محسن4عضويهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
عبدالواحد علي سلمان علي4عضويهذآور مدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
إيمان علي يحيى مثنى5رئاسهاناثمدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
هيام احمد حسين عباس 5عضويهاناثمدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
جمعة حسن محمد عمر 5عضويهاناثمدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
خديجة حسن محمد عمر6رئاسهاناثمدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
مريم حميد محمد العواضي6عضويهاناثمدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
حنين أحمد قايد عبد الرحمن6عضويهاناثمدرسة االخالص وادي ملةز213ذمار       
عادل عبدالرحمن سيف علي 1رئاسهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
محمد محمد ناجي علي الجرفي1عضويهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
بشير راشد علي1عضويهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
محمد صالح قرابش2رئاسهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
حسن سيف علي الجرفي 2عضويهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
عبد العليم عبده ناجي الجرفي 2عضويهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
عبدالخالق علي آامل 3رئاسهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
أحمد سالم عجاش3عضويهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
محي الدين قائد يوسف عراف3عضويهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
عبدالواحد محمد محمود4رئاسهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
ممدوح محمد سالم الصافية 4عضويهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
نشوان علي محمد عبداهللا 4عضويهذآور مدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
نسمة عبدالواسع5رئاسهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
وداد محمد هزاع سالم5عضويهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
رقيه مهيوب ابراهيم سلمان5عضويهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
وفاء عبدالرحمن سيف علي 6رئاسهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
فاطمة عبدالكريم6عضويهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
هناء عبداهللا محمد قاسم6عضويهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
إيمان محمد مقبل7رئاسهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
وفاء سالم عبداهللا عبدالخالق 7عضويهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
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سهام احمد على العطير7عضويهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
سمر حميد سالم محمد 8رئاسهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
فتحية عبداهللا سالم عجاش8عضويهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
حفيظه طاهر عبدة الشاذلي8عضويهاناثمدرسة سبأ بالغاربح213ذمار       
عبده محمد مقبول سعد العريفي1رئاسهذآور مدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
عبدالحكيم محمد علي الزعمطي1عضويهذآور مدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
عبداهللا عبده محمد اسماعيل 1عضويهذآور مدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
محمد احمد احمد العريفي 2رئاسهذآور مدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
عبده علي عبداهللا2عضويهذآور مدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
عدنان عبده محمد العريفي2عضويهذآور مدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
مراد احمد صغير3رئاسهذآور مدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
عبداهللا حمود محمد الحسني 3عضويهذآور مدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
جالل محمد علي الهندي3عضويهذآور مدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
سميرة سلمان عبده سالم4رئاسهاناثمدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
اسماء عبداهللا عبده عثمان4عضويهاناثمدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
عبير سالم مقبل 4عضويهاناثمدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
ندوه فضل حميد سالم 5رئاسهاناثمدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
هدى محمد عبدالفتاح5عضويهاناثمدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
شروق عباس عبده هاشم5عضويهاناثمدرسة بني عبد اهللاط213ذمار       
عادل علي راشد 1رئاسهذآور مدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
أحمد محمد سالم علي األحمدي1عضويهذآور مدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
عبد اهللا خالد علي محسن1عضويهذآور مدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
سعد حمزة محمد المحمدي 2رئاسهذآور مدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
عبده احمد محمد2عضويهذآور مدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
إبراهيم علي محمد عبده الحمدي2عضويهذآور مدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
فاطمة ياسين سليمان حسين3رئاسهاناثمدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
منال محمد عبده حسين3عضويهاناثمدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
زينب محمد فارع 3عضويهاناثمدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
عائشة سعيد مهدي4رئاسهاناثمدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
أمل داوود حامد محمد4عضويهاناثمدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
فاطمة صالح احمد الراعي4عضويهاناثمدرسة الشعب بني احمدى213ذمار       
توفيق فيصل مهيوب1رئاسهذآور مدرسة االجوافك213ذمار       
عبداإلله ابراهيم زايد علي 1عضويهذآور مدرسة االجوافك213ذمار       
امير مهيوب محمد الجرفي 1عضويهذآور مدرسة االجوافك213ذمار       
عبده أحمد يحيى محمد2رئاسهذآور مدرسة االجوافك213ذمار       
عبداهللا سعيد ثابت السعيدي 2عضويهذآور مدرسة االجوافك213ذمار       
محمد عامر احمد سنان 2عضويهذآور مدرسة االجوافك213ذمار       
خلود نصر عبدالفتاح3رئاسهاناثمدرسة االجوافك213ذمار       
فائدة سلمان محمد مهدي3عضويهاناثمدرسة االجوافك213ذمار       
احالم عبدالكريم مهيوب3عضويهاناثمدرسة االجوافك213ذمار       
سعاد سالم احمد علي 4رئاسهاناثمدرسة االجوافك213ذمار       
ياسمين محمود خالد4عضويهاناثمدرسة االجوافك213ذمار       
زآية عبدالقادر أحمد غالب4عضويهاناثمدرسة االجوافك213ذمار       
صدام احمد علي جعفر1رئاسهذآور مدرسة قرية العدوفل213ذمار       
صالح عبدالقوي سعيد سالم1عضويهذآور مدرسة قرية العدوفل213ذمار       
فؤاد نصر علي الوصابي1عضويهذآور مدرسة قرية العدوفل213ذمار       
سعيد عبدالسالم نصر علي 2رئاسهذآور مدرسة قرية العدوفل213ذمار       
طاهر داوود عبدالعزيز2عضويهذآور مدرسة قرية العدوفل213ذمار       
محمد عبد اهللا بالل2عضويهذآور مدرسة قرية العدوفل213ذمار       
سعاد عبد اهللا قايد3رئاسهاناثمدرسة قرية العدوفل213ذمار       
الهام محمد حيدر علي 3عضويهاناثمدرسة قرية العدوفل213ذمار       
جنة حمادي علي جعفر 3عضويهاناثمدرسة قرية العدوفل213ذمار       
سهام محمد عوض علي 4رئاسهاناثمدرسة قرية العدوفل213ذمار       
وردة محمد أحمد العلوي4عضويهاناثمدرسة قرية العدوفل213ذمار       
منى علي محمد عوض الكربة4عضويهاناثمدرسة قرية العدوفل213ذمار       
سامية محمد نصر علي5رئاسهاناثمدرسة قرية العدوفل213ذمار       
نجاح ابراهيم يحيى احمد 5عضويهاناثمدرسة قرية العدوفل213ذمار       
عبير محمد احمد سنان 5عضويهاناثمدرسة قرية العدوفل213ذمار       
محمد عبداهللا محمد النهاري1رئاسهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
محمد علي احمد سالم1عضويهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
عبدالرحمن احمد فتيني1عضويهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
يوسف نصر عبد الرحمن2رئاسهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
عبداللطيف احمد مهدي2عضويهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
محمد حسين عوض2عضويهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
محمد قاسم احمد عويجه3رئاسهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
عبد اإلله محمد أحمد عبد اهللا3عضويهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
حمود نصر احمد عباس جبر3عضويهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
محمد يحيى عون سلمان4رئاسهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
محمد علي شريف4عضويهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
يحيى محمد خادم4عضويهذآور مدرسة آبة االشرافا214ذمار       
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امينه عبداهللا سليمان5رئاسهاناثمدرسة آبة االشرافا214ذمار       
خديجة ابراهيم محمد التاجر5عضويهاناثمدرسة آبة االشرافا214ذمار       
رضية محمد حسن عوض5عضويهاناثمدرسة آبة االشرافا214ذمار       
سماح احمد سعيد احمد دفنة6رئاسهاناثمدرسة آبة االشرافا214ذمار       
الهام احمد ناصر6عضويهاناثمدرسة آبة االشرافا214ذمار       
حليمة يوسف طالب6عضويهاناثمدرسة آبة االشرافا214ذمار       
خوله محمد سليمان فتيني7رئاسهاناثمدرسة آبة االشرافا214ذمار       
رحمه محمد أحمد عبد اهللا7عضويهاناثمدرسة آبة االشرافا214ذمار       
بلقيس علي عبد اهللا سالم هتار7عضويهاناثمدرسة آبة االشرافا214ذمار       
خالد احمد زيد1رئاسهذآور مدرسة الفوز المصباحب214ذمار       
احمد سالم علي المصباحي1عضويهذآور مدرسة الفوز المصباحب214ذمار       
عبدالمجيد علي عبداهللا1عضويهذآور مدرسة الفوز المصباحب214ذمار       
فاضل عزي يوسف2رئاسهذآور مدرسة الفوز المصباحب214ذمار       
محمد عبد اهللا سعد  المصباحي2عضويهذآور مدرسة الفوز المصباحب214ذمار       
عبد الرحمن  يوسف سالم2عضويهذآور مدرسة الفوز المصباحب214ذمار       
صالح قاسم صالح المشعب3رئاسهذآور مدرسة الفوز المصباحب214ذمار       
محمد عبداهللا ابراهيم3عضويهذآور مدرسة الفوز المصباحب214ذمار       
حميد محمد على الحكيم3عضويهذآور مدرسة الفوز المصباحب214ذمار       
عبداهللا علي غالب علي1رئاسهذآور مدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
انور عبدالواحد حميد1عضويهذآور مدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
وليد عبده يوسف1عضويهذآور مدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
انور علي محمد2رئاسهذآور مدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
عادل محمد سعد سالم2عضويهذآور مدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
عبداهللا صالح علي سعد2عضويهذآور مدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
افراح عبداهللا محمد العزي3رئاسهاناثمدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
هند محمد احمد3عضويهاناثمدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
يسرى عبدالواحد حميد3عضويهاناثمدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
رغده عبده حسين4رئاسهاناثمدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
أروى محمد زيد الوصابي4عضويهاناثمدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
سميرة يحيى عبداهللا الحكمي4عضويهاناثمدرسة السالم بني حطامج214ذمار       
عبدالخالق محمد فاضل1رئاسهذآور مستوصف االمحالد214ذمار       
بسام علي أحمد محمد1عضويهذآور مستوصف االمحالد214ذمار       
عوض علي حسن النهاري1عضويهذآور مستوصف االمحالد214ذمار       
عبد العزيز عبده علوان النهاري2رئاسهذآور مستوصف االمحالد214ذمار       
سلمان خالد علي2عضويهذآور مستوصف االمحالد214ذمار       
مسعود حزام حسن2عضويهذآور مستوصف االمحالد214ذمار       
عوض يحيى نصر عوض3رئاسهذآور مستوصف االمحالد214ذمار       
عبد اهللا محمد محاسن محمد3عضويهذآور مستوصف االمحالد214ذمار       
احمد مسعود علي عبداهللا3عضويهذآور مستوصف االمحالد214ذمار       
مارية حمود عبد اهللا محمد4رئاسهاناثمستوصف االمحالد214ذمار       
نعيمه محمد عبده غالب4عضويهاناثمستوصف االمحالد214ذمار       
فاطمه عبدالسالم محمد4عضويهاناثمستوصف االمحالد214ذمار       
خوله عمر محمد النهاري5رئاسهاناثمستوصف االمحالد214ذمار       
سميرة يحي محمد عبد اهللا الحكمي5عضويهاناثمستوصف االمحالد214ذمار       
بدور عبد اهللا حزام محمد5عضويهاناثمستوصف االمحالد214ذمار       
خديجة عبده علوان النهاري6رئاسهاناثمستوصف االمحالد214ذمار       
هناء محمد قايد6عضويهاناثمستوصف االمحالد214ذمار       
مسره محمد علي6عضويهاناثمستوصف االمحالد214ذمار       
عبد اهللا محمد اسماعيل الوشلي1رئاسهذآور مدرسة العرصهه214ذمار       
هارون علي داوود1عضويهذآور مدرسة العرصهه214ذمار       
محمد سالم برحاس1عضويهذآور مدرسة العرصهه214ذمار       
محمد عامر احمد سنان2رئاسهذآور مدرسة العرصهه214ذمار       
حاتم علي عبداهللا 2عضويهذآور مدرسة العرصهه214ذمار       
غمر عبدالعزيز قاسم الشرجبي2عضويهذآور مدرسة العرصهه214ذمار       
غالب عبده سالم3رئاسهذآور مدرسة العرصهه214ذمار       
بشير علي معروف خادم معبري3عضويهذآور مدرسة العرصهه214ذمار       
محمد حسن محمد الوشلي3عضويهذآور مدرسة العرصهه214ذمار       
الهام عبده احمد4رئاسهاناثمدرسة العرصهه214ذمار       
أمينة أحمد حسن رزق4عضويهاناثمدرسة العرصهه214ذمار       
زينب محمد ابراهيم4عضويهاناثمدرسة العرصهه214ذمار       
محمد سالم قاسم حيدر1رئاسهذآور مدرسة الدقيقو214ذمار       
عبدالكريم عباس جابر1عضويهذآور مدرسة الدقيقو214ذمار       
محمد حيدر عبد اهللا احمد1عضويهذآور مدرسة الدقيقو214ذمار       
حسن علي عمر محمد2رئاسهذآور مدرسة الدقيقو214ذمار       
لطف هواش محمد2عضويهذآور مدرسة الدقيقو214ذمار       
عبده غالب نصر محمد2عضويهذآور مدرسة الدقيقو214ذمار       
نجاة محمد حمود عبداهللا3رئاسهاناثمدرسة الدقيقو214ذمار       
اسيا صالح قاسم3عضويهاناثمدرسة الدقيقو214ذمار       
حنان قايد ناجي3عضويهاناثمدرسة الدقيقو214ذمار       
محمد عبده محمد راجح1رئاسهذآور مدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
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ناصر حسين محمد حميد1عضويهذآور مدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
خالد عبداهللا قايد الدجره1عضويهذآور مدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
عبداهللا علي محمد عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
عبده محمد عبده قايد2عضويهذآور مدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
مقبل علي مقبل صالح2عضويهذآور مدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
نسيم علي محمد3رئاسهذآور مدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
محمد ناجي خادم حيدر3عضويهذآور مدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
حميد صالح الفاطمي3عضويهذآور مدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
انتصار احمد عبيد4رئاسهاناثمدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
سحر علي حسن محمد4عضويهاناثمدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
آسيا محمد محمد سليمان4عضويهاناثمدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
انتصار عبده محمد5رئاسهاناثمدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
سميره داوود حميده5عضويهاناثمدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
سلوى علي صالح النهاري5عضويهاناثمدرسة الزبيري بالسويقز214ذمار       
ياسر قاسم يوسف1رئاسهذآور مدرسة شعب الكريميح214ذمار       
احمد خادم قاسم احمد1عضويهذآور مدرسة شعب الكريميح214ذمار       
إبرهيم حسين شريف1عضويهذآور مدرسة شعب الكريميح214ذمار       
جابر احمد يحيى حاج2رئاسهذآور مدرسة شعب الكريميح214ذمار       
عفيف احمد عبدالتواب2عضويهذآور مدرسة شعب الكريميح214ذمار       
محمد آريمي سلمان آريمي عاطف2عضويهذآور مدرسة شعب الكريميح214ذمار       
نبيله محمد عبداهللا قحيري3رئاسهاناثمدرسة شعب الكريميح214ذمار       
أمل إبراهيم صغير مزجاجي3عضويهاناثمدرسة شعب الكريميح214ذمار       
منى علي حاتم النهاري3عضويهاناثمدرسة شعب الكريميح214ذمار       
آاتبة عبد الغني محمد محمد4رئاسهاناثمدرسة شعب الكريميح214ذمار       
رحاب ياسر قاسم4عضويهاناثمدرسة شعب الكريميح214ذمار       
نجالء عبداهللا مطيع األحمر4عضويهاناثمدرسة شعب الكريميح214ذمار       
وهبه سالم زقم5رئاسهاناثمدرسة شعب الكريميح214ذمار       
شروق سعيد عوض حسن5عضويهاناثمدرسة شعب الكريميح214ذمار       
هاجر محمد عبده نشطان5عضويهاناثمدرسة شعب الكريميح214ذمار       
علي محمد محمد الشرفي1رئاسهذآور مدرسة المجبةط214ذمار       
محمد خالد سعيد عامر1عضويهذآور مدرسة المجبةط214ذمار       
فهد حيدر سعيد1عضويهذآور مدرسة المجبةط214ذمار       
بندر إبراهيم زيد يحيى2رئاسهذآور مدرسة المجبةط214ذمار       
سالم قايد صالح2عضويهذآور مدرسة المجبةط214ذمار       
طه يحيى محمود2عضويهذآور مدرسة المجبةط214ذمار       
نورية عبدالكريم عبداهللا حمادي3رئاسهاناثمدرسة المجبةط214ذمار       
سعده حمود صالح3عضويهاناثمدرسة المجبةط214ذمار       
حليمه محمد حيدر3عضويهاناثمدرسة المجبةط214ذمار       
محمد علي احمد حيدر1رئاسهذآور مدرسة مغربة خيشى214ذمار       
حميد سلم حميد عبدالكريم1عضويهذآور مدرسة مغربة خيشى214ذمار       
عبدالواسع نصر غالب1عضويهذآور مدرسة مغربة خيشى214ذمار       
عبداهللا صالح احمد2رئاسهذآور مدرسة مغربة خيشى214ذمار       
محمود عبده جنيد2عضويهذآور مدرسة مغربة خيشى214ذمار       
عبدالرقيب سلم سعد مقبول2عضويهذآور مدرسة مغربة خيشى214ذمار       
يسرى جازم احمد الوجيه3رئاسهاناثمدرسة مغربة خيشى214ذمار       
هيفاء عبداهللا قاسم المصباحي3عضويهاناثمدرسة مغربة خيشى214ذمار       
رشاد سليمان علي علي3عضويهاناثمدرسة مغربة خيشى214ذمار       
نبيل خادم قايد سعد1رئاسهذآور مدرسة بيت الغبانك214ذمار       
جمال صالح علي1عضويهذآور مدرسة بيت الغبانك214ذمار       
محمد العزي عبده 1عضويهذآور مدرسة بيت الغبانك214ذمار       
خليل عبده قاسم عبده2رئاسهذآور مدرسة بيت الغبانك214ذمار       
احمد مهدي محمد2عضويهذآور مدرسة بيت الغبانك214ذمار       
عبداهللا حامد مسعود سعيد2عضويهذآور مدرسة بيت الغبانك214ذمار       
سهام العزي عبداهللا3رئاسهاناثمدرسة بيت الغبانك214ذمار       
سلوى حامد سعد3عضويهاناثمدرسة بيت الغبانك214ذمار       
ياسمين حسين عزي3عضويهاناثمدرسة بيت الغبانك214ذمار       

صفحة ٧٧ من ٧٨



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

عبداهللا نصر احمد علي1رئاسهذآور مدرسة المشعبل214ذمار       
عبدالعزيز عمر علي مطري1عضويهذآور مدرسة المشعبل214ذمار       
علي داوود محمد احمد1عضويهذآور مدرسة المشعبل214ذمار       
عبدالغني على سليمان2رئاسهذآور مدرسة المشعبل214ذمار       
محمد سلم صالح قاضي2عضويهذآور مدرسة المشعبل214ذمار       
عبدالفتح عبدة محمد عبداهللا2عضويهذآور مدرسة المشعبل214ذمار       
عبدالرقيب حيدر عبدالعزيز سلم3رئاسهذآور مدرسة المشعبل214ذمار       
حميد علي محمد ابراهيم3عضويهذآور مدرسة المشعبل214ذمار       
خالد علي صالح الفقيه3عضويهذآور مدرسة المشعبل214ذمار       
بلقيس حسن اسماعيل4رئاسهاناثمدرسة المشعبل214ذمار       
خوله محمد أحمد محمد4عضويهاناثمدرسة المشعبل214ذمار       
بسمه محمد محمد عبده القبع4عضويهاناثمدرسة المشعبل214ذمار       
بشرى عبدالخالق محمد حميد5رئاسهاناثمدرسة المشعبل214ذمار       
اشراق ابراهيم سالم عيوه5عضويهاناثمدرسة المشعبل214ذمار       
منى علي داوود سعد5عضويهاناثمدرسة المشعبل214ذمار       

صفحة ٧٨ من ٧٨


