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عبدالخالق  عبدالقادر عبدالرحيم السقاف1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
حسن يحيى مالآدي1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
عبدالرحمن على مقبول حسن1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
عبداهللا حسين فتيني طاهر2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
نبيل غالب علي فتيني2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
محمد حسن فتاح2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
خالد محمد زيد3رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
عبداهللا يحي شريف محسن3عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
عبدالفتاح سلطان احمد صالح3عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
أحمد جيالن علي شامي4رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
حمدي اباالحسن احمد4عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
محمد عوض باعوضه4عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
علي محمد حسين قوزي5رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
هاني داود إبراهيم النهاري5عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
محمد حسن سعيد مقبل5عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
حنان أحمد دله هندي6رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
جمعه محمد احمد ادريس6عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
انتصار محمد علي فتيني6عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
ازهار علي مقبول حسن7رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
لمياء أحمد هبة اهللا مثنى7عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
امة الرحمن احمد علي جبر7عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
فاطمة غالب محمد النهاري8رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
بلقيس حسين عبداهللا يازلي8عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
نوال محمد عبده ابكر8عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
ندى علي محمد البطاح9رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
ملك عبداهللا محمد علوان الحمادي9عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
نادية علي عزي عالنة9عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدا160الحديده     
عبداهللا سليمان علي القاسمي1رئاسهذآور مدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
محمد حسن جابر دهل1عضويهذآور مدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
جميل محمد سالم العبسي1عضويهذآور مدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
عادل عبدالعليم عبدالرشيد2رئاسهذآور مدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
خالد احمد عمر زغبي2عضويهذآور مدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
عبدالرحمن عبدالقادر عالنه2عضويهذآور مدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
عبداهللا مذآور محمد غربي3رئاسهذآور مدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
أحمد محمد يحي حسن3عضويهذآور مدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
فهد علي فر ج3عضويهذآور مدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
أمينه محمد صغير مخضري4رئاسهاناثمدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
رجاء حميد احمد الذماري4عضويهاناثمدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
اماني محمد حسن الشاوش4عضويهاناثمدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
هناء سليمان علي القاسم5رئاسهاناثمدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
أمل عبدالجبار مقبل غالب5عضويهاناثمدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
اسماء محمد حسن خيرات5عضويهاناثمدرسة خولة بنت االزورب160الحديده     
أديب طاهر أحمد الحاج1رئاسهذآور مكتب البريدج160الحديده     
عيسى شوعي فرج1عضويهذآور مكتب البريدج160الحديده     
عمر محمد يوسف صايغ1عضويهذآور مكتب البريدج160الحديده     
جمال غالب سليمان  مرعي2رئاسهذآور مكتب البريدج160الحديده     
محمد حسين تمار الرعيني2عضويهذآور مكتب البريدج160الحديده     
ابراهيم محمد الشامي2عضويهذآور مكتب البريدج160الحديده     
علي محمد علي هبيت3رئاسهذآور مكتب البريدج160الحديده     
وهيب محمد سالم العبسي3عضويهذآور مكتب البريدج160الحديده     
صهيب سليمان محمد قواص3عضويهذآور مكتب البريدج160الحديده     
جميله هبه علي بلغيث4رئاسهاناثمكتب البريدج160الحديده     
بلقيس شوعي فرج العديني4عضويهاناثمكتب البريدج160الحديده     
احالم احمد محمد مكرم4عضويهاناثمكتب البريدج160الحديده     
اروى احمد محمد رمضاني5رئاسهاناثمكتب البريدج160الحديده     
ساقية عبداهللا محمد مشهور5عضويهاناثمكتب البريدج160الحديده     
فطوم محمد عبداهللا خنن5عضويهاناثمكتب البريدج160الحديده     
قاسم عبيد االهلومي1رئاسهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
أبوبكر عبداهللا عبداهللا غزال1عضويهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
عبد الرحمن أحمد عبد الفتاح المعافا1عضويهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
رهيب هاشم عبدالحافظ الجرادي2رئاسهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
يي جابر االهدل2عضويهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
حسن محمد جمال2عضويهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
احمد علي باري3رئاسهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
عبده محمد حسن جلم3عضويهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
عبدالحكيم حمد احمد صالح3عضويهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
احمد حسين حسن القليصي4رئاسهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
محمد عبدالرحمن مفرح4عضويهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
مختار مقبل سيف4عضويهذآور مستوصف الشحاريةد160الحديده     
انيسة عبدالحق مكرد حيدر5رئاسهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
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هناء احمد يحيى قطاعي5عضويهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
ايمان محمد عبداهللا زلفوه5عضويهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
ناديه عمر عبداهللا رحيمي6رئاسهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
منى أحمد حسن عياني6عضويهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
رعناء محمد ابراهيم غالب6عضويهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
حياة احمد سالم حكمي7رئاسهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
هاله عمر يوسف مقبولي7عضويهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
احالم علي صالح العزاني7عضويهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
علويه حسن ابراهيم فراش8رئاسهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
شروق علي ابراهيم غالب8عضويهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
خلود حسن عمر خزان8عضويهاناثمستوصف الشحاريةد160الحديده     
عادل محمد حسين األهدل1رئاسهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
عمر عبداهللا هبه الشريف1عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
عبدالعزيز احمد علي القيسي1عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
منير عبده ياسين2رئاسهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
عبدالمعطي أحمد محمود معجب2عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
عبداهللا بكري فقيرة2عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
ياسر إسماعيل محمد غالب3رئاسهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
احمد محمد احمد جحبي3عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
لطفي عبداهللا هبه3عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
عبدالمنعم حمود محمد 4رئاسهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
هاني منصور عمر حمزة4عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
خالد محمد احمد صالح4عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
محمد عايش يحي حسن صالح5رئاسهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
حسين علي يحيى عمر5عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
مختار عبده ناشر5عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
عبدالحكيم عامر محمد علي6رئاسهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
انور عبدالجبار مقبل غالب6عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
مراد محمد عبدالوارث الخلي6عضويهذآور مدرسة السالمه160الحديده     
انتصار سالم ناجي يحي الحطامي7رئاسهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
حسنه عياش جابر حسن7عضويهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
ممتاز سعد هبه عياش7عضويهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
فايزه حسن ابراهيم فراش8رئاسهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
هيفاء أحمد فالت هبه حاوي8عضويهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
انتصار محمد احمد الحرد8عضويهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
فاطمه محمد علي صالح العصيمي9رئاسهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
حليمه هبه عيسى دوم9عضويهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
اسمهان سعد هبه عياش9عضويهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
وهبه سعيد سالم علي10رئاسهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
فاطمه أحمد عبده صالح النهاري10عضويهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
حياة محمد احمد الرداعي10عضويهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
رازقي عبداهللا سالم سعيد11رئاسهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
زهراء صالح عيضه11عضويهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
اسماء علي علي غزال11عضويهاناثمدرسة السالمه160الحديده     
سليمان علي صادق1رئاسهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
علي احمد علي جبر1عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
عبداهللا ابوبكر عبده البرعي1عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
ابراهيم عبداهللا سالم سعيد2رئاسهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
اسامه حسن ضحوي2عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
ابراهيم محمد قاسم قضيب2عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
عوضه احمد عوضه3رئاسهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
غازي محمد علي رمادي3عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
محمد سلطان العزعزي3عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
عبداهللا أحمد إسماعيل الضامري4رئاسهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
احمد محمد قاسم قضيب4عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
احمد صغير مصلح4عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
عمر عبدالرحمن حنن5رئاسهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
ابو بكر احمد عمر5عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
حسن عمر خزان االهدل5عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
خالد إسماعيل عبداهللا غالب6رئاسهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
أحمد حسن جابر6عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
خالد محمد حسن اسود6عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
عبدالغني حبيب سهل7رئاسهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
يوسف عمر عبداهللا يحي جحبي7عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
احمد ثواب يحيى علي7عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
علي احمد علي حسن االقزل8رئاسهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
وهب اهللا أحمد حسن 8عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
عبدالرحمن محمد سالم الحوآي8عضويهذآور مستوصف الحوكو160الحديده     
نجاه محمد احمد قطقط9رئاسهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
جماله إبراهيم أحمد إبراهيم حسن9عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
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فاطمة عبدالجبار مقبل الصانع9عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
فهميده عمر عبداهللا فقيره10رئاسهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
نجاه عوضه احمد عوضه10عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
عافيه حمود محمد المساوى10عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
ريما عبداهللا محمد بشكيري11رئاسهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
خلود العزي محمد عبداهللا الوصابي11عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
بيان عدنان محمد نعمان حجر11عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
فوزيه حسن عايش هجاري12رئاسهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
اسماء محمد احمد قطقط12عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
ندى محمود محمد هجام12عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
حموده احمد عبداهللا فقيهي13رئاسهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
نوال حسن أحمد إبراهيم يابس13عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
ايناس يحي محمد مسقوفي13عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
ابتسام هاشم عزي ابراهيم عون14رئاسهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
حميده محمد يحيى اسماعيل14عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
رحمه علي محمد 14عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
لطيفه محمد قاسم قضيب15رئاسهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
منى عبده أحمد مظفر15عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
سمر علي احمد عاموه15عضويهاناثمستوصف الحوكو160الحديده     
عيسى عبدالحكيم محمد شمسان1رئاسهذآور مدرسة النورز160الحديده     
عبداهللا منصر جزيالن1عضويهذآور مدرسة النورز160الحديده     
علي حسن مقبولي1عضويهذآور مدرسة النورز160الحديده     
أحمد أحمد دريهم2رئاسهذآور مدرسة النورز160الحديده     
فؤاد أحمد صالح أحمد2عضويهذآور مدرسة النورز160الحديده     
عبدالباسط علي محمود الحسني2عضويهذآور مدرسة النورز160الحديده     
عبده أحمد مهدي الحسني3رئاسهذآور مدرسة النورز160الحديده     
عمر عبداهللا الشيخ3عضويهذآور مدرسة النورز160الحديده     
علي مقبول عذروه3عضويهذآور مدرسة النورز160الحديده     
نبيلة سلطان احمد صالح4رئاسهاناثمدرسة النورز160الحديده     
ابتسام محمد احمد الزيلعي4عضويهاناثمدرسة النورز160الحديده     
فايزه محمد احمد محمد فقيهي4عضويهاناثمدرسة النورز160الحديده     
عوش احمد علي عدروه5رئاسهاناثمدرسة النورز160الحديده     
انتظام محمد عبدالرحمن دياب5عضويهاناثمدرسة النورز160الحديده     
رشا يحي أحمد مظفر5عضويهاناثمدرسة النورز160الحديده     
نادر بن دحروش حماطه1رئاسهذآور مدرسة خولهح160الحديده     
حسين علي احمد1عضويهذآور مدرسة خولهح160الحديده     
محمود عبده محمد سالم القدسي1عضويهذآور مدرسة خولهح160الحديده     
جمال عمر عايش يماني2رئاسهذآور مدرسة خولهح160الحديده     
سمير شالل أحمد سليمان2عضويهذآور مدرسة خولهح160الحديده     
موسى ابوبكر عبده البرعي2عضويهذآور مدرسة خولهح160الحديده     
شكيب احمد عثمان القدسي3رئاسهذآور مدرسة خولهح160الحديده     
عبداهللا محمود سفيان3عضويهذآور مدرسة خولهح160الحديده     
محمد يحيى السريحي3عضويهذآور مدرسة خولهح160الحديده     
حنان محمد عبداهللا يحي4رئاسهاناثمدرسة خولهح160الحديده     
عزيه عيسى احمد المطري4عضويهاناثمدرسة خولهح160الحديده     
حنان محمد يحيى خضري4عضويهاناثمدرسة خولهح160الحديده     
فيروز محمد هاشم المسني5رئاسهاناثمدرسة خولهح160الحديده     
منى عبداهللا سعيد5عضويهاناثمدرسة خولهح160الحديده     
ايمان ابوبكر عبده البرعي5عضويهاناثمدرسة خولهح160الحديده     
اسامه يحي عايش عبيد1رئاسهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
أحمد أحمد علي حكمي1عضويهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
سامي عايش حميد1عضويهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
علي محمد سعيد 2رئاسهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
طارق إبراهيم محمد مشهور2عضويهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
توفيق صالح فاضل محمد2عضويهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
إسماعيل محمد محمد الواحدي3رئاسهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
عادل محمد علي الجمالي3عضويهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
عبدالسالم علي خليل عطاؤ3عضويهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
محمد علي عمر الشريف4رئاسهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
عبده شوعي عبداهللا المحويتي4عضويهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
بسام عدنان صالح الوصابي4عضويهذآور مدرسة الرويشانط160الحديده     
أمنة احمد عبداهللا الحسام5رئاسهاناثمدرسة الرويشانط160الحديده     
هبات محمد احمد قطقط5عضويهاناثمدرسة الرويشانط160الحديده     
لطيفه حمادي صالح العمري5عضويهاناثمدرسة الرويشانط160الحديده     
نجيبه ناصر مسعد المجاهد6رئاسهاناثمدرسة الرويشانط160الحديده     
رحمه محمد عيسى العراف6عضويهاناثمدرسة الرويشانط160الحديده     
سباء حسين علي عثمان6عضويهاناثمدرسة الرويشانط160الحديده     
حنان محمد يحيى يارو7رئاسهاناثمدرسة الرويشانط160الحديده     
منى علي عمر الشريف7عضويهاناثمدرسة الرويشانط160الحديده     
منى مساوى هاشم يحيى7عضويهاناثمدرسة الرويشانط160الحديده     
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محمد آليب قاسم قليقل1رئاسهذآور معهد حراءى160الحديده     
يحي علي مغوي1عضويهذآور معهد حراءى160الحديده     
محمد صادق رسام يوسف1عضويهذآور معهد حراءى160الحديده     
بدر علي محمد سيف2رئاسهذآور معهد حراءى160الحديده     
ماهر عمر شعبان2عضويهذآور معهد حراءى160الحديده     
احمد احمد صغير مالن2عضويهذآور معهد حراءى160الحديده     
ابراهيم خير فتيش معوضه3رئاسهذآور معهد حراءى160الحديده     
شريف عز الدين عبدالسالم سعيد3عضويهذآور معهد حراءى160الحديده     
محمد بجاش محمد عبد اهللا3عضويهذآور معهد حراءى160الحديده     
فاطمه احمد ابراهيم سقيلي4رئاسهاناثمعهد حراءى160الحديده     
رمله أحمد عبدالحميد الصالحي4عضويهاناثمعهد حراءى160الحديده     
اسماء عبداهللا يحيى العشار4عضويهاناثمعهد حراءى160الحديده     
أمينه محمد حسين الوصابي5رئاسهاناثمعهد حراءى160الحديده     
سالمه نخلي هبه فتيني5عضويهاناثمعهد حراءى160الحديده     
منى احمد محسن شري5عضويهاناثمعهد حراءى160الحديده     
عوش احمد يحيى نوح6رئاسهاناثمعهد حراءى160الحديده     
زينب أحمد عبدالحميد الصالحي6عضويهاناثمعهد حراءى160الحديده     
سمر عبده محمد منصور6عضويهاناثمعهد حراءى160الحديده     
علي محمد أحمد الحمامي1رئاسهذآور معهد النورك160الحديده     
محمد صالح البيضاني1عضويهذآور معهد النورك160الحديده     
عرفات جابر عبيد1عضويهذآور معهد النورك160الحديده     
فاضل إبراهيم علي العريفي2رئاسهذآور معهد النورك160الحديده     
سعد بن سعد االنسي2عضويهذآور معهد النورك160الحديده     
عادل عمر عبداهللا2عضويهذآور معهد النورك160الحديده     
خالد احمد حسن موسى3رئاسهذآور معهد النورك160الحديده     
رياض عبدالجليل عبدالقوي العبسي3عضويهذآور معهد النورك160الحديده     
محمد سالم عياش سعيد جلة3عضويهذآور معهد النورك160الحديده     
عزي علي عزي عالنة4رئاسهذآور معهد النورك160الحديده     
عبدالرقيب عزي مقبل4عضويهذآور معهد النورك160الحديده     
عبدالوهاب سالم مقبل4عضويهذآور معهد النورك160الحديده     
اآرم علي يوسف نوره5رئاسهذآور معهد النورك160الحديده     
عبداهللا عبدالسالم عبده سعد5عضويهذآور معهد النورك160الحديده     
بسام محمد راشد القباطي5عضويهذآور معهد النورك160الحديده     
أحالم إبراهيم محمد الوليدي6رئاسهاناثمعهد النورك160الحديده     
دنيا علي عمر الشريف6عضويهاناثمعهد النورك160الحديده     
نوال محمد جابر سهل6عضويهاناثمعهد النورك160الحديده     
حموده محمد سهل جابر7رئاسهاناثمعهد النورك160الحديده     
زينب عبداهللا قاضي عامر7عضويهاناثمعهد النورك160الحديده     
اميره محمد صالح الرداعي7عضويهاناثمعهد النورك160الحديده     
منى هاشم عزي ابراهيم عون8رئاسهاناثمعهد النورك160الحديده     
منى علي محمد سعيد 8عضويهاناثمعهد النورك160الحديده     
سوسن شوعي حسن حارق8عضويهاناثمعهد النورك160الحديده     
رشاد علي احمد عبدالعزيز1رئاسهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
إبراهيم عبداهللا حسين أحمد1عضويهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
احمد ناصر احمد علي1عضويهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
فهد احمد محمد الهرآلي2رئاسهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
محمد حسن محمد علي المحويتي2عضويهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
محمد حسن هبه2عضويهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
محمود محمد عيسى مرزوق 3رئاسهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
المغيره شرف محمد قاسم3عضويهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
علي أحمد محمد مهدي3عضويهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
محمد حميد إبراهيم علي4رئاسهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
محمد حسين احمد الكتري4عضويهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
رضوان حسن محمد علي4عضويهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
رشاد محمود عبدالرحمن المشرعي5رئاسهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
محمد عمر محمد صنعاء5عضويهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
محمد طه عبده عثمان الوجيه5عضويهذآور مجمع هائل التربويا161الحديده     
انتصار علي عبداهللا الزوم6رئاسهاناثمجمع هائل التربويا161الحديده     
إسراء يحي عايش عبيد6عضويهاناثمجمع هائل التربويا161الحديده     
سلوى نبيل أحمد شريف6عضويهاناثمجمع هائل التربويا161الحديده     
محمد أحمد محمد عبيد زبيدي1رئاسهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
سلمان عياش شلفان يحيى 1عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
احمد بن احمد صالح الرفاعي1عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
احمد سالم احمد الشاعر2رئاسهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
هربي حسن عزي بنده2عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
علي محمد علي شيبه2عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
احمد جمال محمد ديك3رئاسهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
سليمان سليمان محمد مهدي3عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
محمد عبداهللا مطهر ابكر3عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
عمر علي ناشر الجنيد4رئاسهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
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فواز حسن عباس الوافي4عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
اسامه شوعي احمد حجري4عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
فؤاد محمد احمد مساوى5رئاسهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
رضوان موسى علي موسى5عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
عبدالناصر ناصر عبدالجبار بلكم5عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
عبده محمد قاسم6رئاسهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
هشام عمر احمد المزجاجي6عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
صدام عبدالخالق محمد حسن6عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
فؤاد عبداهللا احمد الصعفاني7رئاسهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
عبده عزي عبداهللا حسين مخي7عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
عبدالناصر فضل علي7عضويهذآور مستوصف حارة اليمنب161الحديده     
فاطمه عبده علي حسن محمد دهني8رئاسهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
فطوم محمد علي شيبه8عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
ناديه محمد حسان الوافي8عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
هويدا حسين محمد الكتري9رئاسهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
سلمى يحي ثابت يحي9عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
خميسه حيدر سليمان9عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
نبيله محي الدين عبدالحق10رئاسهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
عائشه ابراهيم محمد جبلي10عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
الهام عبدالرحمن عبداهللا مصوعي10عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
ناديه محمد ابكر حسن 11رئاسهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
حسينه عبداهللا محمد قاسم11عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
امل ناصر عبدالجبار ناصر11عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
فاطمة علي احمد علوي12رئاسهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
حنان يحيى محمد سليمان 12عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
نجات عبداهللا عزي 12عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
ندى حسن يحيى مطهر13رئاسهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
حبيبه محمد إبراهيم أبوالغيث13عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
سناء يحيى علي عالنة13عضويهاناثمستوصف حارة اليمنب161الحديده     
احمد محمد امين الصعفاني1رئاسهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
عبده يحي حسين عمر1عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
احمد ابراهيم حسن جماعي1عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
محمد عبدالقادر محمد أحمد الدالي2رئاسهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
يحيى محمد يحيى الكعبي2عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
عبدالرحمن احمد عمر سيف2عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
عبداهللا عزي محمد عزي3رئاسهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
محمد حيدر مرشد عبداهللا3عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
جالل محمد فاضل3عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
محمود سيف الشميري4رئاسهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
محمد عباس محمد الصعفاني4عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
غسان سعيد احمد عمر سيف4عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
ياسر احمد يوسف النهاري5رئاسهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
محمد عبده محمد نعمان الحزيمي5عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
محمد حسن هريرة5عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
امين احمد عبده6رئاسهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
مصطفى محمد علي الصعفاني6عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
محمد صالح يحي رعدان6عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
اآرم عمر ثابت قايد البناء7رئاسهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
محمد فارع علي مقبل الخامري7عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
صديق إسحاق يوسف نبات7عضويهذآور المرآز الثقافيج161الحديده     
ايمان يحيى يحيى غبير8رئاسهاناثالمرآز الثقافيج161الحديده     
اثار احمد عمر سيف8عضويهاناثالمرآز الثقافيج161الحديده     
صفاء منصور ثابت القباطي8عضويهاناثالمرآز الثقافيج161الحديده     
آلثوم محمد علي حاتم9رئاسهاناثالمرآز الثقافيج161الحديده     
حياة فتيني حسن أحمد العجي9عضويهاناثالمرآز الثقافيج161الحديده     
نجاة احمد سالم  الشاعر9عضويهاناثالمرآز الثقافيج161الحديده     
نجيب ياسين سعيد المقرمي1رئاسهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
مجيد احمد ثابت الناشري1عضويهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
ضيف اهللا عيسى عبداهللا بوالد1عضويهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
أبوبكر هادي أحمد برآات2رئاسهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
حسين عبداهللا حسين اليازلي2عضويهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
خيري علوي محمد الوزان2عضويهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
يحيى عبيد قاسم عطيه3رئاسهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
سليمان محمد سليمان قواص3عضويهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
جمال علي محمد ترآي3عضويهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
عبدالرحمن يحي أبكر عالنه4رئاسهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
علي عبداهللا علي الحسني4عضويهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
عبده عيسى عبداهللا بوالد4عضويهذآور مستوصف الصديقيةد161الحديده     
تهاني عبده أحمد عبيد5رئاسهاناثمستوصف الصديقيةد161الحديده     
امنه محضار محمد مقبول5عضويهاناثمستوصف الصديقيةد161الحديده     
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طيبه عبداهللا عمر مخيي5عضويهاناثمستوصف الصديقيةد161الحديده     
اميره محمود عبداللطيف عالنه6رئاسهاناثمستوصف الصديقيةد161الحديده     
أماني محمد مقبل العرشي6عضويهاناثمستوصف الصديقيةد161الحديده     
نورية سعيد محمد علي6عضويهاناثمستوصف الصديقيةد161الحديده     
ايمن عبدالوهاب احمد محمد المتوآل1رئاسهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
وليد أحمد أمين نعمان1عضويهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
رشدي قاسم عقالن1عضويهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
عباس محمد غالب الحرازي2رئاسهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
توفيق غالب سعيد سالم الحطامي2عضويهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
خالد محمد احمد صالح2عضويهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
ياسين محمد سعيد3رئاسهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
شادي عبداهللا سيف الصلوي3عضويهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
عادل محمد حسين العطاب3عضويهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
سليمان خزان محمد عنبر4رئاسهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
عمر مرشد عبداهللا شاهر4عضويهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
محمد نادر ابراهيم عوض4عضويهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
مازن إسحاق يوسف نبات5رئاسهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
آمال ناصر علي عايش5عضويهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
محمد يحيى محمد علي الطايفي5عضويهذآور مستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
رباب ناصر أحمد محمد غيالن6رئاسهاناثمستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
زهراء محمد غالب الحرازي6عضويهاناثمستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
اسماء حسن ابوبكر العطاس6عضويهاناثمستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
خديجه محمد علي حاتم7رئاسهاناثمستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
إآرام أحمد يحي محمد البرعي7عضويهاناثمستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
منى حسن محمد احمد الحرد7عضويهاناثمستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
عائشة علي سليمان الراعي8رئاسهاناثمستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
زينب مشهور محمد عقيلي8عضويهاناثمستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
نبيله حسن المهندس8عضويهاناثمستوصف التحرير الصحيه161الحديده     
عبدالرحمن محمد عبده ناشر1رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
عادل عبداهللا محمد الزهيري1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
مستور يحيى أحمد الصعفاني1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
محمد أحمد أحمد علي الجعدي2رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
وحيد علي بن علي حسين2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
جمال احمد علي نعمان2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
فوزي احمد غانم العمري3رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
فيصل صالح ناصر عبداهللا3عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
أحمد عوض عبداهللا محجب3عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
محمد عبداهللا يحيى مشهور4رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
وسيم سالم عياش سعيد4عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
ايمن يوسف ابراهيم عوض4عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
باسم علي سعيد محمد المعمري5رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
محمد حسين عبدالرحمن الحرازي5عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
احمد محمد عوض هيص5عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
عامر عبداهللا بخيت علي6رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
محمد شيبه يوسف عبده6عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
عبد اهللا عايش يحيى حسين6عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
امه الرحمن احمد قاسم الصعفاني7رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
سميه عبدالحفيظ سعيد أحمد ثابت7عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
جميله حيدر سليمان7عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
عزيزه قاسم عزي سالم زقني8رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
ياسمين قاسم محمد عثمان8عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
ام السعد قاسم عبده عمر8عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
سناء علي ابراهيم الواقدي9رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
أسماء محمد صغير محمد9عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
منال علي سعيد أحمد9عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
حنان ناصر أحمد محمد غيالن10رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
حنان قايد احمد الوصابي10عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
احالم عبده محمد عبداهللا10عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
هيفاء يوسف قاسم معجم11رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
سميرة عبده سالم11عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
إبتهال قايد حسين العبسي11عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرو161الحديده     
ناظم عبدالولي سعيد الشرجبي1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
علي يوسف عبداهللا يحي الخضمي1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
عبداهللا علي سليمان الراعي1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
غمدان محمد أبو علي2رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
حسن يحيى عبداهللا البكاري2عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
مطهر عبدالودود مطهر المحويتي2عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
هيثم أحمد يحيى الكعبي3رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
إبراهيم محمد علي عمر حشيبري3عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
سالم محمد علوان المقرمي3عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
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منصور إبراهيم علي الخضمي4رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
ماهر محمد عبده فقيه4عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
وليد أحمد صالح الذماري4عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
سارة عبدالرب سعيد المعمري5رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
ريما يحيى عبداهللا البكاري5عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
منى محمد عبداهللا البكاري5عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
هاله يحيى عبداهللا البكاري6رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
حليمه علي عبدالمجيد هزاع6عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
بلقيس محمد مرشد6عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز161الحديده     
فهمي احمد قائد غالب1رئاسهذآور مستوصف الحي التجاريح161الحديده     
فؤاد العزي سعيد المصوعي1عضويهذآور مستوصف الحي التجاريح161الحديده     
أحمد محمد عمر أحمد الباشا1عضويهذآور مستوصف الحي التجاريح161الحديده     
مصطفى علي حيدره عبداهللا2رئاسهذآور مستوصف الحي التجاريح161الحديده     
أمين محمد عبدالحبيب إبراهيم2عضويهذآور مستوصف الحي التجاريح161الحديده     
محمد داود محمد المحنبي2عضويهذآور مستوصف الحي التجاريح161الحديده     
حسن الصغير محمد مغنم3رئاسهذآور مستوصف الحي التجاريح161الحديده     
امير ناصر عمر طرير3عضويهذآور مستوصف الحي التجاريح161الحديده     
عبدالرحمن سيف احمد عبداهللا3عضويهذآور مستوصف الحي التجاريح161الحديده     
نيفين محمد فرج4رئاسهاناثمستوصف الحي التجاريح161الحديده     
غاده هادي محمد هادي4عضويهاناثمستوصف الحي التجاريح161الحديده     
حنان محمد هبه حكمي4عضويهاناثمستوصف الحي التجاريح161الحديده     
صباح احمد صالح الذماري5رئاسهاناثمستوصف الحي التجاريح161الحديده     
إيمان يحي عايش5عضويهاناثمستوصف الحي التجاريح161الحديده     
اماني داود محمد المحنبي5عضويهاناثمستوصف الحي التجاريح161الحديده     
هدى علي شريان6رئاسهاناثمستوصف الحي التجاريح161الحديده     
فايزه مهدي راشد محمد6عضويهاناثمستوصف الحي التجاريح161الحديده     
سميره عايش عبده ابراهيم6عضويهاناثمستوصف الحي التجاريح161الحديده     
خالد عيسى شريف ابراهيم1رئاسهذآور المؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
عبدالعزيز محمد إبراهيم أبوالغيث1عضويهذآور المؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
محمد أحمد جابر بجلي1عضويهذآور المؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
بكر  علي أحمد السعدي2رئاسهذآور المؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
مختار محمد سيف جحيف2عضويهذآور المؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
محمد صالح محمد صالح الوهاشي2عضويهذآور المؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
إسماعيل محمد إبراهيم أبوالغيث3رئاسهذآور المؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
اآرم حسين احمد محمد الكتري3عضويهذآور المؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
اسماعيل محمد يحيى الحرازي3عضويهذآور المؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
امه الملك محمود اسماعيل الحيمي4رئاسهاناثالمؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
اعتراف محمد عبدالرحمن دياب4عضويهاناثالمؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
خديجه إبراهيم محمد عبده4عضويهاناثالمؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
رحمه عبدالسالم سلطان السروري5رئاسهاناثالمؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
سوسن سالم علي ابكر5عضويهاناثالمؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
وسيله عبدالعليم علي حيدره5عضويهاناثالمؤسسة العامة للنقل البريط161الحديده     
ناصر سعيد محمد عقالن1رئاسهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
على على عمر جيشي1عضويهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
نبيل احمد ناصر الشرفي1عضويهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
على محمد عبداهللا ابراهيم2رئاسهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
عبدالملك عبداهللا محمد علي الوصابي2عضويهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
سعيد محمد سيف حجيف2عضويهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
منير محمد قائد الشميري3رئاسهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
خالد محمد محمد الحسام3عضويهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
احمد عبداهللا الدرغام3عضويهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
مجاهد على اسماعيل المسعودي4رئاسهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
نجيب سالم داود علي4عضويهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
احمد علي بن علي الحيلة4عضويهذآور مدرسة الثورةا162الحديده     
جميله صالح البيضاني5رئاسهاناثمدرسة الثورةا162الحديده     
أروى أحمد عبدالمجيد هزاع5عضويهاناثمدرسة الثورةا162الحديده     
سهام عبده محمد قاسم5عضويهاناثمدرسة الثورةا162الحديده     
نجوى عمر بجاش عبدالمجيد هزاع6رئاسهاناثمدرسة الثورةا162الحديده     
ياسمين غالم الشميري6عضويهاناثمدرسة الثورةا162الحديده     
اميرة سلطان جرش6عضويهاناثمدرسة الثورةا162الحديده     
هدي حسين شرعان7رئاسهاناثمدرسة الثورةا162الحديده     
أحالم فتيني حسن أحمد العجي7عضويهاناثمدرسة الثورةا162الحديده     
سحر ناصر احمد علي ناجي7عضويهاناثمدرسة الثورةا162الحديده     
مصطفى نور الدين عبدالخالق1رئاسهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
عبدالحميد قائد عبدالمغني عبده غالب1عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
أحمد حسن صغير يغنم1عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
يوسف حسين هادي عياني2رئاسهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
صالح نور الدين عبدالخالق2عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
عيدروس عزي عبداهللا2عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
يحيى محمد عبدالرشيد3رئاسهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
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مختار فيصل إسماعيل فارع الحمادي3عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
نشوان داود محمد المحنبي3عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
محمد عبداهللا سلطان الحمادي4رئاسهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
حسن على ناصر الحوثي4عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
عادل محمد عباس4عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
اآمل عز الدين محيي الدين السروري5رئاسهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
محمد حمود محمد عثمان5عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
ماجد علي محمد العشي5عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
سمر محمد محمد علي6رئاسهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
ملوك ناصر مهدي على 6عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
احالم جواس6عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
عزيزه محمد مبروك7رئاسهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
بشرى أحمد عبدالمجيد هزاع7عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
سونا محمد محمد علي7عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
حليمه أحمد علي سعيد الزبيدي8رئاسهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
اماني عبداهللا محمد احمد 8عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
رابعه محمد ابكر8عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
هناء احمد حميد الشاحذي9رئاسهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
مروه محمد يحي إبراهيم عبد9عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
مريم محمود المشرعي9عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيريب162الحديده     
احمد محمد قاسم العزعزي1رئاسهذآور مبنى البريدج162الحديده     
عارف قاسم مقبل ناجي 1عضويهذآور مبنى البريدج162الحديده     
ابراهيم ابوبكر اسحاق1عضويهذآور مبنى البريدج162الحديده     
محمد عبدالحق مكرد العريقي2رئاسهذآور مبنى البريدج162الحديده     
محمد قاسم محمد شرف 2عضويهذآور مبنى البريدج162الحديده     
حسام محمد بن محمد سعيد2عضويهذآور مبنى البريدج162الحديده     
فتحي عبداهللا الشرفي3رئاسهذآور مبنى البريدج162الحديده     
جبران علي هادي يحي غيالن3عضويهذآور مبنى البريدج162الحديده     
فرحان محمد احمد المعمري3عضويهذآور مبنى البريدج162الحديده     
أحمد محمد قايد الوصابي4رئاسهذآور مبنى البريدج162الحديده     
محمد عبداهللا يحيى القادري4عضويهذآور مبنى البريدج162الحديده     
احمد يوسف سالم4عضويهذآور مبنى البريدج162الحديده     
أضواء سيف ثابت نعمان5رئاسهاناثمبنى البريدج162الحديده     
حنان ناجي الورد5عضويهاناثمبنى البريدج162الحديده     
نجاح حسين على الفالح5عضويهاناثمبنى البريدج162الحديده     
نوال عبداهللا الصراري6رئاسهاناثمبنى البريدج162الحديده     
منى البدر عبد الرحمن6عضويهاناثمبنى البريدج162الحديده     
سوزان احمد غانم المعمري6عضويهاناثمبنى البريدج162الحديده     
بشرى محمد فاضل7رئاسهاناثمبنى البريدج162الحديده     
صباح احمد الكمال7عضويهاناثمبنى البريدج162الحديده     
ايمان احمد مقبل المقطري7عضويهاناثمبنى البريدج162الحديده     
عبداهللا عبداهللا عبداهللا الرجوي1رئاسهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
خلدون عبدالكريم محمد الدبعي1عضويهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
هشام علي صغير أدهم1عضويهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
طه محمد رحبان الزبيري2رئاسهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
اوسان جابر علي االسطى2عضويهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
مروان سعيد عبده الشيباني2عضويهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
احمد ابوبكر حسين آارون3رئاسهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
خالد صالح عبداهللا فرحان3عضويهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
عبداهللا حسن علي موسى المتوآل3عضويهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
محمد اسماعيل يحيى على 4رئاسهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
مأمون عبدالكريم محمد الدبعي4عضويهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
باسم احمد سعيد الشيباني4عضويهذآور مبنى المواصالتد162الحديده     
مسرات عبدالكافي القرشي5رئاسهاناثمبنى المواصالتد162الحديده     
ليوم علي عبده علي الدبعي5عضويهاناثمبنى المواصالتد162الحديده     
هاجر ناصر احمد المنصوري5عضويهاناثمبنى المواصالتد162الحديده     
عائده احمد عبدالمجيد هزاع6رئاسهاناثمبنى المواصالتد162الحديده     
سميره احمد زيد الشعفلي6عضويهاناثمبنى المواصالتد162الحديده     
سماح عبده شفيق6عضويهاناثمبنى المواصالتد162الحديده     
نجالء عبدالرحمن القربي7رئاسهاناثمبنى المواصالتد162الحديده     
بشيره غالب علي سعيد البريهي7عضويهاناثمبنى المواصالتد162الحديده     
اروى محمد عزي صالح7عضويهاناثمبنى المواصالتد162الحديده     
عمار أحمد محرم شامي1رئاسهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
ناصر محمد سعد المسوري1عضويهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
منصور محمد مهدي اللحفي1عضويهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
محمد أحمد عبداهللا حربه2رئاسهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
بسام محمد حسن ابوعلى2عضويهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
فيصل علي فتيني جنيد2عضويهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
هالل محمد على عالو3رئاسهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
عبداهللا محمد أحمد شانع3عضويهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
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غمدان محمد عبده قاسم3عضويهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
حامد يحيى علي عالنة4رئاسهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
سيف محمد على الذاري4عضويهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
محمد محمد صالح الحبيشي4عضويهذآور مبني مؤسسة المياةه162الحديده     
مارية هاشم محمد علي5رئاسهاناثمبني مؤسسة المياةه162الحديده     
بهجه على بن على 5عضويهاناثمبني مؤسسة المياةه162الحديده     
بشري عبداهللا القعده5عضويهاناثمبني مؤسسة المياةه162الحديده     
رانيا احمد سالم العواضي6رئاسهاناثمبني مؤسسة المياةه162الحديده     
ابتسام أحمد عبدالمجيد هزاع6عضويهاناثمبني مؤسسة المياةه162الحديده     
ليلى بكور محمد عبداهللا6عضويهاناثمبني مؤسسة المياةه162الحديده     
سارة ناصر احمد المنصوري7رئاسهاناثمبني مؤسسة المياةه162الحديده     
امال محمد الخطيب7عضويهاناثمبني مؤسسة المياةه162الحديده     
هناء يحيى حفظ اهللا7عضويهاناثمبني مؤسسة المياةه162الحديده     
باري باري عيش1رئاسهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
أيوب غالب قائد فارع شمسان1عضويهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
عبد الكريم محمود المشرعي1عضويهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
محمد احمد عبده قصير2رئاسهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
عبداهللا داود محمد المحنبي2عضويهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
مهيب حسن علي ناصر2عضويهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
وضاح عبدالملك قاسم المذحجي3رئاسهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
عزالدين محمد شعبين3عضويهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
وديع عبداهللا سلطان3عضويهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
هاني محمد عوض آينه4رئاسهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
يوسف محمد علي الطيب األحمدي4عضويهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
نضال عبداللطيف محمد القباطي4عضويهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
عمرو عبد اهللا محمد5رئاسهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
مراد محمد حسن المحويتي5عضويهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
عباس عوض حضرمي 5عضويهذآور مدرسة الفاروقو162الحديده     
ابها عمر عزي ميني6رئاسهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
سعاد جواد سالم قاسم6عضويهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
سهلة احمد محمد الجعبلي6عضويهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
زهراء حسن عبداهللا عباس7رئاسهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
بلقيس عثمان قابصي7عضويهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
اروى محمد عزي7عضويهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
وفاء عثمان محمد قابصي8رئاسهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
أمريه درهم علي داهم8عضويهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
احالم عبدالحليم احمد محمد8عضويهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
هدى علي عبده علي الدبعي9رئاسهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
فطوم على غنون9عضويهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
امون صديق آردي9عضويهاناثمدرسة الفاروقو162الحديده     
فؤاد محمد عبداهللا سعيد القباطي1رئاسهذآور مرآز الصم والبكمز162الحديده     
مصطفي عبده حسن الحذيفي1عضويهذآور مرآز الصم والبكمز162الحديده     
مروان قايد حمود باشا1عضويهذآور مرآز الصم والبكمز162الحديده     
عبدالحميد احمد عايض2رئاسهذآور مرآز الصم والبكمز162الحديده     
حذيفة خليل محمد الصريمي2عضويهذآور مرآز الصم والبكمز162الحديده     
عالء شاهر سعيد المعمري2عضويهذآور مرآز الصم والبكمز162الحديده     
وفاء ادريس عثمان3رئاسهاناثمرآز الصم والبكمز162الحديده     
عائشه عبداهللا علي غيالن3عضويهاناثمرآز الصم والبكمز162الحديده     
رباب طربوش عبده مقبل3عضويهاناثمرآز الصم والبكمز162الحديده     
سهام عبده محمد قاسم4رئاسهاناثمرآز الصم والبكمز162الحديده     
نبيهه محمد فيصل4عضويهاناثمرآز الصم والبكمز162الحديده     
يسري على محمد 4عضويهاناثمرآز الصم والبكمز162الحديده     
على صغير ابراهيم مهدي1رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
عبدالكريم علي أحمد المنشدي1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
مجدي أحمد حسن الفخري1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
ياسين عبده علي أحمد البيضاني2رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
يحيى رزيق صالح فرج2عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
عبداهللا فتاح ناصر منصر2عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
عبدالسالم على عبده النجار3رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
هيثم عبدالقوي سالم فارع عبده3عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
حمزة جابر عشور3عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
خالد علي محمد علي4رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
هادي امين احمد ماحي4عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
وليد نعمان محمد العبسي4عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
على صغير مبارك حسن5رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
محمد صالح سعد سعد5عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
خليل داوود عبداهللا5عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
مها على حسن االهدل6رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
زينب عبداهللا محمد حسن6عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
سلوي عبدالعزيز محمد السالمي6عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
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عائده عبدالوهاب سعيد الدبعي7رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
عيشه مهدي عبداهللا7عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
ايناس احمد حسين عامر7عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديقح162الحديده     
عمر علي حسن محمد1رئاسهذآور المرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
جمال عبدالقادر على الجوفي1عضويهذآور المرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
احمد سعيد شمسان الحكيمي1عضويهذآور المرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
أمين محمد أحمد الشريف2رئاسهذآور المرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
احمد شروف بلغيث2عضويهذآور المرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
محمد على يحيى سويدان2عضويهذآور المرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
عمر عبدالكافي نعمان3رئاسهذآور المرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
محمد علي زيد اسماعيل البكالي3عضويهذآور المرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
ريدان عبده محمد قاسم3عضويهذآور المرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
نجاة ابراهيم صالح البيضاني4رئاسهاناثالمرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
رقيه محمد بن محمد حسن4عضويهاناثالمرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
ندوى فضل علي مقبل4عضويهاناثالمرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
فاطمه سالمين أحمد هبه5رئاسهاناثالمرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
سيناء عبده جناح5عضويهاناثالمرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
رجاء نعمان محمد5عضويهاناثالمرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
اعتماد على الحاج6رئاسهاناثالمرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
دعاء احمد محمد الجبلي6عضويهاناثالمرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
إشراق حزام عبدالجليل الشميري6عضويهاناثالمرآز الطبي التعاونيط162الحديده     
عبده سالم عمر الذيبابي1رئاسهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
إسماعيل علي قاسم سويد1عضويهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
محمد عبدالعزيز محمد السالمي1عضويهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
علي عبدالجبار عبدالمجيد المعمري2رئاسهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
طارق على صالح حنش2عضويهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
على قاسم المضوني2عضويهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
على بن على مهدي المضوني3رئاسهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
عامر محمد علي أحمد الحبيشي3عضويهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
عبدالكافي محمد علي المعمري3عضويهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
عمرو عبداهللا محمد حبق4رئاسهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
محمد على عياش مشرع4عضويهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
محمد عبداهللا اسماعيل الصعفاني4عضويهذآور مستوصف الزباريةى162الحديده     
فوزية داود محمد المحنبي5رئاسهاناثمستوصف الزباريةى162الحديده     
نجاه سالم بان5عضويهاناثمستوصف الزباريةى162الحديده     
رانيه احمد سالم هديل5عضويهاناثمستوصف الزباريةى162الحديده     
مالح حسن امين6رئاسهاناثمستوصف الزباريةى162الحديده     
رمزيه جعفر محمد علي6عضويهاناثمستوصف الزباريةى162الحديده     
منيرة علي عبداهللا عثمان6عضويهاناثمستوصف الزباريةى162الحديده     
اروى عبداهللا عبده المسني7رئاسهاناثمستوصف الزباريةى162الحديده     
ساميه محمد على الذاري7عضويهاناثمستوصف الزباريةى162الحديده     
ضياء مبارك7عضويهاناثمستوصف الزباريةى162الحديده     
أحمد عبداهللا هيجه عكار1رئاسهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
حسن راجح احمد سالم 1عضويهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
عمر يحيى عمر عره1عضويهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
احمد حسين احمد حسن2رئاسهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
صفوان عبدالوهاب سعيد الدبعي2عضويهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
محمد عبدالقادر مساعد الطاهري2عضويهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
يحي محمد هارب االسلمي3رئاسهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
مبروك ناصر مبارك حسن3عضويهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
محمد عثمان ديهان احمد3عضويهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
طارق عبدالحفيظ ردمان ناجي4رئاسهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
عبداهللا عبدالولي عبداهللا سالم4عضويهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
يوسف ابراهيم عوض4عضويهذآور مستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
حنان حسين عبداهللا احمد 5رئاسهاناثمستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
عبير قائد محمد يحي االصبحي5عضويهاناثمستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
عائشة محمد عبده آديش5عضويهاناثمستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
أماني عيسى علي الكردي6رئاسهاناثمستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
وفاء احمد محمد مدني6عضويهاناثمستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
ريما عبداهللا اسماعيل الصعفاني6عضويهاناثمستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
رنا عبدالرحمن محمد احمد7رئاسهاناثمستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
أماني يوسف عبدالباري محمد7عضويهاناثمستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
امل نادر ابراهيم عوض7عضويهاناثمستوصف الهالل االحمرك162الحديده     
حيدر مهدي حيدر ناجي 1رئاسهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
نجيب محمد فرحان دبوان1عضويهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
عمرو عبدالعزيز محمد السالمي1عضويهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
عبدالرحمن احمد محمد الشيباني2رئاسهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
راضي احمد محمد رامي2عضويهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
سليم محمد عبداهللا احمد2عضويهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
مراد يحيى عبداهللا القدسي3رئاسهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
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خالد عبداهللا محمد شائع3عضويهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
محمد سعيد عقالن انعم3عضويهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
علي زيد عوض عيدان4رئاسهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
رعد احمد محمد سيف4عضويهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
احمد عبده سعيد4عضويهذآور مدرسة ٧ يوليول162الحديده     
وفاء عبدالعزيز محمد5رئاسهاناثمدرسة ٧ يوليول162الحديده     
عفاف عبداهللا قاسم5عضويهاناثمدرسة ٧ يوليول162الحديده     
ريهام ابراهيم احمد سالم الشوافي5عضويهاناثمدرسة ٧ يوليول162الحديده     
مني عبداهللا على سنان6رئاسهاناثمدرسة ٧ يوليول162الحديده     
عزيزه سالمين أحمد هبه6عضويهاناثمدرسة ٧ يوليول162الحديده     
لولوه احمد محمد الجبلي6عضويهاناثمدرسة ٧ يوليول162الحديده     
اشجان احمد غانم علي المعمري7رئاسهاناثمدرسة ٧ يوليول162الحديده     
ريهام حيدر نعمان7عضويهاناثمدرسة ٧ يوليول162الحديده     
هناء يحيى احمد القدسي7عضويهاناثمدرسة ٧ يوليول162الحديده     
جهاد امين احمد محمد1رئاسهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
عبدالحكيم فرحان عبدالسالم قاسم 1عضويهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
عبدالسالم محمد سالم عتيق1عضويهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
حسن احمد عبدالرحمن بويهل2رئاسهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
علي صالح عباد الشرفي2عضويهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
صدام نبيل علي محسن2عضويهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
خالد يحي صغير الصليحي3رئاسهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
عكوان سعيد محمد احمد الجليبي3عضويهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
احمد عبداهللا احمد الشريجي3عضويهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
هاني عبدالقادر احمد ثابت4رئاسهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
محمد أحمد علي باحاج4عضويهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
عبداالله علي مقبل4عضويهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
عبداهللا يحي أحمد عمر5رئاسهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
وليد عبداهللا على محمد القباطي5عضويهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
فؤاد محمد صالح5عضويهذآور مبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
سميره سليمان يحي خيشني6رئاسهاناثمبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
خلود خالد عبده الحمادي6عضويهاناثمبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
نورا يحي صغير الصليحي6عضويهاناثمبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
رندا خالد عبده عبداهللا7رئاسهاناثمبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
ابتسام خالد على المقطري7عضويهاناثمبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
هالة عبدالقادر احمد ثابت7عضويهاناثمبنى االنشاءات للمواصالت مرآز (ل)ا163الحديده     
مراد محمود عبداهللا القدسي1رئاسهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
أحمد أحمد إبراهيم يحي جعفر1عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
محمود علي حسن موسى1عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
احمد محمد عمر قصاب2رئاسهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
محمد علي محمد الشرفي2عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
يوسف علي غانم فاك2عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
بدر شريف احمد قائد القباطي3رئاسهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
سعد على عبده عبداهللا عامر3عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
عبدالحكيم سيف عبداهللا عبده3عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
محمد ابراهيم محمد طاهر4رئاسهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
أبوبكر علي محمد سالم بافقيه4عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
عبدالقاهر محمد لطف4عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
خالد علي محمد الجليبي5رئاسهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
حكيم محمد احمد الرداعي5عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
علي حسن محمد البيشي5عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
محمد محمد جليل محمد 6رئاسهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
محمد نبيل أحمد شريف6عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
عمار حسن شمسان عبداهللا6عضويهذآور مدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
سعيده عمر سالم شلفان7رئاسهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
سميه أيوب عبدالنور الشميري7عضويهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
هند محمد عبد الرحمن7عضويهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
خديجه خادم علي سليمان شجون8رئاسهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
بسمة احمد فتيني عبدالهادي8عضويهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
ياسمين عبدالوهاب عبده على 8عضويهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
هدية غالب مقبل الخامري9رئاسهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
خديجه محمد عبدالرحيم9عضويهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
الهام عبده عريمان9عضويهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
مريم قايد هايل الشمير10رئاسهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
حمودة احمد صالح ابجر10عضويهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
بشرى مختار حسن احمد10عضويهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
علوية محمد عايض احمد11رئاسهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
لينا نبيل علي محسن11عضويهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
نسيم عبد الجبار عبد الوسع11عضويهاناثمدرسة  الشهيد الزبيريب163الحديده     
أسامة حسن علي ناصر1رئاسهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
ناصر احمد عبداهللا قاسم1عضويهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
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عصام احمد عبداهللا ثابت1عضويهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
إبراهيم أحمد محمد علي الشريف2رئاسهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
عبده الصغير عبده الصغير عبده على2عضويهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
محمد حسن عبداهللا ياسين الحسني2عضويهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
وائل دحان صالح 3رئاسهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
وجدي سيف علي علي عبده3عضويهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
عبده سعيد قائد المصباحي3عضويهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
محمد درويش محمد محمد4رئاسهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
خالد شوعي مرشد زبعان4عضويهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
عادل على البغوي4عضويهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
محمد قاسم مستور افندي5رئاسهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
جيالن حسن محمد صادق5عضويهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
سلطان قائد محمد حسن5عضويهذآور مبنى مياه الريفج163الحديده     
سمر محمد راشد القباطي6رئاسهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
عيشة قاسم مستور افندي6عضويهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
سهلة سالم يحيى صندوق6عضويهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
سميرة عبدالكبير عبده الدخن7رئاسهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
سعاد حسن علي ناصر7عضويهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
ذآرى عبدالمغني غالب عبدالرحمن الشرعبي7عضويهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
باسمة سشعيد غرسان8رئاسهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
تيسير عبدالباسط  علي احمد8عضويهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
مها عبداهللا ابراهيم احمد 8عضويهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
فاطمة سعيد على احمد 9رئاسهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
حمامه أحمد محمد قاسم البدحي9عضويهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
منى علي حسن الحالي9عضويهاناثمبنى مياه الريفج163الحديده     
ازهر محمد جبريل احمد عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
فكري عبداهللا محمد القدسي1عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
حسن غالب مشاور1عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
مراد احمد عبدالرحيم المقطري2رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
محمد عبداهللا محمد الحوصلي2عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
عصام حسن عسكري صيفان2عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
خالد حسن محمد سعيد االديب3رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
أبو الغيث عمر يحيى آحيل3عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
صدام عبداهللا قائد احمد3عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
علي بن علي يحيى البراق4رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
سعيد ناصر يسلم االحمر بعوضه4عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
مشتاق عبدالرحمن سيف4عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
انور حسن محمد على الحوصلي5رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
بندر أحمد أمين المقالح5عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
مهدي عبداهللا علي محمد الشويع5عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
وضاح أحمد عبده حزام6رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
محسن احمد صالح وهبان6عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
عيدروس اسماعيل عبد الحق6عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
أروى علي عبداهللا القدسي7رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
جميلة عبيد قاسم على سعد7عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
نعيمة عبدالرحمن محمد على السقاف7عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
سميرة يحي ناصر الحجاجي8رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
ايمان علي راشد الزريقي8عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
حياة عبدالقادر عبد عجالن8عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
سميه أحمد محمد غالب القدسي9رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
نوال شوعي ناصر الحوصلي9عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
نوال احمد عبداهللا قريش9عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
فايزه مرشد الصعفاني10رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
أمينه عائش سالم صالح10عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
تهاني غانم احمد النجاشي10عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
سماح محمد عبدالجليل علي مجاهد11رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
عيشة عبيد قاسم على سعد11عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
سامية محمد على احمد الذاري11عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
حمودة آليب قحمي12رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
إلهام عبداهللا حسن قاسم12عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
زبية عباس محمد فارع12عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلد163الحديده     
منيف قائد صالح احمد المقطري1رئاسهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
احمد شمسان مقبل حسن الحمادي1عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
يحيى محمد على محمد على 1عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
عمر على عمر ابراهيم مروعي2رئاسهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
ناصر أحمد محمد جيالن2عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
عبدالرقيب عبدالواحد بطاح2عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
نجيب محمد عبداهللا جعماني3رئاسهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
محمد ابراهيم هبة فتيني3عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
آمال على محمد محسن3عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
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مروان سيف مقبل سيف4رئاسهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
محمود داود عبدالعزيز العزي4عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
عبدالعزيز محمد حيدر علي4عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
عبداإلله صالح علي مسلي5رئاسهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
على عبدالعليم غالب5عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
وائل عبدالواسع عقالن5عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
عمر سليمان مرشد المعزبي6رئاسهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
عبده عبداهللا الحاج أحمد6عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
محمود احمد صالح مقبل6عضويهذآور مدرسة محمد الدرةه163الحديده     
ناهد أحمد مجمد غالب النهار ي7رئاسهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
سعدية عبده مبارك عتيبي7عضويهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
سعيدة احمد حسن سعد7عضويهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
فاطمة احمد يوسف8رئاسهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
صباح حسن أحمد حسن8عضويهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
جميلة علي محمد الوصابي8عضويهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
زهراء قاسم يحيى عبداهللا9رئاسهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
هيفاء يحيى معوضة سعيد9عضويهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
اشواق حسين يحيى عمر فرج9عضويهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
عزيزه محمد ناجي السامعي10رئاسهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
هناء حسين فقيرة10عضويهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
غادة محمد راشد القباطي10عضويهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
نوال عبدالمجيد محمد االغبري11رئاسهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
فطوم ناجي محمد صغير الربصي11عضويهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
مروى عبدالواسع عقالن11عضويهاناثمدرسة محمد الدرةه163الحديده     
انور محمد صالح الحكيمي1رئاسهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
علي محسن زيد القليصي1عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
طاهر علي محمد المعمري1عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
علي أحمد محمد ثابت2رئاسهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
احمد على اسماعيل عيدروس2عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
هادي حباب هادي هيج2عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
مقبول احمد محمد مقبول3رئاسهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
أحمد عمر علي العريفي3عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
عارف محمد ردمان حميد العزعزي3عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
عبدالقوي محمد عبداهللا المقطري4رئاسهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
محمد احمد عثمان العساج4عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
عبده على عبداهللا الحكيمي4عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
منصور امين ثابت ثابت5رئاسهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
أسامة خليل محمد الصريمي5عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
احمد عبدالعزيز محمد السالمي5عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
فهيم عبداهللا عبدالغفار الشمير6رئاسهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
محمد على محمد الحكمي6عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
مازين عبدالباقي احمد عبدالرحمن6عضويهذآور مدرسة الشهداءو163الحديده     
فاطمة احمد يوسف على 7رئاسهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
فاطمه عبده محمد جيالن7عضويهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
ماجده نجيب عبدالواحد7عضويهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
شاديه محمود عزي آويك8رئاسهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
نبيلة حسن فتيني االهدل8عضويهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
حنان محمد صالح على آزعول8عضويهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
امينة على محمد الحكمي9رئاسهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
سوسن عبدالمغني غالب الشرعبي9عضويهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
بشرى يعقوب أبكر حربه9عضويهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
تقوى محسن علي علي الشيباني10رئاسهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
فايزه محمد صالح على آزعول10عضويهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
سلوي صغير قحطان مسعود10عضويهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
آرامة على سعد الحوصلي11رئاسهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
أحالم محمد أمين حمود النهاري11عضويهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
عيشة عبدالمغني غالب الشرعبي11عضويهاناثمدرسة الشهداءو163الحديده     
محمد عبدالرحيم علي الشميري1رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
عبداهللا سعيد عبدالرحمن طه 1عضويهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
مهدي محمد على احمد الزيادي1عضويهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
على محمد محمود يحيى محور2رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
خالد محمد سيف الحمادي2عضويهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
عمار عمر محمد الحاج المسني2عضويهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
عبدالموجود محمد عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
عبداهللا احمد بخيت ربوعي3عضويهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
بندر حسن سالم احمد الزبيدي3عضويهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
خالد عبده محمد سيف4رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
محمد سعيد علي عقالن4عضويهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
محمد عبده عبالي4عضويهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
اآرم صالح حزام احمد5رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
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داود محمد حيدر الخضمي5عضويهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
حميد على احمد االعوج5عضويهذآور مدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
اسماء يوسف يوسف بغوي6رئاسهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
ابتسام عبده فارع احمد 6عضويهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
مكية يحيى عمر حمود الحجوري6عضويهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
امنة حسين على هطيل7رئاسهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
بشرى عبداهللا علي عياش7عضويهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
فاطمة هادي يوسف عيسى7عضويهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
هدى يحيى زيد الطعامي8رئاسهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
هالة نديم عمر الجالسي8عضويهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
سناء عبداهللا محمد عكاشة8عضويهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
اروى غالب ناجي سعد9رئاسهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
سلوى محمد علي طنم9عضويهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
جميلة ابراهيم ابراهيم المحمدي9عضويهاناثمدرسة مصعب بن عميرز163الحديده     
خالد احمد محمد رامي1رئاسهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
عادل حميد عمر عريم1عضويهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
عبدالملك ناجي ثابت السامعي1عضويهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
عبدالصمد محمد حسن العشبي2رئاسهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
وليد سالم علي الشرجبي2عضويهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
حامد علي عبده حزام2عضويهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
سماح سعيد فارع عبد اهللا3رئاسهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
محمد على عبداهللا الزين3عضويهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
احمد محمد عثمان الخضيري3عضويهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
ابراهيم على يحيى عبيد4رئاسهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
هيثم ناصر حسن ناصر القباطي4عضويهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
عبداهللا علي مانع فتح اهللا4عضويهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
محمد أحمد عبداهللا السلموني5رئاسهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
قاسم محمد قاسم مثني الجيواني5عضويهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
احمد سلمان آليب هواش5عضويهذآور مستوصف السالمح163الحديده     
جميله محمد آشيع أحمد6رئاسهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
اسمهان محمد صالح آزعول6عضويهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
مريم عبداهللا احمد حسين6عضويهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
جمعه حسين قاسم حسين7رئاسهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
سالمه علي صالح أحمد حربه7عضويهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
عزيزة شاهر سعيد طالب القباطي7عضويهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
سميره محمد طاهر المقطري8رئاسهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
وفاء ياسين عثمان باشا8عضويهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
نضال محمد سعيد8عضويهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
جواهر محمد قاسم الجيبوتي9رئاسهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
سالمه درويش آشيع9عضويهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
اقبال حسين حسن القليصي9عضويهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
فاطمة عبدالمغني غالب الشرعبي10رئاسهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
عبير محمد حسن فتح اهللا العشبي10عضويهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
حنان احمد حسين زبير10عضويهاناثمستوصف السالمح163الحديده     
عبده الخالق أحمد سعد علي الوصابي1رئاسهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
راجي يوسف احمد حسن1عضويهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
ابراهيم على احمد االحمدي1عضويهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
عصام عبداهللا عبده محمد 2رئاسهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
ياسر سلطان شائف المقطري2عضويهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
عزام عبدالقادر مساعد الطاهري2عضويهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
احمد حمزة احمد سليمان بهلول3رئاسهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
نبيل احمد حسن هبه غالب3عضويهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
احمد ابراهيم صغير ابوهادي3عضويهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
فرج مصلح فرج معروف4رئاسهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
محمد صغير عزي خضير4عضويهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
معاذ طه مقبل المقطري4عضويهذآور مدرسة الشعبط163الحديده     
فاطمة احمد عبده المروعي5رئاسهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
سميه جميل أحمد نعمان5عضويهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
الهام علي الصغير محمد مقبل5عضويهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
أفراح يحيى يوسف البغوي6رئاسهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
افتهان سعيد محمد على المقطري6عضويهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
نجاة محمد قاسم برديس6عضويهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
اماني احمد زيد محمد الزبيدي7رئاسهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
ساره عبداهللا علي حسن7عضويهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
عفاف البدر المشرعي7عضويهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
زينب صالح حسن علي8رئاسهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
فايزه خالد على المقطري8عضويهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
ابتسام عبده فارع احمد 8عضويهاناثمدرسة الشعبط163الحديده     
على محمد سعيد الصغير 1رئاسهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
عبده علي فتيني نور1عضويهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
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حميد علي يحيى علوي1عضويهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
فؤاد محمد جازم علي2رئاسهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
سليمان سليمان ابراهيم يحيى 2عضويهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
محمد محمد على قطيف2عضويهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
محمد دوم حسين عكام3رئاسهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
محمد قاسم عبيد حميدان3عضويهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
علي عبدالغني صالح احمد الشمري3عضويهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
محمد علي عبده سعيد الزعزي4رئاسهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
منصور احمد ثابت الظاهري4عضويهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
محمد قاسم حسن عكاد4عضويهذآور مدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
منى قاسم يحيى طنم5رئاسهاناثمدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
حليمه درويش إبراهيم5عضويهاناثمدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
زيتون محمد آوني موخي5عضويهاناثمدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
ندى شهاب عبداهللا6رئاسهاناثمدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
ابتسام محمد هبة الخضري6عضويهاناثمدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
سحر محمد احمد القباطي6عضويهاناثمدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
عبير محمد سالم جرادة7رئاسهاناثمدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
رويدا عبداهللا مرعي7عضويهاناثمدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
سحر حسن البدجي7عضويهاناثمدرسة عبدالرحمن الغافقيى163الحديده     
علي عيسى أحمد سليم1رئاسهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
على مشهور يحيى عيسى مهدلي1عضويهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
انور احمد مرشد خضر 1عضويهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
جمال حيدر على راشد2رئاسهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
خليل سيف قاسم الشرعبي2عضويهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
جميل احمد عبده فارع2عضويهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
يحيى درويش حسن إبراهيم3رئاسهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
ابراهيم عبداهللا حسن الحرازي3عضويهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
ابراهيم محمد يحيى على دقوين3عضويهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
حيدر سالم يحيى مفرج4رئاسهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
جميل درهم عبدالودود العبسي4عضويهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
حيدر ثابت إسماعيل األحمدي4عضويهذآور مدرسة الشورىك163الحديده     
منى يوسف الشحاري5رئاسهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
فاطمة احمد عبداهللا جبران5عضويهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
منال محمد عبداهللا غالب القدسي5عضويهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
نبيلة حيدر راشد على6رئاسهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
غادة حسين شمسان عبداهللا6عضويهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
مريم علي صالح إسماعيل6عضويهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
مروى عبدالجبار حسن7رئاسهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
نادية محاسن مرشد احمد7عضويهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
اعياد احمد عبده الهارب7عضويهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
زهراء مشهور يحيى عيسى المهدلي8رئاسهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
سلوى عيسى أحمد سليم8عضويهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
نبيلة عبداللطيف قائد ثابت8عضويهاناثمدرسة الشورىك163الحديده     
حسين محمد محمد عبداهللا المقطري 1رئاسهذآور مكتب االنشاءاتل163الحديده     
ثابت محمد عمر األحمدي1عضويهذآور مكتب االنشاءاتل163الحديده     
عوض محمد عروة1عضويهذآور مكتب االنشاءاتل163الحديده     
حمدي عبدالقادر محمد سعيد2رئاسهذآور مكتب االنشاءاتل163الحديده     
اسامه محمد سعيد الرامسي2عضويهذآور مكتب االنشاءاتل163الحديده     
احمد محمد يحيى االهدل2عضويهذآور مكتب االنشاءاتل163الحديده     
سعيد على سعيد على احمد3رئاسهذآور مكتب االنشاءاتل163الحديده     
صفوت رزاز عبدالمغني الشميري3عضويهذآور مكتب االنشاءاتل163الحديده     
ياسين علي بن علي الزجاجي3عضويهذآور مكتب االنشاءاتل163الحديده     
هند محمد عبد ربه الفروي4رئاسهاناثمكتب االنشاءاتل163الحديده     
بيشة احمد صعفان احمد 4عضويهاناثمكتب االنشاءاتل163الحديده     
ندى على مقبول دهام4عضويهاناثمكتب االنشاءاتل163الحديده     
نجاة عبدالرقيب العبسي5رئاسهاناثمكتب االنشاءاتل163الحديده     
صابرين عبد الرشيد عبده عثمان5عضويهاناثمكتب االنشاءاتل163الحديده     
انجي ناصر حسن ناصر5عضويهاناثمكتب االنشاءاتل163الحديده     
مها محمد سلطان سعيد6رئاسهاناثمكتب االنشاءاتل163الحديده     
حنان حسين عبادل بازي6عضويهاناثمكتب االنشاءاتل163الحديده     
نجالء محمد حسن بخيت6عضويهاناثمكتب االنشاءاتل163الحديده     
وضاح فيصل علي حسن1رئاسهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
احمد طالب احمد حسين1عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
سعيد نايف سعيد احمد الشرعبي1عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
محفوظ سيف محمد الشيباني2رئاسهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
احمد سلمان معوضة آديف على 2عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
عبدالسالم محمد حسن البرعي2عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
عبدالملك احمد عبداهللا البحيش3رئاسهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
أحمد عبدالسالم علي سعيد3عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
رائد محمد علي الراجحي3عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
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عبداهللا جعفر سليمان االصبحي4رئاسهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
صالح حسن حسن عبداهللا شاوش4عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
صالح عبداهللا صالح حسين4عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
صالح عبداهللا محمد غالب5رئاسهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
علي ناصر محمد عبداهللا5عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
احمد قائد علي سيف الشرعبي5عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
احمد محمد راشد القباطي6رئاسهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
مراد على محمد علوي الشاهري6عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
فاروق محمد احمد عوض6عضويهذآور مرآز التدريب المهنيم163الحديده     
سوسن عبداهللا مجاهد7رئاسهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
نورة ناصر احمد علي7عضويهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
سناء خليل محمد عبده الصريمي7عضويهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
مرفت عبداهللا غالب العميسي8رئاسهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
الهام السابري على السابري8عضويهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
امل سيف سلطان حسن8عضويهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
ياسمين عبداهللا عبده العامري9رئاسهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
عائشة عبيد محمد عبداهللا االهدل9عضويهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
سهير نصيب نجيب علي9عضويهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
خديج عبده محمد سالم10رئاسهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
فاطمة على محمد الشيباني10عضويهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
نجاة عبداهللا احمد الوصابي10عضويهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
جميلة محمد احمد يماني11رئاسهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
أم السعد عثمان محمد مقبولي11عضويهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
نورة علي محمد بافقية11عضويهاناثمرآز التدريب المهنيم163الحديده     
عبدالسالم محمد على محمد البرعي1رئاسهذآور بيت الشبابن163الحديده     
حسن إدريس علي عناش1عضويهذآور بيت الشبابن163الحديده     
زآريا محي الدين عبدالقادر الشيباني.1عضويهذآور بيت الشبابن163الحديده     
شرف على صالح الجوفي2رئاسهذآور بيت الشبابن163الحديده     
محمد صغير مهدي الخظمي2عضويهذآور بيت الشبابن163الحديده     
خالد عبده حيدر المقطري2عضويهذآور بيت الشبابن163الحديده     
علي حسن مسعود سعيد3رئاسهذآور بيت الشبابن163الحديده     
على عمر محمد عبده خليفه3عضويهذآور بيت الشبابن163الحديده     
خالد محمد علي عسالن3عضويهذآور بيت الشبابن163الحديده     
جمال محمد يحيى اسماعيل الحرازي4رئاسهذآور بيت الشبابن163الحديده     
مختار محمود يحيى غالب4عضويهذآور بيت الشبابن163الحديده     
وضاح عبداهللا سلطان المدحجي4عضويهذآور بيت الشبابن163الحديده     
سليمان علي سليمان الشميري5رئاسهذآور بيت الشبابن163الحديده     
سمير الكبسي فتيني سويد5عضويهذآور بيت الشبابن163الحديده     
عثمان حسين محمد المقري5عضويهذآور بيت الشبابن163الحديده     
رضيه محمد سالم وجيه6رئاسهاناثبيت الشبابن163الحديده     
نعمة احمد عبده المروعي6عضويهاناثبيت الشبابن163الحديده     
فاطمة حسين السالمي6عضويهاناثبيت الشبابن163الحديده     
امل عمر عبده االهدل7رئاسهاناثبيت الشبابن163الحديده     
جبره أحمد فتيني الجعفري7عضويهاناثبيت الشبابن163الحديده     
ازال صالح محمد علي آحيل7عضويهاناثبيت الشبابن163الحديده     
وائلة صالح محمد علي آحيل8رئاسهاناثبيت الشبابن163الحديده     
نوف صديق هبة على 8عضويهاناثبيت الشبابن163الحديده     
رانيا مسيب سليمان8عضويهاناثبيت الشبابن163الحديده     
نبيهة حسين اسماعيل عطا9رئاسهاناثبيت الشبابن163الحديده     
ندي عايش محمد سليمان9عضويهاناثبيت الشبابن163الحديده     
احالم عدنان علي محسن9عضويهاناثبيت الشبابن163الحديده     
دعد عبدالقوي عبدالحافظ10رئاسهاناثبيت الشبابن163الحديده     
فاطمة حسن محمد فاضل10عضويهاناثبيت الشبابن163الحديده     
آاتبه شرف احمد علي المنتصر10عضويهاناثبيت الشبابن163الحديده     
خالد محمد عبداهللا العجيل1رئاسهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
على غالب محمد ثابت االسودي1عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
صالح على محمد الرمادي1عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
قاسم صالح محمد محجب2رئاسهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
ماهر سعيد مقبل القرشي2عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
جميل حسن عثمان محمد2عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
هيثم عبدالطيف مجاهد عثمان3رئاسهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
عوض على زايد بويهل3عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
عاصم محمد اسماعيل نور3عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
توفيق عبدالرحمن عبده شمسان4رئاسهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
عبدالماجد حسان محمد زيد4عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
عبد الباري يوسف صغير زربي4عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
حميد إبراهيم سالم5رئاسهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
عبداهللا سعيد داود عبدالهادي5عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
حلمي محمد محمد يوسف5عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
احمد فيصل احمد الزبيدي6رئاسهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
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محمد عبدالقادر قائد محمد6عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
ارحب صالح محمد آحيل6عضويهذآور مستوصف الحاليس163الحديده     
امل احمد عبيد المضرحي7رئاسهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
ابتسام محمد علي عباد7عضويهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
اماني آمال محمد صالح7عضويهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
نور محمد ناصر شبيع8رئاسهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
فوزية محمد عبدالجبار عبدالرب8عضويهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
هدى رياض طه محمد 8عضويهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
فاطمة امين محمد على الحكمي9رئاسهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
هدية محمد محمد الصريمي9عضويهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
سميره محمد عبدالرحمن القادري9عضويهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
مها علي محمد عبدالرحمن هجام10رئاسهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
سمية عبداالله ناجي الحاشدي10عضويهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
بشرى طه فارع المقطري10عضويهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
شفيقة سلطان مقبل المقطري11رئاسهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
سكينه سعيد عبدالعزيز الحضرمي11عضويهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
فاطمة عبدالعزيز حيدر بشر11عضويهاناثمستوصف الحاليس163الحديده     
احمد محمد احمد حسن الصايدي1رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
بندر صالح أحمد يحي الشيخ1عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
حمزة محمد محمد سالم1عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
عبدالكريم أحمد عبده الريمي2رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
عدنان يحيى عياش نور2عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
صالح محمد مقبل سالم شليل2عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
جواد محمد عبداهللا المقطري3رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
إسماعيل عبده أحمد سيف الشرعبي3عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
احمد محمد فاضل علي3عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
محمد علي مهدي الحيدري4رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
مختار على يحيى عبيد4عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
اآرم على محمد عطية4عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
وليد عبداهللا سعيد الشبوطي5رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
خالد عبده حسن دهني5عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
عبداهللا عبدالمنعم محمد االهدل5عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
امين احمد قائد غالب القرشي6رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
جمال داود عبدالهادي المندعي6عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
خالد يحيى سليم قايد6عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
احمد على محمد على عطية7رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
وليد يحيى علي المسعودي7عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
عبدالرحمن قائد غالب القرشي7عضويهذآور مدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
عائشة منصور يحي حكمي8رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
علوية على محمد الحاج8عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
سميرة عبده عبداهللا االحمدي8عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
ثروه امين على حيدرة9رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
حنان محمد عوض زامق9عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
سعاد علي مقبل القدسي9عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
نجالء عبدالوارث علوان االصبحي10رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
زهرة هبة عمر وزيفي10عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
اسامه نعمان مسعد قائد10عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
هيفاء جازم سعيد العبسي11رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
أمل أحمد جماح بورجي11عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
سالمه هندي يوسف11عضويهاناثمدرسة عثمان بن عفانع163الحديده     
محمد علي مهدي زوعان1رئاسهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
عبداهللا دحان صالح ناصر1عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
خالد محمد صغير عوض حيدرة1عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
محمد علي يحي مقبل2رئاسهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
عدنان محمد عبدالرحمن الهواش2عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
عبداهللا سالم عبداهللا المصباحي2عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
عبده على احمد مصلح3رئاسهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
ياسر عمر عبدالجليل القباطي3عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
ابوبكر علي سعيد احمد3عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
محمد عبداهللا محمد سع4رئاسهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
عبده احمد جنيد النهاري4عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
يحيى يوسف عبدالباري4عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
عبدالجبار محمد احمد على الساري5رئاسهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
عبدالكريم سليمان صالح بهلول5عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
يوسف عبدالواحد عبدالرحمن5عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
بدري محمد عثمان غالب6رئاسهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
بندر عبدالعزيز عبدالعزيز قاسم 6عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
غمدان احمد علي 6عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
حسن عبداهللا سالم البرعي7رئاسهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
حسن أبو الغيث يحيى مشعف7عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
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احمد عبداهللا عقالن فارع7عضويهذآور مستوصف زايدف163الحديده     
زهراء محمد حسن زياد8رئاسهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
حياء احمد يوسف النهاري8عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
زهرة موسى على احمد البرعي8عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
هند حسين على محمد هطيل9رئاسهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
زينب معتصم أحمد إبراهيم9عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
منال علي بن علي يحيى معوضة9عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
طيبه محمد يحي إبراهيم10رئاسهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
فوزية علي إسماعيل موسئ10عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
شيخة محمد عوض العولقي10عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
رحمة على يحيى عثمان 11رئاسهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
آفايه هارون عبداهللا السقاف11عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
لينا عبدالعزيز عبده محمد11عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
ايناس عبداهللا جعفر سليمان12رئاسهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
وفاء سعيد ثابت محمد غالب12عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
احالم على بهاء الدين12عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
امل محمد سالم القليصي13رئاسهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
شريفة عبداللطيف مجاهد عثمان13عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
حنان أحمد حميد المعمري13عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
هدى حامد عثمان القدسي14رئاسهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
اسيا عبدالعزيز اسماعيل الوصابي14عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
روضه احمد عزي مجمل14عضويهاناثمستوصف زايدف163الحديده     
احمد محمد فتيني غالب1رئاسهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
عبدالغفار محمد فرحان1عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
غسان محمد احمد جازم1عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
حسن محمد حسن زياد2رئاسهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
عبداهللا محمد علي الحمزي2عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
عبداهللا علي يحيي االهدل2عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
محمد سليمان سالم خليف3رئاسهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
أحمد المعتصم إبراهيم3عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
حسام عبدالحافظ فايد الحكيمي3عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
مفيد عبدالملك محمد العريقي4رئاسهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
عبداهللا محمد سالم جرمش4عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
ناصر سعيد سالم عتيق4عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
احمد علي سليمان عيسى دردر5رئاسهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
حافظ عبدالصمد هزاع5عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
آمال محمد احمد خالد5عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
محمد امين علي عبدالرحمن الشرعبي6رئاسهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
صالح سالم إبراهيم الطبالوي6عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
جميل عبده عبداهللا الصبري6عضويهذآور مبنى التربية بالحاليص163الحديده     
فاطمة عبداهللا مبروك7رئاسهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
سالمه سليمان سالم الغاشمي7عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
ميتا نزيه محمد احمد المسني7عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
نوال عبداهللا صالح محمد8رئاسهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
عايدة محمد يحيى موتم8عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
امل محمد سعيد مهيوب8عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
تهاني سالم درويش9رئاسهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
عائشة علي يوسف عمر9عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
بشرى سالم آليب الوحيد9عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
أمنه يوسف هادي معتكف10رئاسهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
خزامة عبداهللا القرشي10عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
مليحة محمد آليب10عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
فتحية سعيد علي احمد الوجيه11رئاسهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
سمية عبد اهللا إبراهيم شعوة11عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
هناء طه عبده حيدر الصريمي11عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
جماله محمد سالم الوجيه12رئاسهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
أسماء عبده هزاع الهجري12عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
أميرة سليمان حسين12عضويهاناثمبنى التربية بالحاليص163الحديده     
عبدالعزيز محمد علي عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
حسين علي إبراهيم قايد أحمد1عضويهذآور مدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
عبد الرزاق عبداهللا علي تقي1عضويهذآور مدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا يحيي القوزي2رئاسهذآور مدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
أحمد هادي محمد هيج2عضويهذآور مدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
محمد علي محمد قائد2عضويهذآور مدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
سامي علي مقبل الصانع3رئاسهذآور مدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
عبد الحميد محمد صالح مثنى3عضويهذآور مدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
منصور يحي معوضه عبداهللا3عضويهذآور مدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
فاطمة علي حسن عيسى4رئاسهاناثمدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
اروى احمد سيف4عضويهاناثمدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
عائده عبدالودود محمد الزبيري4عضويهاناثمدرسة الجيل الجديدق163الحديده     
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سلطان علي محمد القباطي1رئاسهذآور الميزانر163الحديده     
حسن راشد علي عبداهللا الحودلي1عضويهذآور الميزانر163الحديده     
طارق محمد احمد احمد1عضويهذآور الميزانر163الحديده     
عبداهللا يوسف احمد نجمان2رئاسهذآور الميزانر163الحديده     
نجيب هزاع حيدر علي السعيدي2عضويهذآور الميزانر163الحديده     
وهيب نعمان سعيد عبداهللا2عضويهذآور الميزانر163الحديده     
عدنان عبداهللا محمد أبوالغيث3رئاسهذآور الميزانر163الحديده     
نبيل محمود عبداهللا محمد3عضويهذآور الميزانر163الحديده     
محمد حسين احمد العنزة3عضويهذآور الميزانر163الحديده     
مروان أحمد عبيد المضرحي4رئاسهذآور الميزانر163الحديده     
رأفت محمد ثابت العامري4عضويهذآور الميزانر163الحديده     
بدر عبدالقاهر غالب عبدالرحمن4عضويهذآور الميزانر163الحديده     
عبدالرزاق عمر مهدي محمد5رئاسهذآور الميزانر163الحديده     
عبداهللا عمر يحي حداد5عضويهذآور الميزانر163الحديده     
بدر محمد عوض العولقي5عضويهذآور الميزانر163الحديده     
عبد الملك إبراهيم حمود االهدل6رئاسهذآور الميزانر163الحديده     
محمد صالح حسن شرحه6عضويهذآور الميزانر163الحديده     
فواز عبد الرحمن فوانيس6عضويهذآور الميزانر163الحديده     
عائده صالح محمد الشرعبي7رئاسهاناثالميزانر163الحديده     
نورة جماعي آليب يحي7عضويهاناثالميزانر163الحديده     
حنان سعيد مسيب عبداهللا7عضويهاناثالميزانر163الحديده     
عمر محمد الحاج سالم المسني1رئاسهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا الزبيري1عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
محمد عبداهللا احمد االعوج1عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
قيس علي سعيد المعمري2رئاسهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
محمد عبداهللا صغير دحمان2عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
على محمد عبداهللا الزبيدي2عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
يحيى محمد صغير مجلي3رئاسهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
محمد عمر عبداهللا عيسى3عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
انور حمود عبدالرحمن فرحان الشرعبي3عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
إبراهيم حسن علي ناصر4رئاسهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
ابراهيم على عبداهللا مسيب4عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
عبدالعزيز يوسف محمد الواسعي4عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
جميل على ناصر الوصابي5رئاسهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
هاني عبداهللا أحمد صديق5عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
مصطفى علي محمد علي5عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
محمد لطف يحي هادي6رئاسهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
محمد حسن على صيفان6عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
خلدون فؤاد عبد الواسع6عضويهذآور مدرسة االنصارش163الحديده     
إحسان علي عبداهللا المقطري7رئاسهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
نوف هادي يوسف عيسى المعتكف7عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
سمر خليل محمد عبده الصريمي7عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
جهاد خالد عبده عبداهللا8رئاسهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
عيده جماعي آليب8عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
نبيهه اسماعيل عبدالحق8عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
ناجية احمد علي فايز9رئاسهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
فريال عبده حسن مسارع9عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
فاطمة أحمد ابراهيم9عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
رازقي محمد بخيت مطر10رئاسهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
نوال عبد الرحمن حسن وهيب10عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
سيدة يحي محمد نجار10عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
هناء عبدالرحمن حسن بابقي11رئاسهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
حفصه محمد عبدالقادر رزاز11عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
نوال غالب حسن الحطامي11عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
عائشة يوسف عبداهللا12رئاسهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
بدرية محمد عثمان خضيري12عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
عبير عبداهللا يحي محمد12عضويهاناثمدرسة االنصارش163الحديده     
جمال قاسم سعيد صالح 1رئاسهذآور مدرسة الشروقت163الحديده     
أسامه مصلح سالم1عضويهذآور مدرسة الشروقت163الحديده     
محمد سيف احمد ثابت1عضويهذآور مدرسة الشروقت163الحديده     
سعيد عبداهللا الجهالني محمد2رئاسهذآور مدرسة الشروقت163الحديده     
زيد منصوب زيد مزجاجي2عضويهذآور مدرسة الشروقت163الحديده     
سلطان قاسم غالب اسماعيل2عضويهذآور مدرسة الشروقت163الحديده     
أمين عبداهللا علي شباح3رئاسهذآور مدرسة الشروقت163الحديده     
يحيى ابراهيم ابراهيم محمد مغزلي3عضويهذآور مدرسة الشروقت163الحديده     
خالد سالم محمد على برة3عضويهذآور مدرسة الشروقت163الحديده     
فوزية احمد يوسف عبده4رئاسهاناثمدرسة الشروقت163الحديده     
تيسير سيف محمد علي4عضويهاناثمدرسة الشروقت163الحديده     
فاطم محمد غالب المنصوري4عضويهاناثمدرسة الشروقت163الحديده     
وفاء محمد عبدالجليل علي مجاهد5رئاسهاناثمدرسة الشروقت163الحديده     
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تغريد عبداهللا مطهر جحاف5عضويهاناثمدرسة الشروقت163الحديده     
وفاء حسن سعد حسن5عضويهاناثمدرسة الشروقت163الحديده     
احمد قاسمي احمد آيال1رئاسهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
عبدالواسع عبدالجليل عقالن1عضويهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
احمد محمد على حسين الحاآم1عضويهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
عبدالرحمن على محمد احمد اليوسفي2رئاسهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
طارق محمد محمد الجرادي2عضويهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
منصور عبداهللا علي شباح2عضويهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
علي عبده مكرد احمد السماعي3رئاسهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
قاسم محمد على محمد البعيصي3عضويهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
محمد طايف سعيد جمعان3عضويهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
شوعي على صغير على 4رئاسهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
محمد مرشد صالح قاسم4عضويهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
مقبل علي حسن عبداهللا4عضويهذآور مبنى االراضيث163الحديده     
خلود مصطفى محمد عبداهللا زاهر5رئاسهاناثمبنى االراضيث163الحديده     
عائده قاسم عبداهللا نشوان5عضويهاناثمبنى االراضيث163الحديده     
امل حسن محمد ناصر اآلنسي5عضويهاناثمبنى االراضيث163الحديده     
الهام سيف محمد علي القباطي6رئاسهاناثمبنى االراضيث163الحديده     
ميمونة محمد ابراهيم محمد6عضويهاناثمبنى االراضيث163الحديده     
هدى محمد عبدالعظيم راشد6عضويهاناثمبنى االراضيث163الحديده     
زهراء طايف سعيد جمعان7رئاسهاناثمبنى االراضيث163الحديده     
جميله محمد علي ياسمين النهاري7عضويهاناثمبنى االراضيث163الحديده     
ريم محمد عبده المسوري7عضويهاناثمبنى االراضيث163الحديده     
ثابت محمد ثابت يوسف1رئاسهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
سلطان علي ناصر شريف1عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
عبده علي مخاوي1عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
خالد علي محمد الريمي2رئاسهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
عبداهللا محمد سالم آنيد2عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
نشوان درهم سعيد عمرو2عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
منصور مطهر محمد القاضي3رئاسهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
يعقوب عبد الودود طه أحمد الصالحي3عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
حمزة عبدالرحمن البديجي3عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
منير علي محمد الحطامي4رئاسهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
توفيق محمد حميد علوان العزعزي4عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
احمد محمد عبداهللا البطاح4عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
ابراهيم محمد ابكر جبيلي5رئاسهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
محمد علي علي صغير العمار5عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
فؤاد احمد محمد فارع5عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
ابراهيم احمد تمام سالم6رئاسهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
احمد سلمان سعد محمد 6عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
لوئي حسن علي موسى المتوآل6عضويهذآور مستشفى السلخانهخ163الحديده     
أزهار أحمد عبد الرحمن المشرعي7رئاسهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
صباح عبدالرحمن احمد حميد7عضويهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
الهام على الصغير المعمري7عضويهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
اروى عبدالنور احمد عبدالواحد8رئاسهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
منال عبدالملك محمد عون الصريمي8عضويهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
رحاب عبدالخالق أحمد الوصابي8عضويهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
انفال محمد خضير عزي9رئاسهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
فادية قاسم مستور حسن افندي9عضويهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
وئام عبدالوهاب نعمان عبده9عضويهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
فاطمة محمد عبداهللا البطاح10رئاسهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
ذآرى حمود محمد الشرعبي10عضويهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
سمية منير محمد عثمان10عضويهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
فائزه أحمد حميد العمري11رئاسهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
امنة محمد صغير بجلي11عضويهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
امنه محمد قطيبي إبراهيم سيف11عضويهاناثمستشفى السلخانهخ163الحديده     
يعقوب حسن دوبلة1رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
احمد مناجي عبده محمد صيقل1عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
احمد احمد ابوبكر حسن العطاس1عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
يحيى علي علي حاتم العمراني2رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
فيصل مهدي محمد الراعي2عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
عبداهللا ياسين محمد المغارم2عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
سامي أحمد محمد زعيم3رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
عبدالكريم محمد عبدالكريم االآوع3عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
احمد ناصر محمد ناصر الخالدي3عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
باسل عبده عبداهللا عبدالرحمن بورجي4رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
داود محمد صالح االحمدي4عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
عاصم عبده سعيد المشولي4عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
عبده يحي حسن فقيه الزآي5رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
عبداهللا حسين علي يحيى الحرازي5عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
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حافظ عبداهللا محمد عبداهللا االسد5عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
محمد جماعي سالم آليب مضوني6رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
عيسى عبدالمولى محمد قاسم العريقي6عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
باسم سعيد عبده الكوري6عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
احمد احمد حسن عثمان7رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
حسني حسن احمد عبدالرحمن فتاح7عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
عبده محمد عبداهللا مناري الوصابي7عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
محمد شوعي علي احمد صيرفي8رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
صالح علي عبدالغني أحمد عبداهللا8عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
محمد عبده احمد حسن8عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
علي أحمد محمد حسن عقيل9رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
محمد علي عمر عبده جمال9عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
وهب اهللا سالم قاسم المنصوب9عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
معين عمر علي احمد الزبيدي10رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
الحسن علي حسين حجر10عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
محمد زين عبداهللا عزي10عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
فيروز عبده حسن مصطفى لوبيا11رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
إشراق هادي عيسى جمل11عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
خديجة حسن احمد بطاح11عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
امة الرحمن غالب النهاري12رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
فطوم احمد عبداهللا مشيخي12عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
سماح سعيد راجح سعيد12عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
عبده علي عبده احمد حمادي13رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
خديجة عبداهللا برآات شامي13عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
سامية أحمد يحيى خريزة13عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
وهبه علي فتيني ديبول14رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
انتصار عبداهللا امين امين جيزاني14عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
منى محمد عبداهللا الشيبه14عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
نهله محمد عبدالرحمن بورجي15رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
عهود محمد جابر حسن15عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
اماني سالم عبداهللا سالم سعيد15عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابا164الحديده     
سالم محمد حسن قبيص1رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
عبداهللا صالح علي أحمد1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
محمد علي احمد سعيد الشعبي1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
عبداهللا حيدر ثابت عبداهللا الجنيد2رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
وهب اهللا سالم قاسم منصوب2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
ياسر إبراهيم المعمري2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
عبدالكريم حسين قايد علي هبه3رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
غالب علي أحمد القديمي3عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
راجح سعيد محمد حيدر3عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
ماجد سلطان سعيد احمد4رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
محمد احمد عاشق عفيف4عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
محمد عايش جابر آليب بهيدر4عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
يوسف احمد عبداهللا البشري5رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
وليد سيف علي محمد الزريقي5عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
عبده حسن يوسف عبداهللا5عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
احمد ابراهيم جماعي6رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
عادل علي عمر مقبول حصامه6عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
حسن عمر مقبول بغوي6عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
منصور حسن محمد حسن حبق7رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
عبدالمجيد حسن صغير يغنم7عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
هشام محمود عبد الرحمن7عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
علي صغير علي فتيني8رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
إبراهيم محمد صالح8عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
مختار محمد احمد علي االبي8عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
فاطمه عبده إبراهيم أحمد غالب9رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
مياده محمد احمد علي االبي9عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
حليمه يحيى عبيد علي قبيص9عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
الهام محمد علي علي االهدل10رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
إيمان عمر سليمان دبله10عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
أمل اسماعيل محمد علي10عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
بشرى محمد عبداهللا القباطي11رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
هديه رضوان اسماعيل زيد اليماني11عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
ازهار احمد عوض11عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
منى يوسف احمد عبداهللا الزرنوقي12رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
طيبه خالد يحي خالد12عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
سعاد عبداهللا فتيني12عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
وفاء اسماعيل محمد علي13رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
بشرى بشير علي سعيد القدسي13عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
ناديه احمد علي معصار13عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب164الحديده     
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طاهر عبداهللا عزي مكرشب1رئاسهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
عبداهللا علي محمد عبداهللا دآان1عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
ابراهيم محمد احمد عبداهللا بكيره1عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
ابراهيم عمر علي عبيد عبيد2رئاسهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
خالد علي أحمد قعشول2عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
عمرو عامر عبده علي2عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
محمد صغير محمد الحزامي3رئاسهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
عبده عبداهللا عبداهللا حداد3عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
صديق محمد عبداهللا طامي3عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
علي احمد يحيى قاضي4رئاسهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
سعيد زيد علي علي4عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
محمد حسن عبده صابونة4عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
محسن علي عزي عالنة5رئاسهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
محمد محمد موسى غريب5عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
خيري محمد علي صالح5عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
عبدالوهاب درويش ناصر قهلول6رئاسهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
شهاب محمد حسن سالم الريمي6عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
عبدالرحمن يحيى عمر الجعماني6عضويهذآور مدرسة الخادم غالبج164الحديده     
صباح هبه علي علي مكي7رئاسهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
وديان محمد سعيد حميده جنيد7عضويهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
زمزم محمد يوسف الربيدي7عضويهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
شيماء سليمان صغير سالم8رئاسهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
فوزيه عبداهللا سهل سالم معروف8عضويهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
يسرى عبده عبداهللا ابراهيم جله 8عضويهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
ساميه احمد مرعي سالم مرعي9رئاسهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
نوال علي محمد عبداهللا البحر9عضويهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
بشرى موسى يحي خادم9عضويهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
هند يحي مساوى قحري10رئاسهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
صفية عبداهللا ابراهيم   الضحوي10عضويهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
حنان عبده محمد الوصابي10عضويهاناثمدرسة الخادم غالبج164الحديده     
عبدالمجيد علي محمد يحيى البرعي1رئاسهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
فيصل عبدالعزيز محمد عبده الغشيمي1عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
منير محمد علي محمد1عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
باسل زين أحمد هيج2رئاسهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
فاضل محمد محمد صالح الحدادي2عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
عبداهللا عبداهللا ابراهيم عبداهللا الضحوي2عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
محمد احمد مقبل الحمدي الحمدي 3رئاسهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
محمد صغير يحي االهدل3عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
وليد احمد احمد ربيع3عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
محسن أحمد أحمد ياسين4رئاسهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
عبدالرحمن حسين راشد ابكر آديش4عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
جميل احمد مقبل حسين الحمدي4عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
محمد يحيى شامي راجح5رئاسهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
عبداهللا أحمد حسن جتيم5عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
عاصم محمد محمد سالم5عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
إقبال جميل أحمد القرشي6رئاسهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
يونس محمد عبداهللا ابوالحياه6عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
احمد الخضر احمد6عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
سعد عبداهللا ابراهيم الضحوي7رئاسهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
أدهم علي عياش سعيد7عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
رشدي رشاد عوض مقبل7عضويهذآور مدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
سهير احمد مقبل حسين  الحمدي8رئاسهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
جبره وهبان عزي عمر8عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
سارة محمد محمد سالم8عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
صفية يحيى محمد األمين زيدان9رئاسهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
فوزية عبداهللا سليمان مجلي9عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
نجاة محمد قاسم يحيى  الريمي9عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
ذآرى شايف ابراهيم سعيد  الصانع10رئاسهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
هيفاء محمد عبد الرحمن المشرعي10عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
ايمان عبداهللا احمد الشرفي10عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
فاطمة محمد عبده آديش11رئاسهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
سميرة علي ابراهيم مفلح11عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
وحدة شايف ابراهيم سعيد  الصانع11عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
بشرى محمد عبداهللا احمد البرعي12رئاسهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
مريم حسن محمد حسن بازوري12عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
وفاء هادي عيسى جمل12عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
زهره أحمد زيد القليصي13رئاسهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
عائشة احمد جمالي جبريل  المقبولي13عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
فطوم عبداهللا عبيد احمد  عبيد13عضويهاناثمدرسة عقبه بن نافعد164الحديده     
سلمان يوسف قحطان أحمد1رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
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محمد عمر محمد مكين االهدال1عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
احمد حيدر احمد عبداهللا1عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عبدالواحد سليمان مسعود الحطامي2رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عدنان حسن سليمان محمد بهلول2عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
احمد حسن محمد هاشم  االهدل2عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
حمدين حيدر عبده االهدل3رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
علي قاسم إبراهيم االهدل3عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
فضل احمد محمد شرعان3عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عبداهللا ياسين البتول4رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
خالد عبده حسن المعافا لوبيا4عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
احمد شميل صغير احمد غالب4عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
خالد محمد احمد سهل5رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
داود حسن أحمد محمد5عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
حامد عباد سعيد قائد5عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
محمد حامد عمر صالح المصباحي6رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
صالح احمد راجح عبده عبداهللا6عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
احمد عوض محمد يحيى القرشي6عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
محمد عمر مقبول بغوي7رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
إبراهيم صغير راجح يحي الخظمي7عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
محمد عبداهللا محمد يحي7عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
إسماعيل عبده محمد مستور8رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عبداهللا ابراهيم يوسف حسن قحيمي8عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
جوده عمر آشويع حسن آشويع8عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عبداهللا عمر عبداهللا جعماني9رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
فهد علي محمد علي عبده9عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
احمد يحيى محمد االمين زيدان9عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
خالد محمد حسن نسيب10رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
احمد زيد يحيى محمد معصلي10عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
حسن عايش يوسف الجيالني10عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
علي محمد علي حسن تلي11رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
محمد سعد محمد حمادي11عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
محمد هادي محمد هيج11عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
وديع محمد علي غراب12رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
سمير احمد سليمان جريب12عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
احمد محمد صغير عايش االهدل12عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
محمد نجيب قاسم معجم13رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عبدالرحمن داود ثابت الرقيم13عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
محمد طه هادي احمد حسن13عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
سالم أحمد محمد الواقدي14رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
منصور عبده يحيى مهدي واصل14عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
محمود سالم حاشد14عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عرفات يوسف علي مكي15رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
محمد علي حسين حجر15عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عبدالحكيم محمد حيا سليمان15عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عابد حسين حسن دومة16رئاسهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
محمد يحيى ابراهيم احمد المزهري16عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
احمد عبداهللا فضل16عضويهذآور مدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
وهبة محمد غانم عبده محمد الوصابي17رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
فايزه أحمد هجاري أحمد17عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
ماجدة طاهر محمد عثمان17عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
وهبه علي فتيني ديبول18رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
سكينة عبدالملك هاشم  الضحياني18عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
سالمه احمد حسن فرحان18عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
سمية عباس عزي احمد  الناشري19رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
بشرى حسن أحمد إبراهيم القديمي19عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
وديعة قايد حسن العبسي19عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
سهاد علي سالم حسن20رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
صباح مفتاح علي احمد  القليصي20عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
سهى محمد يحي حمودالمنصور20عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عزيزة عبداهللا عزي محمد  مير21رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
زينب أحمد عبده فرج21عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
هدى عبداهللا طه النهاري21عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
نوال عبد اهللا حسن األهدل22رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
منى عقيل احمد عقيل  النجار22عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
طيبة مستورحسن يامي22عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
نجاة محمد احمد احمد  مهيم23رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
أمينه مليح صغير شريف23عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عائدة عبدالتواب غالب23عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
سبأ محمد ناصر محمد24رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
احالم علي عوض فتيني  الزبيدي24عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
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عيشه محمد حسن عمر  مهلب24عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
حاجة علي احمد علي  مهني25رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
جمعه عوضه احمد عوض25عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
غزالة أحمد محمد أحمد الريمي25عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
جميلة قاسم يحي سعد26رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
خولة محمد يحي حمود المنصور26عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
فردوس محمدعبداهللا بجاش  الشرعبي26عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
مريم علي احمد امين  االهدل27رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
وفاء مليح صغير شريف27عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
وفاء عبدالخالق عبدالرحيم السقاف27عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
فوزيه أحمد هبه حسن غالب28رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
جميله سعيد فارع28عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
مريم احمد صالح امين الصافي28عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
عفاف يحيى قاسم هريرة  هريرة29رئاسهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
سعادة سيف أحمد سلطان الشميري29عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
زهراء محسن محمد حشابره29عضويهاناثمدرسة اسامة بن زيده164الحديده     
هاني بدر شمس محمد حلمي1رئاسهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
إبراهيم يحي مقم يحي1عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
غسان عبداهللا حيدره سليم1عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
محمد عبيد محمد اسماعيل مكي2رئاسهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
محمد علي محمد علي الشرجبي2عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
عبد العزيز محمد عبد الرحمن المشرعي2عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
عبدالرحمن محمد عبده3رئاسهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
عبداهللا احمد صالح ناصر دوالر3عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
محمد صغير محمد سالم خادم بعطوط3عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
عبدالقادر محمد نعمان العسيري4رئاسهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
عبدالكريم محمد محمد حسن يغنم4عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
عبدالرحيم نصر عبداهللا محزر4عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
محمد علي بن علي سلمان5رئاسهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
نادر حسين عبده زآري5عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
وجدي عبداهللا محمد محمد 5عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
وليد احمد ابراهيم يحي يابس6رئاسهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
عبدالحفيظ محمد صغير عمر مرير6عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
عمر عبدالجبار حسن العزعزي6عضويهذآور نادي شباب الجيلو164الحديده     
ساميه محمد حسن البرعي7رئاسهاناثنادي شباب الجيلو164الحديده     
فاطمه عبدالوهاب احمد ابراهيم راتب7عضويهاناثنادي شباب الجيلو164الحديده     
نور محمد قايد حسن7عضويهاناثنادي شباب الجيلو164الحديده     
ايناس وائل منصور منصر الشميري8رئاسهاناثنادي شباب الجيلو164الحديده     
عزيزه حسن أحمد جعبوس8عضويهاناثنادي شباب الجيلو164الحديده     
سميحة سعيد علي غالب8عضويهاناثنادي شباب الجيلو164الحديده     
قدريه احمد محمد حمزة9رئاسهاناثنادي شباب الجيلو164الحديده     
نوره احمد زيد علي حبابي9عضويهاناثنادي شباب الجيلو164الحديده     
جمعه يحيى محمد بن محمد االسودي9عضويهاناثنادي شباب الجيلو164الحديده     
يوسف محمد عمر عمر مرير1رئاسهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
محمود محمد احمد سالم حكمي1عضويهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
احمد محمد سالم ابراهيم بطل1عضويهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
نبيل محمد مراد علي المنشدي2رئاسهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
حسن خليل عزي باجلي2عضويهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
عبده حسن احمد عبده زعوري2عضويهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
عبدالباري فرج حسين طنيمه3رئاسهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
نبيل علي حمزه رزق اهللا محبوب3عضويهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
حسين محمد حسين رماده3عضويهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
محمد صغير محمد محمد علي الباشا4رئاسهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
محمد يوسف جمالي الريمي4عضويهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
شهاب عبده احمد ثابت4عضويهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
عبداهللا علي اسماعيل جبلي5رئاسهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
معاذ علي حسين حجر5عضويهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
صفوان علي محمد آبير5عضويهذآور مدرسة الصباحز164الحديده     
اشواق مقبول صغير مقبولى عزيزي6رئاسهاناثمدرسة الصباحز164الحديده     
إيمان أحمد محمد عطفان6عضويهاناثمدرسة الصباحز164الحديده     
هدى عمر علي مكرش6عضويهاناثمدرسة الصباحز164الحديده     
ابتسام محمد يوسف حيدر7رئاسهاناثمدرسة الصباحز164الحديده     
انتصار محمد سالم بطل بطل7عضويهاناثمدرسة الصباحز164الحديده     
ساميه علي محمد سلمان الوجيه7عضويهاناثمدرسة الصباحز164الحديده     
انهار علي حسن عبداهللا صبيله8رئاسهاناثمدرسة الصباحز164الحديده     
منى أحمد صغير علي الدروبي8عضويهاناثمدرسة الصباحز164الحديده     
ياسمين علي بن علي شرف8عضويهاناثمدرسة الصباحز164الحديده     
احمد خليل صغير احمد عبداهللا خبان1رئاسهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
محمد صالح محمد سعد الحطامي1عضويهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
ابكر عمر علي موسى مكرش1عضويهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
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خالد محمد عبداهللا البدجي2رئاسهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
حسن صالح محمد محمد معجم2عضويهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
عايش عبداهللا شرف محمد2عضويهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
عبدالمجيد عبداهللا يحيى فقيه3رئاسهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
محمد عبدالحميد العريقي3عضويهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
يحيى طاهر محمد عبيد3عضويهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
ياسين عمر عبده النهاري4رئاسهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
عمار عبداهللا علي محمد سعد المقري4عضويهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
محمد احمد قائد علي4عضويهذآور مرآز غليل الصحيح164الحديده     
منى علي محمد الطلحي5رئاسهاناثمرآز غليل الصحيح164الحديده     
رجاء عبداهللا سلمان علي حربي5عضويهاناثمرآز غليل الصحيح164الحديده     
شفيقه ابراهيم احمد احمد بهلول5عضويهاناثمرآز غليل الصحيح164الحديده     
مريم علي محمد قاسم شرعبي6رئاسهاناثمرآز غليل الصحيح164الحديده     
حليمه حيدر حسن الوليدي6عضويهاناثمرآز غليل الصحيح164الحديده     
عائشة محمد سعيد شرف6عضويهاناثمرآز غليل الصحيح164الحديده     
رؤوفة حسن علي قاسم7رئاسهاناثمرآز غليل الصحيح164الحديده     
نهى آليب بوني مقداد مقداد7عضويهاناثمرآز غليل الصحيح164الحديده     
نجوى محمد احمد عبداهللا البرعي7عضويهاناثمرآز غليل الصحيح164الحديده     
رفيق حسين حسن دومة1رئاسهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
خالد سالم امين شرايه1عضويهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
اسامه صالح عبداهللا علي الرداعي1عضويهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
احمد احمد امين عمر هبل2رئاسهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
يعقوب علي محمد زيلعي2عضويهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
باسل عادل طه محمد2عضويهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
صدام فاروق غالب3رئاسهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
ابراهيم بلغيث علي ابراهيم قريبي3عضويهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
سليم حسن ابراهيم محمد هندي3عضويهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
وهيب معروف يحيى عباد شقيبل4رئاسهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
علي محمد إبراهيم علي الوصابي4عضويهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
هاني محمد أحمد هيج4عضويهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
سليمان حسن يحي إبراهيم5رئاسهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
عبداهللا محمد عيسى علي ماصلي5عضويهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
مهيوب محمد سعيد مهيوب5عضويهذآور مبنى سنترال غليلط164الحديده     
هدى يوسف محمد يوسف حكمي6رئاسهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
نسيبه يحي مساوى قحري6عضويهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
حنان مصدق غانم احمد6عضويهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
ازهار حسن يحيى األهنومي7رئاسهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
حياه ابراهيم مستور خليل7عضويهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
سالمه حسن جابر حسن دهل7عضويهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
زمزم احمد اسماعيل ابراهيم فقيره8رئاسهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
فاطمه علي محمد زيد8عضويهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
فاطمة حسن محمد البازوري8عضويهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
سميره محمد أحمد عبدالفتاح9رئاسهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
نوال ابراهيم مستور خليل9عضويهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
هناء احمد عبداهللا السندي9عضويهاناثمبنى سنترال غليلط164الحديده     
محمد قديمي احمد حزام عجام 1رئاسهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
عبد الجليل صالح سعيد محسن1عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
يحيى محمد األمين زيدان1عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
محمد زيد عبداهللا حسين مرزوق2رئاسهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
فهد صالح باعوضة2عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
حسن حسن صغير يغنم2عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
بندر عبداهللا سليمان يحي سعيد3رئاسهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
خالد شجى يحيى شجيي3عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
رياض علي ابراهيم محمد هندي3عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
سمير احمد محمد علي الذرحاني4رئاسهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
جواد حسن علي قاسم4عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
مرشد حيدر علي عبداهللا4عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
عبدالعزيز الحاج سيف سعيد5رئاسهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
مهدي عبده يحيى يحيى الفقيهي5عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
عبدالخالق قديمي احمد حزام هجام5عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
عبدالكريم علي جابر دمدم6رئاسهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
أيمن عبده إبراهيم يحي الوصابي6عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
عبداللطيف زين هادي هيج6عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
عبدالباقي أحمد سعيد راجح7رئاسهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
عبده علي محمد احمد الليداني7عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
غيالن شرف احمد علي المنتصر7عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
عبده علي يحيى احمد دبل8رئاسهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
عبدالغني محمد علي يحيى الوصابي8عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
حفظ اهللا يحيى سليمان سالم السامعي8عضويهذآور مجمع الشيماءى164الحديده     
امال علي محمد علي معجم9رئاسهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
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نجالء علي عبده علي9عضويهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
بدرية حمود سالم الوصابي9عضويهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
سكينه حسين عبدالرزاق الصانع10رئاسهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
عزيزه يحيى علي محمد حليس10عضويهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
سلوى علي عمر يحيى عكيش10عضويهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
فاطمه قديمي احمد هجام حزام11رئاسهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
آمنه علي أحمد أمين االهدل11عضويهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
سلمى عبده يحيى سالم عبدالحق11عضويهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
اسماء محمد عبده حمادي12رئاسهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
رشيده عبداهللا سالم صغير مغلس12عضويهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
نيال عبدالواسع عقالن12عضويهاناثمجمع الشيماءى164الحديده     
غياث عبده عبداهللا علي1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
يحيى سهل سعيد هبه1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
محمد عبداهللا اسماعيل شعبان 1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
يوسف حسين اسماعيل حميدان2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
سالم عمر سالم عبداهللا 2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
علي بن علي حسين خبتي2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
محمد عبده معيض جعل3رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
شكري إبراهيم سليمان علي3عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
مرتضى عبدالقوي محسن3عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
أيوب محمد محمد مشهور4رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
محمد علي احمد حسن جابر4عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
عبده علي شعبين4عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
خديجه سالم فارع محمد 5رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
آمنه سليمان قادري مشهور5عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
بدرية حسن عمر بردمي5عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
عوش سلمون هتف6رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
نوره سالم بهلول بهلول6عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
الهام محمد عبداهللا شعبان6عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
فاطمه عبداهللا حسن شعبان7رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
زهراء حسين البراح7عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
هيفاء عبد الدائم علوان7عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بنفس المرآز (أ)ا165الحديده     
محمد سالم احمد سليمان 1رئاسهذآور المهد االوسطب165الحديده     
الياس عادل عبداهللا سالم1عضويهذآور المهد االوسطب165الحديده     
احمد يحيى قرقر1عضويهذآور المهد االوسطب165الحديده     
علي صالح احمد جابر2رئاسهذآور المهد االوسطب165الحديده     
علي حسن جبريل إبراهيم2عضويهذآور المهد االوسطب165الحديده     
حسن محمد إبراهيم سالم2عضويهذآور المهد االوسطب165الحديده     
محمد ابكر يحيى ابكر3رئاسهذآور المهد االوسطب165الحديده     
هجام مشرقي هتف مدوري3عضويهذآور المهد االوسطب165الحديده     
عبدالهادي محمد مقبول االهدل3عضويهذآور المهد االوسطب165الحديده     
ممتازه سليمان عبداهللا حميد4رئاسهاناثالمهد االوسطب165الحديده     
بشرى ابراهيم محمد قضيبه4عضويهاناثالمهد االوسطب165الحديده     
هناء احمد علي معصار4عضويهاناثالمهد االوسطب165الحديده     
فاطمه عمر حسن بريهه5رئاسهاناثالمهد االوسطب165الحديده     
صابره يوسف أحمد يحي5عضويهاناثالمهد االوسطب165الحديده     
اسماء محمد صغير زبيلة5عضويهاناثالمهد االوسطب165الحديده     
زينب محمد ابكر6رئاسهاناثالمهد االوسطب165الحديده     
عوش حسن عابد فاتي6عضويهاناثالمهد االوسطب165الحديده     
سلوم احمد محمد عمودي6عضويهاناثالمهد االوسطب165الحديده     
عبدالحافظ عبدالقوي عبدالحافظ1رئاسهذآور المهد االسفلج165الحديده     
حسن عبدالباري علي هديش 1عضويهذآور المهد االسفلج165الحديده     
اسماعيل عبده برزخ1عضويهذآور المهد االسفلج165الحديده     
محمد احمد حسين محمد2رئاسهذآور المهد االسفلج165الحديده     
حسن حسن أحمد ضبيري2عضويهذآور المهد االسفلج165الحديده     
عبيد يحيى حسن زواية2عضويهذآور المهد االسفلج165الحديده     
محمد يحيى صغير المسعودي3رئاسهذآور المهد االسفلج165الحديده     
ابكر ابكر صغير جالل3عضويهذآور المهد االسفلج165الحديده     
توفيق حيدر محمد العامري3عضويهذآور المهد االسفلج165الحديده     
مجاهد حسن يحيى هتف4رئاسهذآور المهد االسفلج165الحديده     
وليد صالح حزام احمد4عضويهذآور المهد االسفلج165الحديده     
عمر إبراهيم علي بوطه4عضويهذآور المهد االسفلج165الحديده     
امل سالم علي درويش5رئاسهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
طيبة حسين عبده علي5عضويهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
سعديه محمد إبراهيم شرقي5عضويهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
نوال محمد عيسى6رئاسهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
منى عبده احمد يحيى 6عضويهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
امل مساوى يحيى عبداهللا6عضويهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
ساميه ابكر ابكر جالجل7رئاسهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
مريم حسن أحمد بريه7عضويهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
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اسماءيحيى محمد سراج7عضويهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
زبيدة يحيى حناب8رئاسهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
وفاء احمد حسن يوسف8عضويهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
امل علي يحيى علوي8عضويهاناثالمهد االسفلج165الحديده     
عادل محمد محمد عبداهللا آوآبي1رئاسهذآور دير الجباليةد165الحديده     
عبداهللا أبكر إسماعيل عبداهللا1عضويهذآور دير الجباليةد165الحديده     
حسين علي باري1عضويهذآور دير الجباليةد165الحديده     
عايش محمد سالم علي2رئاسهذآور دير الجباليةد165الحديده     
يحيى احمد عبداهللا بردان 2عضويهذآور دير الجباليةد165الحديده     
عبداهللا جابر جابر ناشري2عضويهذآور دير الجباليةد165الحديده     
جعفر محمد مقبول قاسم3رئاسهذآور دير الجباليةد165الحديده     
حسن محمدأحمد باري3عضويهذآور دير الجباليةد165الحديده     
علي جابر رمضان3عضويهذآور دير الجباليةد165الحديده     
سعده محمد يحيى علي دقوين4رئاسهاناثدير الجباليةد165الحديده     
سميره أحمد سالم4عضويهاناثدير الجباليةد165الحديده     
احالم محمد احمد عقيل4عضويهاناثدير الجباليةد165الحديده     
حليمه محمد أجمد ابراهيم بكري5رئاسهاناثدير الجباليةد165الحديده     
عزيزه ابراهيم حسن عياش5عضويهاناثدير الجباليةد165الحديده     
زهراء يحيى احمد عميره5عضويهاناثدير الجباليةد165الحديده     
ميثاق توفيق االديمي6رئاسهاناثدير الجباليةد165الحديده     
نجاة محمد إبراهيم شرقي6عضويهاناثدير الجباليةد165الحديده     
اشراق اسماعيل عبداهللا عريج6عضويهاناثدير الجباليةد165الحديده     
محمد علي محمد القليصي1رئاسهذآور الشعراءه165الحديده     
سالم علي سالم مضوني1عضويهذآور الشعراءه165الحديده     
احمد علي آسار الرقابي1عضويهذآور الشعراءه165الحديده     
محمد محمد طاهر2رئاسهذآور الشعراءه165الحديده     
احمد محمد زيد سهل2عضويهذآور الشعراءه165الحديده     
شايف علي ابكر مشهور2عضويهذآور الشعراءه165الحديده     
فضل عبدالرزاق سعيد الشميري3رئاسهذآور الشعراءه165الحديده     
محمد علي سالم علي3عضويهذآور الشعراءه165الحديده     
محمد بكيره محمد3عضويهذآور الشعراءه165الحديده     
أروى محمد إبراهيم شرقي4رئاسهاناثالشعراءه165الحديده     
سالم عمر مختار الرقابي4عضويهاناثالشعراءه165الحديده     
حنان محمد احمد زيد سهل4عضويهاناثالشعراءه165الحديده     
ايمان محمد احمد زيد5رئاسهاناثالشعراءه165الحديده     
نادية احمد سالم شائف5عضويهاناثالشعراءه165الحديده     
عائشة محمد علي اسماعيل5عضويهاناثالشعراءه165الحديده     
فاطمة يحيى ابراهيم غدار6رئاسهاناثالشعراءه165الحديده     
ايمان شوعي محمد عثمان6عضويهاناثالشعراءه165الحديده     
عائشة محمد عمر سليمان6عضويهاناثالشعراءه165الحديده     
عايش علي صغير ذره1رئاسهذآور السدومو165الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا أحمد1عضويهذآور السدومو165الحديده     
تميم محمد عبده يحيى الواحدي1عضويهذآور السدومو165الحديده     
عبداهللا ناصر محمد عبداهللا الحودلي2رئاسهذآور السدومو165الحديده     
صغير عيسى محمد يعقوب 2عضويهذآور السدومو165الحديده     
محمد صغير عيسى اسماعيل2عضويهذآور السدومو165الحديده     
محمد مبارك احمد دعصه 3رئاسهذآور السدومو165الحديده     
محمد علي بره يحي جابر3عضويهذآور السدومو165الحديده     
محمد حسن شعبان3عضويهذآور السدومو165الحديده     
سفير صغير عمر شعفه4رئاسهذآور السدومو165الحديده     
عبيد محمد عبداهللا زبيدي4عضويهذآور السدومو165الحديده     
صالح محمد صغير المغربي4عضويهذآور السدومو165الحديده     
سالم علي تمام الرقابي5رئاسهاناثالسدومو165الحديده     
أمل محمد يحي قاعده5عضويهاناثالسدومو165الحديده     
رجاء محمد سالم آدف5عضويهاناثالسدومو165الحديده     
رشيده عبداهللا أحمد شعفه6رئاسهاناثالسدومو165الحديده     
منى صالح ابراهيم تكروري6عضويهاناثالسدومو165الحديده     
حنان مفتاح احمد علي6عضويهاناثالسدومو165الحديده     
هناء محفوظ يحيى دبيش7رئاسهاناثالسدومو165الحديده     
زينب عبداهللا علي ذماري7عضويهاناثالسدومو165الحديده     
منيره جماعي علي شهور7عضويهاناثالسدومو165الحديده     
فاطمه آدم إبراهيم جالد8رئاسهاناثالسدومو165الحديده     
فاطمه ابراهيم شرف عبداهللا8عضويهاناثالسدومو165الحديده     
تقوى سعيد عبدالملك8عضويهاناثالسدومو165الحديده     
محمد حسين غنوم1رئاسهذآور الخليفةز165الحديده     
شوقي زباري قاسم شيذلي1عضويهذآور الخليفةز165الحديده     
احمد احمد ابراهيم مشرعي1عضويهذآور الخليفةز165الحديده     
يحيى عبده علي برجش2رئاسهذآور الخليفةز165الحديده     
أحمد سالم حسن سعيد2عضويهذآور الخليفةز165الحديده     
محمد حسن هادي عياني2عضويهذآور الخليفةز165الحديده     
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حسين علي عثمان الزريقي3رئاسهذآور الخليفةز165الحديده     
سالم حسين صغير احمد 3عضويهذآور الخليفةز165الحديده     
محمد عمر محسن بالع3عضويهذآور الخليفةز165الحديده     
احمد محمد صغير حميدي4رئاسهذآور الخليفةز165الحديده     
يحي محمد علي حنش4عضويهذآور الخليفةز165الحديده     
حسين عمر عمر زبيدي4عضويهذآور الخليفةز165الحديده     
ابتسام نعمان عبدالقادر العبسي5رئاسهاناثالخليفةز165الحديده     
نوال طاهر ثابت المطري5عضويهاناثالخليفةز165الحديده     
سلوى عيسى علي حسن الكردي5عضويهاناثالخليفةز165الحديده     
سالم حسين غنوم6رئاسهاناثالخليفةز165الحديده     
سعده عبداهللا عبده حرب6عضويهاناثالخليفةز165الحديده     
جابره طاهر عمر جعوان6عضويهاناثالخليفةز165الحديده     
مريم ابراهيم حميدي علي7رئاسهاناثالخليفةز165الحديده     
حياة أحمد بادي7عضويهاناثالخليفةز165الحديده     
سعاد احمد علي مبارك7عضويهاناثالخليفةز165الحديده     
فاطمة احمد شاوش محمد8رئاسهاناثالخليفةز165الحديده     
عائشه قادري علي جعوان8عضويهاناثالخليفةز165الحديده     
سهيل محمد غالب مثنى الجبلي8عضويهاناثالخليفةز165الحديده     
عبدالقوي عبدالرحمن عبداهللا قاصره1رئاسهذآور مدرسة الخنساءح165الحديده     
عمر قاضي عمر يحي1عضويهذآور مدرسة الخنساءح165الحديده     
عبداهللا خادم علي سليمان1عضويهذآور مدرسة الخنساءح165الحديده     
محمد حسن يحي عمر2رئاسهذآور مدرسة الخنساءح165الحديده     
محمد حسين علي حمزه االهدل 2عضويهذآور مدرسة الخنساءح165الحديده     
رشاد عبده احمد احمد2عضويهذآور مدرسة الخنساءح165الحديده     
طارق يعقوب عابد حسن3رئاسهذآور مدرسة الخنساءح165الحديده     
أسامة محمد حسين األهدل3عضويهذآور مدرسة الخنساءح165الحديده     
محمد ابكر مقبول االهدل3عضويهذآور مدرسة الخنساءح165الحديده     
جميله يعقوب عابد حسن 4رئاسهاناثمدرسة الخنساءح165الحديده     
زينب أحمد حسين مبقري4عضويهاناثمدرسة الخنساءح165الحديده     
رأفت قاسم عبده صغير الدبعي4عضويهاناثمدرسة الخنساءح165الحديده     
اسماء أحمد محمد صغير5رئاسهاناثمدرسة الخنساءح165الحديده     
خديجه محمد احمد زبيدي5عضويهاناثمدرسة الخنساءح165الحديده     
بشرى جابر سعيد جابر5عضويهاناثمدرسة الخنساءح165الحديده     
عبدالغني سعيد عمر تقي1رئاسهذآور الحكومةط165الحديده     
خالد محمد صبار حسين1عضويهذآور الحكومةط165الحديده     
محمد حسين علي عقيلي1عضويهذآور الحكومةط165الحديده     
احمد محمد عبداهللا حادي2رئاسهذآور الحكومةط165الحديده     
محمد محجوب عمر عيسى 2عضويهذآور الحكومةط165الحديده     
احمد مهيم احمد طاهري2عضويهذآور الحكومةط165الحديده     
ايمن سليمان حسين جرمش3رئاسهذآور الحكومةط165الحديده     
رمزي محمد شرف الحكيمي3عضويهذآور الحكومةط165الحديده     
أحمد علي محمد عايش3عضويهذآور الحكومةط165الحديده     
جليمه عبداهللا احمد شيبه4رئاسهاناثالحكومةط165الحديده     
راجحيه أحمد يحي أحمد سالم4عضويهاناثالحكومةط165الحديده     
رباب عبدالرحمن حسن االهدل4عضويهاناثالحكومةط165الحديده     
مريم عبداهللا محمد الحودلي5رئاسهاناثالحكومةط165الحديده     
اسماء عمر علي البناء5عضويهاناثالحكومةط165الحديده     
صفيه عبداهللا علي فتيني5عضويهاناثالحكومةط165الحديده     
ناديه عمر احمد جبريل6رئاسهاناثالحكومةط165الحديده     
أنيسه عبدالرحمن علي خيروه6عضويهاناثالحكومةط165الحديده     
لينا محمد عبده صابونه6عضويهاناثالحكومةط165الحديده     
عبدالجليل محمد قاسم المدحجي1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
سليمان عمر علي سليمان1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
خالد محمد يحيى زيطه1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
محمد علي إبراهيم محمد2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
محمد محسن ناصر بارق2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
على داحش على قهقة2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
عبداهللا حسن برير3رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
محمد محمد علي إسماعيل يماني3عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
أحمد عوضة حسن عوظة3عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
عبدالغني محمد أحمد عثمان4رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
عبداهللا محمد عمر سليمان4عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
ناصر محسن بارق4عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
محمد عبداهللا السالل5رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
علي أحمد سالم شايف5عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
يحيى احمد جراش5عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
ابراهيم حميده شعبين6رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
حسن بن حسن سنجري6عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
بندر خالد خالد حسين الجبري6عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
خنساء عبدالرحمن علي جدوة7رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
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ايمان حسين عبدالغفور جماالت7عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
الهام العزي محمد صغير7عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
مها ناصر احمد ناصر8رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
نجالء أحمد محمد جالد8عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
ابها علي حسن االهدل8عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
منى عبده علي نجار9رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
ناديه محسن ناصر البارق9عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
مجمله حسن محمد يونس9عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
عبيده علي عبده حمادي10رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
جواهر حسن أحمد بريه10عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
ريم محمد عبداهللا فوز10عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدى165الحديده     
عبداهللا محمد شمسان المقرمي1رئاسهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
سليمان احمد موسى مزحفي1عضويهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
وضاح سعيد مقبول صغير1عضويهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
محمد مهدي دباريش هاملي2رئاسهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
حسن إبراهيم محمد سماح2عضويهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
غمدان علي محمد عبده2عضويهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
نبيل علي قائد الوجيه3رئاسهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
عمر آداف احمد دائري3عضويهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
ماجد غالب عياش3عضويهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
احمد محمد حسن عبدالباري4رئاسهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
محمد بهلول أحمد عبده4عضويهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
علي حميده شعبين عزه4عضويهذآور مدرسة مجمع هايلك165الحديده     
منى احمد علي حسن االهدل5رئاسهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
سكينه حسين وهيب محمد 5عضويهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
نجاح آحيل سلمان5عضويهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
اماني محمد يحيى االهدل6رئاسهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
نوال عبداهللا يحي غسيس6عضويهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
عوش عبداهللا عبده ابراهيم6عضويهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
جميله محمد إبراهيم شرقي7رئاسهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
اسمهان احمد علي جوفي7عضويهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
وفاء عبداهللا صالح العبدي7عضويهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
خاتمه فرج بخيت فرج8رئاسهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
ناديه أحمد أحمد عجيل8عضويهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
سارة نجيب محمد عبداهللا8عضويهاناثمدرسة مجمع هايلك165الحديده     
محمد صغير آاف فاتي1رئاسهذآور مدرسة بن حجرل165الحديده     
محمد جوهر إبراهيم سعيد1عضويهذآور مدرسة بن حجرل165الحديده     
سعيد أحمد إسماعيل1عضويهذآور مدرسة بن حجرل165الحديده     
حسين هاملي آتب2رئاسهذآور مدرسة بن حجرل165الحديده     
عبداهللا يحيى صغير شجاب2عضويهذآور مدرسة بن حجرل165الحديده     
شايف احمد مسعود الجبلي2عضويهذآور مدرسة بن حجرل165الحديده     
علي بن علي عبداهللا سالم3رئاسهذآور مدرسة بن حجرل165الحديده     
محمد عبدالملك مصوعي3عضويهذآور مدرسة بن حجرل165الحديده     
حسن عبدالرحمن علي خيروه3عضويهذآور مدرسة بن حجرل165الحديده     
سالم عبداهللا عزي محمد4رئاسهاناثمدرسة بن حجرل165الحديده     
حسنه حسن عبده داود4عضويهاناثمدرسة بن حجرل165الحديده     
بهيه عبده ابراهيم رجب4عضويهاناثمدرسة بن حجرل165الحديده     
منى عزي حسن عايش5رئاسهاناثمدرسة بن حجرل165الحديده     
بدرية مقام عياش هبة5عضويهاناثمدرسة بن حجرل165الحديده     
ذآرى حسن شريف5عضويهاناثمدرسة بن حجرل165الحديده     
لطف أحمد محمد حلبه1رئاسهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
احمد على حسن حسين1عضويهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
سليمان يحيى سنان1عضويهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
عبداهللا عبده عبداهللا شريف2رئاسهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
احمد نور على نور2عضويهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
محمد جابر حطمة2عضويهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
محمد بن محمد حسن مضوني3رئاسهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
علي محمد علي خليل3عضويهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
احمد عبدالرحمن سعد األغبري3عضويهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
عبداهللا عبداهللا عوضه مضوني4رئاسهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
عبدالعزيز على عبده احمد 4عضويهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
ابراهيم عبدالنور اسماعيل4عضويهذآور مدرسة صافرا166الحديده     
جبره احمد سليمان معطي5رئاسهاناثمدرسة صافرا166الحديده     
صديقة محمد موسى جيالن5عضويهاناثمدرسة صافرا166الحديده     
فاطمة عمر صالح 5عضويهاناثمدرسة صافرا166الحديده     
صفية محمد هجام مضوني6رئاسهاناثمدرسة صافرا166الحديده     
نوال علي سالم سليمان6عضويهاناثمدرسة صافرا166الحديده     
ابتهال قاسم عبده صغير الدبعي6عضويهاناثمدرسة صافرا166الحديده     
شوقية ابراهيم شامي7رئاسهاناثمدرسة صافرا166الحديده     
هدية على مسعد الحاشدي7عضويهاناثمدرسة صافرا166الحديده     
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نوال احمد ابوالغيث ناصر7عضويهاناثمدرسة صافرا166الحديده     
عبداهللا سالم عبداهللا هادي1رئاسهذآور دير قطيملب166الحديده     
فؤاد إبراهيم سالم يحي1عضويهذآور دير قطيملب166الحديده     
عبدالرحمن مفلح سليمان عمر1عضويهذآور دير قطيملب166الحديده     
عثمان احمد حجر2رئاسهذآور دير قطيملب166الحديده     
محمد صديق أحمد صديق2عضويهذآور دير قطيملب166الحديده     
محم حاج أحمد سمين2عضويهذآور دير قطيملب166الحديده     
محمد ناصر محمد عبداهللا3رئاسهذآور دير قطيملب166الحديده     
عبده سليمان خليل3عضويهذآور دير قطيملب166الحديده     
جمال احمد علي الكوماني3عضويهذآور دير قطيملب166الحديده     
على عبداهللا على فيد4رئاسهذآور دير قطيملب166الحديده     
محمد أحمد مكين عمر سليمان4عضويهذآور دير قطيملب166الحديده     
جالل يحيى سليمان محمد4عضويهذآور دير قطيملب166الحديده     
عائشة عبداهللا صغير مقداد5رئاسهاناثدير قطيملب166الحديده     
شيماء احمد سليمان محمد5عضويهاناثدير قطيملب166الحديده     
فتحيه علي عبداهللا دبيشه5عضويهاناثدير قطيملب166الحديده     
رباب حسن جابر دهل6رئاسهاناثدير قطيملب166الحديده     
عافية ابراهيم معافا6عضويهاناثدير قطيملب166الحديده     
نجيبة عبداهللا حسن ابكر6عضويهاناثدير قطيملب166الحديده     
حسينة محمد صغير دومية7رئاسهاناثدير قطيملب166الحديده     
اشجان صغير غريب البرعي7عضويهاناثدير قطيملب166الحديده     
آاتبه يوسف سالم علي7عضويهاناثدير قطيملب166الحديده     
معاذ أحمد قاسم الشيباني1رئاسهذآور الشعبةج166الحديده     
ابراهيم درويش اسماعيل1عضويهذآور الشعبةج166الحديده     
احمد اسماعيل محمد حسن1عضويهذآور الشعبةج166الحديده     
عماد الدين صغير أحمد فيضي2رئاسهذآور الشعبةج166الحديده     
محمد ابراهيم صغير جريدى2عضويهذآور الشعبةج166الحديده     
ايوب حسين على الحرازي2عضويهذآور الشعبةج166الحديده     
على على اسماعيل عيسى3رئاسهذآور الشعبةج166الحديده     
أحمد خليل سليمان خليل3عضويهذآور الشعبةج166الحديده     
هشام محمد محمد الصراري3عضويهذآور الشعبةج166الحديده     
رقيه محمد سليمان هريره4رئاسهاناثالشعبةج166الحديده     
فاطمة عثمان محمد 4عضويهاناثالشعبةج166الحديده     
عائشة محمد ابراهيم يوسف4عضويهاناثالشعبةج166الحديده     
نوره حسين جابر5رئاسهاناثالشعبةج166الحديده     
بدور أحمد زموح علوه5عضويهاناثالشعبةج166الحديده     
هناء عطى احمد غزال5عضويهاناثالشعبةج166الحديده     
ليلى خليل سليمان خليل6رئاسهاناثالشعبةج166الحديده     
فطوم حسن يحيى درسي6عضويهاناثالشعبةج166الحديده     
ازهار ابراهيم حسن قرطوم6عضويهاناثالشعبةج166الحديده     
عمر محمد طاهر1رئاسهذآور دير المدورد166الحديده     
أحمد يحي علي محمد سيله1عضويهذآور دير المدورد166الحديده     
خالد يحيى محمد سليمان قرار1عضويهذآور دير المدورد166الحديده     
عادل احمد يحيى مدابش2رئاسهذآور دير المدورد166الحديده     
محمد درويش محمد مهدلي2عضويهذآور دير المدورد166الحديده     
محمد محمد قاسم عفيف2عضويهذآور دير المدورد166الحديده     
مزيلي محمد مزيلي3رئاسهذآور دير المدورد166الحديده     
أحمد علي علي مدابش3عضويهذآور دير المدورد166الحديده     
هشام علي محمد أحمد3عضويهذآور دير المدورد166الحديده     
عيسى رشاد االآحلي4رئاسهذآور دير المدورد166الحديده     
محمد محمد محمد على4عضويهذآور دير المدورد166الحديده     
المنتصر شرف احمد علي المنتصر4عضويهذآور دير المدورد166الحديده     
صفاء يحيى مقبول حبيل5رئاسهاناثدير المدورد166الحديده     
بهجه سليمان سالم سليمان5عضويهاناثدير المدورد166الحديده     
جميلة صالح علي5عضويهاناثدير المدورد166الحديده     
ايبه ابراهيم عزي مكين6رئاسهاناثدير المدورد166الحديده     
عائشة محمد بلغيث سليمان6عضويهاناثدير المدورد166الحديده     
منى على قاسم االهدل6عضويهاناثدير المدورد166الحديده     
انتصار ابراهيم حسن مضوني7رئاسهاناثدير المدورد166الحديده     
رقيه علي يحي محمد الفقيه7عضويهاناثدير المدورد166الحديده     
منيره سالم صغير الجائفي7عضويهاناثدير المدورد166الحديده     
عوضه مهدي أحمد مهدي1رئاسهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
سليمان حسن علي شيبه1عضويهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
سليمان عبده محمد عياش1عضويهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
حسن احمد حسن مجمل2رئاسهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
عمر ابراهيم ابكر2عضويهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
عادل أحمد صغير صالح2عضويهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
طيب محمد مشهور طيب3رئاسهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
محمد عمر عفيف مضوني3عضويهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
محمد احمد الشرقي3عضويهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
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عبدالعزيز عبداهللا عبده محمد4رئاسهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
عيسى عبداهللا محمد موسى4عضويهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
سلطان عبده عبدالرب4عضويهذآور عمر عبد اهللاه166الحديده     
روضه عبدالرحمن حشيش5رئاسهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
بشرى حسن عبده ابكر5عضويهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
ريم نعمان على حسين دربل5عضويهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
الهام محمد احمد هجام 6رئاسهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
عايده سالم علي سالم عبدلي6عضويهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
رشا علي محمد زين6عضويهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
فوزية ابكر صغير ابكر7رئاسهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
وفاء حسن ابراهيم دوغان7عضويهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
جميلة سليمان عبداهللا حسن7عضويهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
حبيبة محمد عبداهللا قاصره8رئاسهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
عال عبده محمد قاضي8عضويهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
امل حسين ناجي المعمري8عضويهاناثعمر عبد اهللاه166الحديده     
عبده بناء صغير بنا1رئاسهذآور شعب البارو166الحديده     
محمود سعيد فارع عبد اهللا1عضويهذآور شعب البارو166الحديده     
علي بن علي عمر هادي1عضويهذآور شعب البارو166الحديده     
علي حمزه ابراهيم عطا2رئاسهذآور شعب البارو166الحديده     
عمر يحيى حسين شريف2عضويهذآور شعب البارو166الحديده     
عبده هاملي ابكر هاملي2عضويهذآور شعب البارو166الحديده     
محمد علي ناصر الغذمي3رئاسهذآور شعب البارو166الحديده     
ضيف اهللا أحمد عبيد عبداهللا3عضويهذآور شعب البارو166الحديده     
ابراهيم محمد محمد الواحدي3عضويهذآور شعب البارو166الحديده     
سحر عايش سالم4رئاسهاناثشعب البارو166الحديده     
حنان على محمد ابكر4عضويهاناثشعب البارو166الحديده     
فوزية طاهر محمد يحيى طاهر4عضويهاناثشعب البارو166الحديده     
هناء محمد احمد حسن5رئاسهاناثشعب البارو166الحديده     
سعيده علي عيسى أبكر5عضويهاناثشعب البارو166الحديده     
سعيده عبداهللا حسن محمد نور5عضويهاناثشعب البارو166الحديده     
خديجة علي حسن عفيف6رئاسهاناثشعب البارو166الحديده     
اسماء احمد عمر دوغان6عضويهاناثشعب البارو166الحديده     
سالم محمد هبة جوهر6عضويهاناثشعب البارو166الحديده     
أحمد فيصل معافا حنش1رئاسهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
عبده حسن معافا حنش1عضويهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
محمد جيش ابراهيم حسن مشرعي1عضويهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
محمد ابراهيم عزي مكين2رئاسهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
محمد عبداهللا محمد قاصره2عضويهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
سالم توم يحيى شيبة2عضويهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
سلمان سالم ابراهيم يحيى 3رئاسهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
أحمد علي أحمد حسن3عضويهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
عامر ابكر حسن طمام3عضويهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
عبده محمد عبداهللا دجويني4رئاسهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
خالد احمد ياسين حسن4عضويهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
محمد محمد المناري4عضويهذآور مدرسة الصرحةز166الحديده     
سالم طاهر محمد عبداهللا 5رئاسهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
نعمه أحمد يوسف البرعي5عضويهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
نوال محمد عبده عزي مكين5عضويهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
دالل حسن محمد قطم6رئاسهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
مريم يحيى احمد على مشهور6عضويهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
نوره محمد عمر مهدلي6عضويهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
الهام احمد على بيرز7رئاسهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
هناء علي محمد حاتم7عضويهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
مريم ابراهيم محمد سليمان قرار7عضويهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
فاطمه أحمد سالم عبدلي8رئاسهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
زهراء حسين جابر8عضويهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
فوزية يحيى احمد عوضة8عضويهاناثمدرسة الصرحةز166الحديده     
احمد قادري عبده1رئاسهذآور مدرسة الثورةح166الحديده     
محفوظ عزي صغير جان1عضويهذآور مدرسة الثورةح166الحديده     
وهبي مرشد غالب1عضويهذآور مدرسة الثورةح166الحديده     
عبدالقوي محمد عبداهللا قاصره2رئاسهذآور مدرسة الثورةح166الحديده     
ياسر عبده يحي طواهره2عضويهذآور مدرسة الثورةح166الحديده     
عبداهللا ابكر عبداهللا عيسى2عضويهذآور مدرسة الثورةح166الحديده     
عبدالعليم عبداهللا جابر عفيف3رئاسهذآور مدرسة الثورةح166الحديده     
عبده احمد زموح3عضويهذآور مدرسة الثورةح166الحديده     
طاهر عزيز احمد ريص3عضويهذآور مدرسة الثورةح166الحديده     
اسرار محمد عمر شجاب4رئاسهاناثمدرسة الثورةح166الحديده     
امل علي حسن مقبول4عضويهاناثمدرسة الثورةح166الحديده     
آمنه محمد هاشم جبر4عضويهاناثمدرسة الثورةح166الحديده     
الهام عبداهللا آمندار5رئاسهاناثمدرسة الثورةح166الحديده     
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اديبة محمد احمد جبران5عضويهاناثمدرسة الثورةح166الحديده     
فردوس احمد سليمان مهدي5عضويهاناثمدرسة الثورةح166الحديده     
امة الرزاق عبدالعزيز قاصره6رئاسهاناثمدرسة الثورةح166الحديده     
خلود يحي علي هاشم6عضويهاناثمدرسة الثورةح166الحديده     
ايمان حسن عمر قيم6عضويهاناثمدرسة الثورةح166الحديده     
عبد اهللا أحمد عمر دوغان1رئاسهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
احمد عبده محمد سليمان قرار1عضويهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
عبده محمد على بكري1عضويهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
محمد حمود يحيى حمود هجام2رئاسهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
محمد عبده عمر هجام2عضويهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
مختار حسن إبراهيم شميلة2عضويهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
فتيني محمد أبكر سليمان3رئاسهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
خالد عيسى عمر هديش3عضويهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
احمد محمد يحيى حمود هجام3عضويهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
يحيى علي يحيى آوآب4رئاسهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
أحمد محمد عبده حقاري4عضويهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
عادل عبده عبداهللا شريف4عضويهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
إسماعيل إسماعيل علي شريف5رئاسهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
سمير محمد على قيم5عضويهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
صالح محمد احمد الوجيه5عضويهذآور مدرسة االيمانط166الحديده     
زينه مقبول حسن قيزان6رئاسهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
ايمان محمد يحيى طاهر6عضويهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
فردوس عمر يوسف6عضويهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
آوثر احمد عمر على هجام 7رئاسهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
سالم يوسف سالم عبدلي7عضويهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
امة الغفار محمد حمود سعيد7عضويهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
نوره يحي محمد عوض8رئاسهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
عبير عبده حسن جني8عضويهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
فاطمة على ابراهيم8عضويهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
اسماء على احمد هريره9رئاسهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
فاطمه عيسى أبكر عبداهللا9عضويهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
فادية عبداهللا محسن محمد العبسي9عضويهاناثمدرسة االيمانط166الحديده     
احمد على دريب 1رئاسهذآور مدرسة النورى166الحديده     
عبداهللا حسن محمد حجال1عضويهذآور مدرسة النورى166الحديده     
هاني عبدالرحمن مقبل العامري1عضويهذآور مدرسة النورى166الحديده     
حازم على يحيى جربوح2رئاسهذآور مدرسة النورى166الحديده     
ناصر عبيد عبداهللا جيالن2عضويهذآور مدرسة النورى166الحديده     
يوسف سليمان شريف2عضويهذآور مدرسة النورى166الحديده     
محمد سالم صغير الجائفي3رئاسهذآور مدرسة النورى166الحديده     
احمد عايش عبده آردي3عضويهذآور مدرسة النورى166الحديده     
سعيد عبدالمجيد محمد سعيد3عضويهذآور مدرسة النورى166الحديده     
فوزية يحيى عوض4رئاسهاناثمدرسة النورى166الحديده     
مريم على قاسم االهدل4عضويهاناثمدرسة النورى166الحديده     
نجاة احمد صغير سويد4عضويهاناثمدرسة النورى166الحديده     
رابعة محمد يحيى شراعي5رئاسهاناثمدرسة النورى166الحديده     
أزهار محمد حسن مشاقر5عضويهاناثمدرسة النورى166الحديده     
فردوس ابراهيم عبدان5عضويهاناثمدرسة النورى166الحديده     
حنان محمد علي فتيني نور6رئاسهاناثمدرسة النورى166الحديده     
ابتسام سالم احمد فيضي6عضويهاناثمدرسة النورى166الحديده     
نجاة عمر ابراهيم االهدل 6عضويهاناثمدرسة النورى166الحديده     
أنور علي حسين عمر1رئاسهذآور الفرارك166الحديده     
رضوان حسن عبداهللا بلغيث1عضويهذآور الفرارك166الحديده     
احمد احمد ابراهيم قيم1عضويهذآور الفرارك166الحديده     
آمال يحيى عبداهللا يحيى 2رئاسهذآور الفرارك166الحديده     
عبده علي محمد مريدي2عضويهذآور الفرارك166الحديده     
سليمان يوسف صالح الواقدي2عضويهذآور الفرارك166الحديده     
فتح عقيل محمد عبده الصريمي3رئاسهذآور الفرارك166الحديده     
محمد يحيى عبداهللا سويد3عضويهذآور الفرارك166الحديده     
نايف محمد سعيد فحيشل3عضويهذآور الفرارك166الحديده     
حسن صغير عبداهللا صغير 4رئاسهذآور الفرارك166الحديده     
نجيب محمد احمد الشاب4عضويهذآور الفرارك166الحديده     
ضياء هزاع محمد عبداهللا4عضويهذآور الفرارك166الحديده     
بلقيس على محمد جابر5رئاسهاناثالفرارك166الحديده     
انتصار أحمد علي محمد5عضويهاناثالفرارك166الحديده     
آاتبه يحي يحي عمر5عضويهاناثالفرارك166الحديده     
أسماء أحمد عمر دوغان6رئاسهاناثالفرارك166الحديده     
سعيده حسن حسن معافا6عضويهاناثالفرارك166الحديده     
هجوره احمد سالم آدف6عضويهاناثالفرارك166الحديده     
فريال محمود احمد الشمسي7رئاسهاناثالفرارك166الحديده     
سحر محمد محمد علي7عضويهاناثالفرارك166الحديده     
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إنتصار فليفل حسن مفتاح7عضويهاناثالفرارك166الحديده     
يحيى عبداهللا ناصر المصنف1رئاسهذآور رقاب مدرسة السالما167الحديده     
عبدالسالم سيف محمد علي1عضويهذآور رقاب مدرسة السالما167الحديده     
محمد صغير  محمد حسن بانوش1عضويهذآور رقاب مدرسة السالما167الحديده     
عبداهللا احمد صالح علي2رئاسهذآور رقاب مدرسة السالما167الحديده     
امين محمد على على القاهره2عضويهذآور رقاب مدرسة السالما167الحديده     
نبيل عبده عبداهللا القباطي2عضويهذآور رقاب مدرسة السالما167الحديده     
نعمه أحمد حسين جيالن3رئاسهاناثرقاب مدرسة السالما167الحديده     
عفاية يحيى بورعه 3عضويهاناثرقاب مدرسة السالما167الحديده     
حياه على حسين مرعي3عضويهاناثرقاب مدرسة السالما167الحديده     
خليفة محمد عثمان الحميدي1رئاسهذآور المرخام مدرسة الفتحب167الحديده     
صالح على محمد حسن هتار1عضويهذآور المرخام مدرسة الفتحب167الحديده     
عبداهللا محمد محمد المناغي1عضويهذآور المرخام مدرسة الفتحب167الحديده     
عبدالقادر احمد محمد عبداهللا2رئاسهذآور المرخام مدرسة الفتحب167الحديده     
احمد حسن حسن محمد2عضويهذآور المرخام مدرسة الفتحب167الحديده     
أحمد صالح محمد صغير عبداهللا2عضويهذآور المرخام مدرسة الفتحب167الحديده     
عبده محمد احمد الشريف1رئاسهذآور أآمة الشرف مدرسة السالمج167الحديده     
خالد محمد علي فرج1عضويهذآور أآمة الشرف مدرسة السالمج167الحديده     
عبدالجليل علي محمود محمد1عضويهذآور أآمة الشرف مدرسة السالمج167الحديده     
عبدالجليل علي محمود محمد2رئاسهذآور أآمة الشرف مدرسة السالمج167الحديده     
منصور صالح احمد القاهره2عضويهذآور أآمة الشرف مدرسة السالمج167الحديده     
خالد قاسم عمر حكمي2عضويهذآور أآمة الشرف مدرسة السالمج167الحديده     
حسن محمد محمد االهدل1رئاسهذآور االجور مدرسة النجاحد167الحديده     
احمد محمد عبداهللا االهدل1عضويهذآور االجور مدرسة النجاحد167الحديده     
خالد سعيد عبداهللا سعيد1عضويهذآور االجور مدرسة النجاحد167الحديده     
عبدالحكيم على عمر حسين2رئاسهذآور االجور مدرسة النجاحد167الحديده     
صدام احمد علي احمد2عضويهذآور االجور مدرسة النجاحد167الحديده     
ماجد صالح أحمد محمد2عضويهذآور االجور مدرسة النجاحد167الحديده     
محمد عبداهللا على القليصي1رئاسهذآور مدرسة الفالح الضريفه167الحديده     
رفيق حيدر سلطان العزعزي1عضويهذآور مدرسة الفالح الضريفه167الحديده     
عبدالرحمن أحمد عمر عامر1عضويهذآور مدرسة الفالح الضريفه167الحديده     
علي احمد عبده محمد2رئاسهذآور مدرسة الفالح الضريفه167الحديده     
احمد محمد حسين منصور2عضويهذآور مدرسة الفالح الضريفه167الحديده     
عبدالكريم علي قاسم2عضويهذآور مدرسة الفالح الضريفه167الحديده     
بلقيس محمد ابراهيم النطوح3رئاسهاناثمدرسة الفالح الضريفه167الحديده     
حورية احمد علي الذماري3عضويهاناثمدرسة الفالح الضريفه167الحديده     
حليمه صغير سعيد مهدي3عضويهاناثمدرسة الفالح الضريفه167الحديده     
علي بلغيث أحمد إبراهيم1رئاسهذآور الكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
على صالح عبداهللا ياسر 1عضويهذآور الكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
اسماعيل محمد على داحش1عضويهذآور الكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
فؤاد صالح احد حسين المخصر2رئاسهذآور الكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
محمد علي عمر حسين2عضويهذآور الكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
ماهر محمد يحيى البجلي2عضويهذآور الكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
فؤاد صالح أحمد3رئاسهذآور الكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
ابراهيم احمد صالح على 3عضويهذآور الكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
زيد محمد عبداهللا عبدالرحمن3عضويهذآور الكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
زهرة زيد يحي البرعي4رئاسهاناثالكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
ليلى محمد عايض4عضويهاناثالكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
منى علي احمد طاهر4عضويهاناثالكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
مني مساوي هاشم االهدل 5رئاسهاناثالكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
شريفه زيد يحي أحمد5عضويهاناثالكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
رباب محمد ناصر المنيل5عضويهاناثالكبة مدرسة الشهيد االوزريو167الحديده     
محمد حسن اسماعيل تب1رئاسهذآور مدرسة الفوز آحلز167الحديده     
عبدالرحمن عبداهللا محمد صغير مكدش1عضويهذآور مدرسة الفوز آحلز167الحديده     
محمد أحمد يحي حسن1عضويهذآور مدرسة الفوز آحلز167الحديده     
احمد محمد عبداهللا بشر2رئاسهذآور مدرسة الفوز آحلز167الحديده     
حيدر احمد حسن جيالن2عضويهذآور مدرسة الفوز آحلز167الحديده     
عبد اهللا حسن صغير عبد الرحيم2عضويهذآور مدرسة الفوز آحلز167الحديده     
عبدالعزيز محمد عي عبداهللا1رئاسهذآور عنترة مدرسة السالمح167الحديده     
محمد عبدالقادر احمد صغير 1عضويهذآور عنترة مدرسة السالمح167الحديده     
عبدالكريم احمد يحيى 1عضويهذآور عنترة مدرسة السالمح167الحديده     
محمد علي عبداهللا أحمد2رئاسهذآور عنترة مدرسة السالمح167الحديده     
عاصم حسن محمد احمد2عضويهذآور عنترة مدرسة السالمح167الحديده     
ابوبكر معافا عمر آيال2عضويهذآور عنترة مدرسة السالمح167الحديده     
محمد على محمد الريمي1رئاسهذآور المغارب مدرسة الفتحط167الحديده     
سمير بدر عبدالودود األغبري1عضويهذآور المغارب مدرسة الفتحط167الحديده     
محمد عبده العزي أحمد1عضويهذآور المغارب مدرسة الفتحط167الحديده     
عثمان علي عثمان ديهان2رئاسهذآور المغارب مدرسة الفتحط167الحديده     
علي محمد حسين مكيدش2عضويهذآور المغارب مدرسة الفتحط167الحديده     
محمد عبداهللا محمد صغير2عضويهذآور المغارب مدرسة الفتحط167الحديده     
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زيد محمد صغير جيالن1رئاسهذآور  الفائش مدرسة النورى167الحديده     
محمد على محمد صالح الحفاشي1عضويهذآور  الفائش مدرسة النورى167الحديده     
حسين احمد الخطيب1عضويهذآور  الفائش مدرسة النورى167الحديده     
عبده احمد قطيف2رئاسهذآور  الفائش مدرسة النورى167الحديده     
حسن عبداهللا حسن القدسي2عضويهذآور  الفائش مدرسة النورى167الحديده     
محمد قاسم حسن فريقه2عضويهذآور  الفائش مدرسة النورى167الحديده     
سليمان محمد سليمان ثعبه1رئاسهذآور عدن مدرسة الفوزك167الحديده     
عبد الغني أحمد علي حسن1عضويهذآور عدن مدرسة الفوزك167الحديده     
محمد أحمد أحمد صغير عبداهللا1عضويهذآور عدن مدرسة الفوزك167الحديده     
عبدالرحيم عبداهللا محمد احمد2رئاسهذآور عدن مدرسة الفوزك167الحديده     
زيد محمد محمد مهدي2عضويهذآور عدن مدرسة الفوزك167الحديده     
عبداهللا محمد صالح عبداهللا زيد2عضويهذآور عدن مدرسة الفوزك167الحديده     
ياسر أحمد محمد عبد القادر يغنم1رئاسهذآور جديدة مدرسة الفتحل167الحديده     
محفوظ على زايد صالح1عضويهذآور جديدة مدرسة الفتحل167الحديده     
محمد يحيى يحيى مطهر1عضويهذآور جديدة مدرسة الفتحل167الحديده     
محمد عبدالرحمن محمد صغير زايد2رئاسهذآور جديدة مدرسة الفتحل167الحديده     
احمد صغير احمد المعرس2عضويهذآور جديدة مدرسة الفتحل167الحديده     
علي آيال معافا آيال2عضويهذآور جديدة مدرسة الفتحل167الحديده     
حنان عبداهللا علي حسن األهدل3رئاسهاناثجديدة مدرسة الفتحل167الحديده     
آريمة احمد عبده المنشدي3عضويهاناثجديدة مدرسة الفتحل167الحديده     
مايسة احمد قاسم الكريمي3عضويهاناثجديدة مدرسة الفتحل167الحديده     
عبدالرقيب على احمد الحرازي1رئاسهذآور االودية مدرسة التوفيقم167الحديده     
علي بن علي صغير1عضويهذآور االودية مدرسة التوفيقم167الحديده     
عبداهللا أحمد محمد حسن1عضويهذآور االودية مدرسة التوفيقم167الحديده     
عبدالرحمن عبداهللا الحاآم2رئاسهذآور االودية مدرسة التوفيقم167الحديده     
فيصل محمد محمد احمد مبارك2عضويهذآور االودية مدرسة التوفيقم167الحديده     
عبدالعزيز محمد أحمد الحاآم2عضويهذآور االودية مدرسة التوفيقم167الحديده     
نعمة على احمد عبده المنشدي3رئاسهاناثاالودية مدرسة التوفيقم167الحديده     
أمل ناصر علي صالح الخليل3عضويهاناثاالودية مدرسة التوفيقم167الحديده     
زهرة عبداهللا محمد عوض3عضويهاناثاالودية مدرسة التوفيقم167الحديده     
علي محمد أحمد عبده السياسي1رئاسهذآور مدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
خالد ابراهيم احمد على حسن1عضويهذآور مدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
على سعيد محمد جعفر1عضويهذآور مدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
صالح احمد علي حسن2رئاسهذآور مدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
عبداهللا ابراهيم عبده يسر2عضويهذآور مدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
محمد احمد عمر شيبه2عضويهذآور مدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
نجاح محمد أحمد البجلي3رئاسهاناثمدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
هناء محمد احمد اسماعيل3عضويهاناثمدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
زهراء سعيد على الجالل3عضويهاناثمدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
حنان على عبده المعروف4رئاسهاناثمدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
فايزه عبداهللا أحمد المطري4عضويهاناثمدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
بهجة محمد حسن الحاآم4عضويهاناثمدرسة فتح االنصار بالشاورن167الحديده     
احمد على ابوبكر احمد1رئاسهذآور الجرن مدرسة النجاحس167الحديده     
علي عمر عبداهللا سليمان1عضويهذآور الجرن مدرسة النجاحس167الحديده     
جمال عبده محمد احمد علي1عضويهذآور الجرن مدرسة النجاحس167الحديده     
عبده محمد بادي2رئاسهذآور الجرن مدرسة النجاحس167الحديده     
عبداهللا محمد علي مرشد2عضويهذآور الجرن مدرسة النجاحس167الحديده     
محمد محمد يحي علي المروعي2عضويهذآور الجرن مدرسة النجاحس167الحديده     
سعيد محمد سعيد الدباسي1رئاسهذآور الغيليين مدرسة التصحيحع167الحديده     
احمد زايد على صالح 1عضويهذآور الغيليين مدرسة التصحيحع167الحديده     
جمال عبده على احمد عامر1عضويهذآور الغيليين مدرسة التصحيحع167الحديده     
عبداهللا محمد حسين أحمد غيالن2رئاسهذآور الغيليين مدرسة التصحيحع167الحديده     
ماجد عبداهللا عبداهللا عبده2عضويهذآور الغيليين مدرسة التصحيحع167الحديده     
عبدالوهاب توفيق عبدالوهاب2عضويهذآور الغيليين مدرسة التصحيحع167الحديده     
زهراء غالب حسن القاضي3رئاسهاناثالغيليين مدرسة التصحيحع167الحديده     
رباب احمد محمد عبدالقادر3عضويهاناثالغيليين مدرسة التصحيحع167الحديده     
مريم غالب صالح عبداهللا3عضويهاناثالغيليين مدرسة التصحيحع167الحديده     
محمد صغير عمر حمود عجالن1رئاسهذآور النيابة مدرسة عبد الرحيم البرعيف167الحديده     
حسن علي مرشد أحمد1عضويهذآور النيابة مدرسة عبد الرحيم البرعيف167الحديده     
رمزي عبدالقادر عبده علي1عضويهذآور النيابة مدرسة عبد الرحيم البرعيف167الحديده     
يحيى محمد صغير البناية2رئاسهذآور النيابة مدرسة عبد الرحيم البرعيف167الحديده     
فيصل محمد محمد2عضويهذآور النيابة مدرسة عبد الرحيم البرعيف167الحديده     
عبداهللا علي حسن فتيني2عضويهذآور النيابة مدرسة عبد الرحيم البرعيف167الحديده     
اميرة مكين عمر عجالن3رئاسهاناثالنيابة مدرسة عبد الرحيم البرعيف167الحديده     
حليمة احمد غالب العديني3عضويهاناثالنيابة مدرسة عبد الرحيم البرعيف167الحديده     
رقيه إبراهيم عبداهللا إبراهيم3عضويهاناثالنيابة مدرسة عبد الرحيم البرعيف167الحديده     
سعيد صالح سعيد الجبري1رئاسهذآور الزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
خالد عبده محمد االهدل1عضويهذآور الزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
على حسن حسين1عضويهذآور الزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
محمد قاسم خدش2رئاسهذآور الزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
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عبده احمد صغير اليتيم2عضويهذآور الزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
لطف على احمد على2عضويهذآور الزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
نبيله مكين عمر حمود3رئاسهاناثالزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
مني غالب حمود قاسم عجالن3عضويهاناثالزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
نادية عياش حسن مهدي3عضويهاناثالزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
فاطمة صالح يحيى الحداد4رئاسهاناثالزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
حياة محمد عمر علي4عضويهاناثالزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
صباح يحيى علي احمد الصفاء4عضويهاناثالزراعي مدرسة ٢٢ مايوص167الحديده     
احمد على احمد الحداد1رئاسهذآور الشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
ابراهيم علي حمزة1عضويهذآور الشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
محمد صالح يحي سعيد1عضويهذآور الشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
ساهر عبده محمد2رئاسهذآور الشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
عبدالكريم محمد قاسم خدش2عضويهذآور الشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
عبد الجبار محمد علي محمد صالح2عضويهذآور الشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
زهراء محمد علي محمد3رئاسهاناثالشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
نجمة محمد احمد حسين3عضويهاناثالشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
عزية محمد على حسين3عضويهاناثالشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
زهراء على محمد يحيى حسن4رئاسهاناثالشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
أمينه محمد عبداهللا حسن4عضويهاناثالشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
إلهام محمد أحمد الحاآم4عضويهاناثالشامة مدرسة الفتح الثانويةق167الحديده     
خالد عبده قاسم الضحوي1رئاسهذآور مدرسة عمر المختارر167الحديده     
خالد على حسن المحجري1عضويهذآور مدرسة عمر المختارر167الحديده     
خالد عبده خدش1عضويهذآور مدرسة عمر المختارر167الحديده     
محمد علي عبده عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة عمر المختارر167الحديده     
محسن حسن قاسم المحجري2عضويهذآور مدرسة عمر المختارر167الحديده     
رياض محمد احمد على2عضويهذآور مدرسة عمر المختارر167الحديده     
فوزية محمد محمد البرعي3رئاسهاناثمدرسة عمر المختارر167الحديده     
بلقيس محسن محمد غالب3عضويهاناثمدرسة عمر المختارر167الحديده     
سعدية يحيى حسن قاسم3عضويهاناثمدرسة عمر المختارر167الحديده     
محمد عبدالوهاب احمد1رئاسهذآور السخنةا168الحديده     
ابراهيم حسين ابراهيم الزبيدي1عضويهذآور السخنةا168الحديده     
عبده صالح محمد صغير عامر1عضويهذآور السخنةا168الحديده     
سالم هبه عمر هدران2رئاسهذآور السخنةا168الحديده     
حسن محمد خادم أحمد2عضويهذآور السخنةا168الحديده     
علي ناصر ابوشرقية2عضويهذآور السخنةا168الحديده     
تميمة يحيى سعد جعل3رئاسهاناثالسخنةا168الحديده     
فيروز عبده جابر عمر دميخ3عضويهاناثالسخنةا168الحديده     
عزية عبداهللا حسن يحيى3عضويهاناثالسخنةا168الحديده     
فوزية سليمان عزي لطف4رئاسهاناثالسخنةا168الحديده     
حفيظة محمد عاطف الشرعبي4عضويهاناثالسخنةا168الحديده     
فطوم حسن النجاشي4عضويهاناثالسخنةا168الحديده     
قاسم عبداهللا إبراهيم االهدل1رئاسهذآور آريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
منصور علي سهل يحيى1عضويهذآور آريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
صدام العبد احمد محمد1عضويهذآور آريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
محمد درويش فرج القليصي2رئاسهذآور آريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
عبده خادم عبده قشيم 2عضويهذآور آريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
اديم عبداهللا علي االديمي2عضويهذآور آريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
جمعة اسود علي 3رئاسهاناثآريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
أسماء حسن عبداهللا علم3عضويهاناثآريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
ابتسام عبده يحي قشيمه3عضويهاناثآريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
حورية احمد عبداهللا شبيق4رئاسهاناثآريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
عايشة عمر احمد شنيني4عضويهاناثآريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
آفاية عمر سالم زنم4عضويهاناثآريدمة ( الشعوه )ب168الحديده     
هديش محمد درويش عيسى 1رئاسهذآور المصبارج168الحديده     
احمد محمد سعد عبداهللا1عضويهذآور المصبارج168الحديده     
عبداهللا بلغيث أحمد بجلي1عضويهذآور المصبارج168الحديده     
عبداهللا جنبعي علي عبداهللا 2رئاسهذآور المصبارج168الحديده     
عنتر محمد حسن شريف2عضويهذآور المصبارج168الحديده     
محمد صغير يوسف عصار2عضويهذآور المصبارج168الحديده     
فاطمة احمد جابر محجاني3رئاسهاناثالمصبارج168الحديده     
أمينه عامر عبداهللا حسين3عضويهاناثالمصبارج168الحديده     
ياسمين ابرايهم حجرة3عضويهاناثالمصبارج168الحديده     
منى عبده يحي قشيمه4رئاسهاناثالمصبارج168الحديده     
نورة عبداهللا حسين القدم4عضويهاناثالمصبارج168الحديده     
حنان سليمان زنبح4عضويهاناثالمصبارج168الحديده     
عواد أحمد عبده حجري1رئاسهذآور المحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
الغبشي عيسى هبه صوفي1عضويهذآور المحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
خالد عبادي حسن بلغيث1عضويهذآور المحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
محمد علي عجيل مقداد2رئاسهذآور المحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
محمد عبده مدحري جمال2عضويهذآور المحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
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محمد علي االديمي2عضويهذآور المحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
امه الرحمن اسماعيل3رئاسهاناثالمحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
زهراء عبادي حسن عبادي3عضويهاناثالمحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
سميرة ابراهيم حسن نجار3عضويهاناثالمحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
خميسه إبراهيم حسن نجار4رئاسهاناثالمحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
سعيده عبادي حسن مندش4عضويهاناثالمحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
زهراء غالب عوضه هبه4عضويهاناثالمحلتين ( الشرقية )د168الحديده     
عايش حسين صغير عقاري 1رئاسهذآور السريد الكيةه168الحديده     
عبدالباسط عبداهللا حسين الكبسي1عضويهذآور السريد الكيةه168الحديده     
صدام ابراهيم يحي عيسى1عضويهذآور السريد الكيةه168الحديده     
علي قائد احمد الشاوش2رئاسهذآور السريد الكيةه168الحديده     
اسماعيل عوض قادري2عضويهذآور السريد الكيةه168الحديده     
محمد حاتم عبد الرحيم األهدل2عضويهذآور السريد الكيةه168الحديده     
بشرى عبداهللا محمود3رئاسهاناثالسريد الكيةه168الحديده     
منال خميسي يحي صغير3عضويهاناثالسريد الكيةه168الحديده     
فاطمة عوض قادري صديق3عضويهاناثالسريد الكيةه168الحديده     
فوزية عبداهللا احمد احمد4رئاسهاناثالسريد الكيةه168الحديده     
ياسمين عبده يوسف4عضويهاناثالسريد الكيةه168الحديده     
سامية هبة اهللا احمد عزي4عضويهاناثالسريد الكيةه168الحديده     
حسن صغير حسن آجفري1رئاسهذآور الدامغو168الحديده     
نورالدين خميسي شعيط1عضويهذآور الدامغو168الحديده     
محمد علي ابراهيم قادري1عضويهذآور الدامغو168الحديده     
علي يحيى سليمان بله2رئاسهذآور الدامغو168الحديده     
يحيى علي صغير حمادي2عضويهذآور الدامغو168الحديده     
ميثاق عبده عبدالرب2عضويهذآور الدامغو168الحديده     
قمر احمد عايش ابكر3رئاسهاناثالدامغو168الحديده     
سهام بيشي حشان مهدي3عضويهاناثالدامغو168الحديده     
فاطمةعبداهللا حسن فارع3عضويهاناثالدامغو168الحديده     
رقيه حيدر محمد فتيني4رئاسهاناثالدامغو168الحديده     
ايمان عبدالرحمن محمد علي 4عضويهاناثالدامغو168الحديده     
برديس عايش حسن حجري4عضويهاناثالدامغو168الحديده     
عبده احمد احمد بغداد االهدل1رئاسهذآور آحيلز168الحديده     
عبداهللا معتوق جابر يحي1عضويهذآور آحيلز168الحديده     
احمد بخيت خلوف لبن1عضويهذآور آحيلز168الحديده     
عبداهللا عايش علي احمد2رئاسهذآور آحيلز168الحديده     
ابراهيم بخيت خلوف لبن2عضويهذآور آحيلز168الحديده     
محمد علي الحاج يحيى أحمد2عضويهذآور آحيلز168الحديده     
امنه حمدين حيدر3رئاسهاناثآحيلز168الحديده     
سماح عبداهللا رمادي3عضويهاناثآحيلز168الحديده     
عائشه سالم أحمد يوسف3عضويهاناثآحيلز168الحديده     
نعمه أحمد صغير شريف4رئاسهاناثآحيلز168الحديده     
حنان علي يوسف4عضويهاناثآحيلز168الحديده     
مروى احمد محمد بدير4عضويهاناثآحيلز168الحديده     
محمد حسن بدير1رئاسهذآور مدرسة دير المزبلح168الحديده     
درويش درويش صغير حطروم 1عضويهذآور مدرسة دير المزبلح168الحديده     
ثابت يحيى صغير حجري1عضويهذآور مدرسة دير المزبلح168الحديده     
محمد صغير علي بجلي2رئاسهذآور مدرسة دير المزبلح168الحديده     
محمد علي محمد افندي2عضويهذآور مدرسة دير المزبلح168الحديده     
احمد شوعي احمد حجري2عضويهذآور مدرسة دير المزبلح168الحديده     
عبير عبده عمر هدران3رئاسهاناثمدرسة دير المزبلح168الحديده     
سميره حسن عمر يحي3عضويهاناثمدرسة دير المزبلح168الحديده     
نوال امحمد يحيى هادي3عضويهاناثمدرسة دير المزبلح168الحديده     
امة الرحمن عبداهللا امين البحر4رئاسهاناثمدرسة دير المزبلح168الحديده     
فوزيه علي مهدي مهدي العتمي4عضويهاناثمدرسة دير المزبلح168الحديده     
منى محمد علي الحاج4عضويهاناثمدرسة دير المزبلح168الحديده     
يحيى صغير يحيى شراعي1رئاسهذآور التبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
حسن علي ياسين صغير1عضويهذآور التبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
محمد علي إبراهيم سالم1عضويهذآور التبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
محمود احمد هاشم2رئاسهذآور التبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
أحمد يحي مطري سالم2عضويهذآور التبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
رمزي احمد عبداهللا حميضة2عضويهذآور التبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
عايشة عايش حسن حجري3رئاسهاناثالتبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
نجاة حسن بلغيث البحر3عضويهاناثالتبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
إيمان عكيش هبه عزي3عضويهاناثالتبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
عائشة عبداهللا علي هبة4رئاسهاناثالتبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
امنة علي عمر شنيني4عضويهاناثالتبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
سعيده غالب عوضه4عضويهاناثالتبين الوحدة الصحيةط168الحديده     
آمال عبداهللا حسن قيم1رئاسهذآور عوجهى168الحديده     
ابراهيم عمر حجري زيد1عضويهذآور عوجهى168الحديده     
احمد علي محمد شيبة1عضويهذآور عوجهى168الحديده     
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سليمان محمد عبده ابراهيم2رئاسهذآور عوجهى168الحديده     
محمد عبداهللا حسن قيم2عضويهذآور عوجهى168الحديده     
قيس لطف على الجرموزي2عضويهذآور عوجهى168الحديده     
جميلة محمد يحيى محفوظ3رئاسهاناثعوجهى168الحديده     
زهراء محمد أحمد عبداهللا3عضويهاناثعوجهى168الحديده     
أمينة هبة علي جلم3عضويهاناثعوجهى168الحديده     
إبتسام صالح محمد عبد اهللا المسعودي4رئاسهاناثعوجهى168الحديده     
سالم يحيى عبداهللا يحيى4عضويهاناثعوجهى168الحديده     
شاديه سليمان جرمش4عضويهاناثعوجهى168الحديده     
فتاح عمر احمد مسكين1رئاسهذآور شجينهك168الحديده     
محمد عمر أحمد1عضويهذآور شجينهك168الحديده     
محرم علي هبة سالم1عضويهذآور شجينهك168الحديده     
حسن علي ابراهيم2رئاسهذآور شجينهك168الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا قاضي2عضويهذآور شجينهك168الحديده     
شوقي عبدالباري عوض2عضويهذآور شجينهك168الحديده     
حسن عبده موسى أحمد3رئاسهذآور شجينهك168الحديده     
نعمان هبه محمد بره3عضويهذآور شجينهك168الحديده     
مهند داوود ناجي القصير3عضويهذآور شجينهك168الحديده     
مريم عمر محمد حاج4رئاسهاناثشجينهك168الحديده     
سماح احمد علي بن4عضويهاناثشجينهك168الحديده     
مريم الدمامي علي يحيى4عضويهاناثشجينهك168الحديده     
اسماء علي علي ناجي الحرازي5رئاسهاناثشجينهك168الحديده     
زهراء محمد هبه بره5عضويهاناثشجينهك168الحديده     
منال عبده احمد5عضويهاناثشجينهك168الحديده     
إبراهيم محمد راجحي يحي االهدل1رئاسهذآور دير القماطل168الحديده     
محمد يحيى فتيني صغير1عضويهذآور دير القماطل168الحديده     
محمد محمد حسن دريش1عضويهذآور دير القماطل168الحديده     
سالم سمين يحيى سمين2رئاسهذآور دير القماطل168الحديده     
صالح عمر صغير هادي2عضويهذآور دير القماطل168الحديده     
محمد يحي مسعود الوجيه2عضويهذآور دير القماطل168الحديده     
نعمة محمد حسن علي 3رئاسهاناثدير القماطل168الحديده     
نجوى هبه يحي أبكر3عضويهاناثدير القماطل168الحديده     
نبيلة محمد صغير جمالي3عضويهاناثدير القماطل168الحديده     
عائشه يحي مساوى أحمد4رئاسهاناثدير القماطل168الحديده     
سناء علي محمد رويدي4عضويهاناثدير القماطل168الحديده     
فاتن احمد صغير خلوف4عضويهاناثدير القماطل168الحديده     
حسن ابراهيم حسن االهدل1رئاسهذآور البترةم168الحديده     
علي عبدالرحمن حسن شايع1عضويهذآور البترةم168الحديده     
يحيى سليمان حسن عصار1عضويهذآور البترةم168الحديده     
محمد محسن محمد ابو لحوم2رئاسهذآور البترةم168الحديده     
عبداهللا يحيى احمد صغير2عضويهذآور البترةم168الحديده     
عبدالملك محمد الجرموزي2عضويهذآور البترةم168الحديده     
فطوم محمد فتاح3رئاسهاناثالبترةم168الحديده     
فاتن محمد أحمد مهيم3عضويهاناثالبترةم168الحديده     
انوار يحيى عمر مزجاجي3عضويهاناثالبترةم168الحديده     
حياة عوض قادري صديق4رئاسهاناثالبترةم168الحديده     
سامية يحيى محمد العامري4عضويهاناثالبترةم168الحديده     
امنه احمد علي حسين4عضويهاناثالبترةم168الحديده     
حثييم عمر زبيلة جبلي1رئاسهذآور المدمنن168الحديده     
عايش صغير يحيى سهل 1عضويهذآور المدمنن168الحديده     
محمد اسماعيل عمر مطيري1عضويهذآور المدمنن168الحديده     
فضل ابراهيم بخارش2رئاسهذآور المدمنن168الحديده     
محمد عبيد أحمد عقاري2عضويهذآور المدمنن168الحديده     
محمد يحيى محمدوه2عضويهذآور المدمنن168الحديده     
ايمان يحيى محمد شرف3رئاسهاناثالمدمنن168الحديده     
نجوى عبدالباري قادري3عضويهاناثالمدمنن168الحديده     
فاطمه أحمد أحمد فتيني3عضويهاناثالمدمنن168الحديده     
عيشه بيشي حسان مهدي4رئاسهاناثالمدمنن168الحديده     
نفيسة احمد السندي4عضويهاناثالمدمنن168الحديده     
سالمه غالب عوضه4عضويهاناثالمدمنن168الحديده     
محمد ابراهيم محمد االهدل1رئاسهذآور دير داؤودس168الحديده     
عبدالسالم أحمد عبداهللا مهدي1عضويهذآور دير داؤودس168الحديده     
حسن صغير مهلب عمر1عضويهذآور دير داؤودس168الحديده     
الخادم عبداهللا علي عمر2رئاسهذآور دير داؤودس168الحديده     
محمد يحيى صغير ابراهيم2عضويهذآور دير داؤودس168الحديده     
صالح احمد صالح المحويتي2عضويهذآور دير داؤودس168الحديده     
سميرة حسن حاتم3رئاسهاناثدير داؤودس168الحديده     
الهام فضل اهللا محمد عبداهللا3عضويهاناثدير داؤودس168الحديده     
بلقيس إبراهيم عبداهللا إبراهيم3عضويهاناثدير داؤودس168الحديده     
إلهام فضل اهللا محمد عبداهللا4رئاسهاناثدير داؤودس168الحديده     
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نجاة محمد علي قرقر4عضويهاناثدير داؤودس168الحديده     
زينب يوسف صغير4عضويهاناثدير داؤودس168الحديده     
ابراهيم بخيت خلوف1رئاسهذآور دير الرويدع168الحديده     
عمر سهل احمد فتيني1عضويهذآور دير الرويدع168الحديده     
محمد عايش محمد شاوش1عضويهذآور دير الرويدع168الحديده     
يحيى علي عمر رويدي2رئاسهذآور دير الرويدع168الحديده     
فوزي محبوب محمد عبداهللا2عضويهذآور دير الرويدع168الحديده     
منير سهل عايش سهل2عضويهذآور دير الرويدع168الحديده     
سابرة احمد حسن دباسي3رئاسهاناثدير الرويدع168الحديده     
بشرى محمد أحمد مهيم3عضويهاناثدير الرويدع168الحديده     
بلقيس طاهر أحمد بخاش3عضويهاناثدير الرويدع168الحديده     
فاطمة بخيت خلوف لبن4رئاسهاناثدير الرويدع168الحديده     
سوسن حسن سهيل رويدي4عضويهاناثدير الرويدع168الحديده     
زينب عبيد علي 4عضويهاناثدير الرويدع168الحديده     
يحيى ابراهيم ساحل1رئاسهذآور الكتابيهف168الحديده     
عمر احمد محمد العرومي1عضويهذآور الكتابيهف168الحديده     
أحمد حسين سليمان شراعي1عضويهذآور الكتابيهف168الحديده     
محمد عايش أحمد مالآدي2رئاسهذآور الكتابيهف168الحديده     
ايوب عبداهللا ابراهيم2عضويهذآور الكتابيهف168الحديده     
محمد عبداهللا حسين بوني2عضويهذآور الكتابيهف168الحديده     
ادم عبده حسن بوني3رئاسهذآور الكتابيهف168الحديده     
غازي علي احمد عايش3عضويهذآور الكتابيهف168الحديده     
راشد أحمد حسن زيد الخضمي3عضويهذآور الكتابيهف168الحديده     
امنة يحيى عبداهللا جعفر4رئاسهاناثالكتابيهف168الحديده     
إقبال محمد ثابت المقطري4عضويهاناثالكتابيهف168الحديده     
اوالي حسن ابراهيم عميره4عضويهاناثالكتابيهف168الحديده     
سلوى علي جميل5رئاسهاناثالكتابيهف168الحديده     
عايشة عبداهللا جون جمالي5عضويهاناثالكتابيهف168الحديده     
نجاة احمد علي القليصي5عضويهاناثالكتابيهف168الحديده     
أحمد حاتم محمد علي1رئاسهذآور المنصرص168الحديده     
مستور محمد ابكر1عضويهذآور المنصرص168الحديده     
حسن يحيى هبه محمد1عضويهذآور المنصرص168الحديده     
احمد محمد صغير خضري2رئاسهذآور المنصرص168الحديده     
محمد حسن يحيى مزعبر2عضويهذآور المنصرص168الحديده     
ادم علي حسن حبوب2عضويهذآور المنصرص168الحديده     
راجحي محمد عبداهللا شراعي3رئاسهذآور المنصرص168الحديده     
سليمان يحي سالم عباس3عضويهذآور المنصرص168الحديده     
سليمان يحيى محمد خليدي3عضويهذآور المنصرص168الحديده     
عمر حسن عبداهللا أحمد4رئاسهذآور المنصرص168الحديده     
عبده محمد علي شاخ4عضويهذآور المنصرص168الحديده     
ياسر محمد سعيد عطيبي4عضويهذآور المنصرص168الحديده     
خالد محمد عبداهللا خضري5رئاسهذآور المنصرص168الحديده     
يحي سليمان بلغيث علي5عضويهذآور المنصرص168الحديده     
فضل اهللا هبه سالم هبه5عضويهذآور المنصرص168الحديده     
طيبة عبده هادي يحيى6رئاسهاناثالمنصرص168الحديده     
مروى محمد مهدي هاشم6عضويهاناثالمنصرص168الحديده     
زهراء محمد فقيه شعبين6عضويهاناثالمنصرص168الحديده     
فاطمه محمد محمد علي7رئاسهاناثالمنصرص168الحديده     
نهله حسن يحيى درويش7عضويهاناثالمنصرص168الحديده     
نوال عبداهللا صالح العبدي7عضويهاناثالمنصرص168الحديده     
فردوس عبده هادي يحيى8رئاسهاناثالمنصرص168الحديده     
نادية مهدي صغير حلبي8عضويهاناثالمنصرص168الحديده     
سميه علي سليمان أحمد8عضويهاناثالمنصرص168الحديده     
جمالي محمد مهيم1رئاسهذآور مدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
احمد حسن علي زباده1عضويهذآور مدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
طاهر محمد عبده1عضويهذآور مدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
محمد علي يحي عمر2رئاسهذآور مدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
محمد احمد حسن قرشي2عضويهذآور مدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
مهيوب محمد المناري2عضويهذآور مدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
عبده حسن على فلوس3رئاسهذآور مدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
عادل حسن عبداهللا جلم3عضويهذآور مدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
محمد أحمد باري حسين3عضويهذآور مدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
أسماء حسين محمد بكاري4رئاسهاناثمدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
جماله محمد احمد مهيم4عضويهاناثمدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
فاطمة مهدي بن مهدي ابو الغيث4عضويهاناثمدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
احالم حسن على فلوس5رئاسهاناثمدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
اسماء حيدر مهدي بلغيث5عضويهاناثمدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
أسماء حسن عبداهللا علم5عضويهاناثمدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
سمية خادم أحمد قاسم6رئاسهاناثمدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
رقيه امين عمر هبه 6عضويهاناثمدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
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سباء عبداهللا مقبل الصراري6عضويهاناثمدرسة الفوز بالمنصوريها169الحديده     
عبده محمد عبده البحر1رئاسهذآور  القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
شكري على احمد سرين1عضويهذآور  القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
حسن ابراهيم على حسين شبح1عضويهذآور  القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
داوود احمد يحيى حكمي2رئاسهذآور  القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
محمد محمد على البحر2عضويهذآور  القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
وائل محمد عبدالرحمن2عضويهذآور  القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
امة العليم سليمان حسن مهدي3رئاسهاناث القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
إيمان عبداهللا حسن خضري3عضويهاناث القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
افراح طاهر محمد3عضويهاناث القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
مريم يحي عمر حكمي4رئاسهاناث القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
سالمة ابراهيم فتاح خادم 4عضويهاناث القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
فاتن علي عبداهللا ناجي4عضويهاناث القصيرية مدرسة الطويرب169الحديده     
منصور محمد على ابراهيم1رئاسهذآور المبيلية مدرسة الرشيدج169الحديده     
سمير احمد ابكر مقبولي1عضويهذآور المبيلية مدرسة الرشيدج169الحديده     
فيصل أحمد علي هاشم1عضويهذآور المبيلية مدرسة الرشيدج169الحديده     
احمد طاهر احمد شريعة2رئاسهذآور المبيلية مدرسة الرشيدج169الحديده     
نايف عياش عزي شعبان2عضويهذآور المبيلية مدرسة الرشيدج169الحديده     
محمود محمد شاوش حسين2عضويهذآور المبيلية مدرسة الرشيدج169الحديده     
نجاة عوض محمد احمد حاتم 3رئاسهاناثالمبيلية مدرسة الرشيدج169الحديده     
أنهار ابراهيم احمد هاديي3عضويهاناثالمبيلية مدرسة الرشيدج169الحديده     
إلهام محمد يحي خضري3عضويهاناثالمبيلية مدرسة الرشيدج169الحديده     
عبده سفيان الحمودي1رئاسهذآور دير الوليد169الحديده     
محمد فتيني قادري مشرفي1عضويهذآور دير الوليد169الحديده     
ابوبكر ابراهيم مساوي مشرفي1عضويهذآور دير الوليد169الحديده     
مختار حيدر مهدي بلغيث2رئاسهذآور دير الوليد169الحديده     
سالم احمد عبده يوسف درويش2عضويهذآور دير الوليد169الحديده     
فاروق ناجي محمد الحيدري2عضويهذآور دير الوليد169الحديده     
سميره حيدر مهدي بلغيث3رئاسهاناثدير الوليد169الحديده     
مريم محمد علي مشرفي3عضويهاناثدير الوليد169الحديده     
سعيده حسن علي احمد3عضويهاناثدير الوليد169الحديده     
ياسمين حسن احمد يوسف4رئاسهاناثدير الوليد169الحديده     
ابرار حيدر مهدي بلغيث4عضويهاناثدير الوليد169الحديده     
عائشة يوسف خير الحودلي4عضويهاناثدير الوليد169الحديده     
محمد حجر حسن بخاش1رئاسهذآور الرضبةه169الحديده     
وليد معافا معافا يحيى معافا1عضويهذآور الرضبةه169الحديده     
عبدالكريم حميده أحمد شريف1عضويهذآور الرضبةه169الحديده     
ادهم يوسف محمد احمد سيف2رئاسهذآور الرضبةه169الحديده     
عبداهللا علي يحي آويز2عضويهذآور الرضبةه169الحديده     
محرم آداف عبداهللا سالم2عضويهذآور الرضبةه169الحديده     
سيناء علي محمد منصري3رئاسهاناثالرضبةه169الحديده     
احالم على آلفود3عضويهاناثالرضبةه169الحديده     
سيناء على محمد منصري3عضويهاناثالرضبةه169الحديده     
بلقيس اسماعيل حسن جمال4رئاسهاناثالرضبةه169الحديده     
فجرية زبيان صغير مدوح4عضويهاناثالرضبةه169الحديده     
جماله حيدر مهدي بلغيث4عضويهاناثالرضبةه169الحديده     
علي فتيني عياش علي1رئاسهذآور دير المعلمو169الحديده     
احمد دريب احمد شريق1عضويهذآور دير المعلمو169الحديده     
حسن صغير يحيى محمد هبة1عضويهذآور دير المعلمو169الحديده     
رقيه محمد عبده بحر2رئاسهاناثدير المعلمو169الحديده     
لوله محمد احمد يحيى البحر2عضويهاناثدير المعلمو169الحديده     
اخالص طاهر احمد حسن خضري2عضويهاناثدير المعلمو169الحديده     
موسى محمد على ابراهيم1رئاسهذآور يفاعة مدرسة موسى بن نصيرز169الحديده     
إبراهيم حسن صغير ناصري1عضويهذآور يفاعة مدرسة موسى بن نصيرز169الحديده     
عبداإلله احمد احمد البحر1عضويهذآور يفاعة مدرسة موسى بن نصيرز169الحديده     
ابراهيم محمد عبدالهل البحر2رئاسهذآور يفاعة مدرسة موسى بن نصيرز169الحديده     
خليل محمد حسن حنشل2عضويهذآور يفاعة مدرسة موسى بن نصيرز169الحديده     
نزار محمد فرج حمود2عضويهذآور يفاعة مدرسة موسى بن نصيرز169الحديده     
نبيلة على يحيى حنش3رئاسهاناثيفاعة مدرسة موسى بن نصيرز169الحديده     
فاطمة حسين غالب الشهاري3عضويهاناثيفاعة مدرسة موسى بن نصيرز169الحديده     
هيفاء فيصل محمد يحي3عضويهاناثيفاعة مدرسة موسى بن نصيرز169الحديده     
عمر بلغيث مقبولي1رئاسهذآور السولهح169الحديده     
عبدالرحمن اسماعيل شجاب1عضويهذآور السولهح169الحديده     
ابراهيم عياش ناصري1عضويهذآور السولهح169الحديده     
خميسة درويش قطوابه2رئاسهاناثالسولهح169الحديده     
نعمة على محمد الجبوبي2عضويهاناثالسولهح169الحديده     
منال محمد مهدي هاشم2عضويهاناثالسولهح169الحديده     
عبداهللا احمد ابراهيم البحر1رئاسهذآور مدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     
عمر عبدالرحمن يحي طاهر1عضويهذآور مدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     
يحي جيالن يحي حطبة1عضويهذآور مدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     

صفحة ٣٩ من ١٢٤



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

على يحيى احمد يحيى البحر2رئاسهذآور مدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     
مراد محمد عبداهللا حسن خضري2عضويهذآور مدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     
جهاد ناصر زيد األهدل2عضويهذآور مدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     
عايشة محمد حسن جبلي3رئاسهاناثمدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     
وسيله محمد أحمد ناصر الشميري3عضويهاناثمدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     
هناء محرم شايع آردي3عضويهاناثمدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     
بشرى سعيد حسن بط4رئاسهاناثمدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     
سماح محمد احمد يحيى سليمان4عضويهاناثمدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     
عال احمد عبدالباري شاره4عضويهاناثمدرسة الضباء بالحسينط169الحديده     
يحي مقبول صغير يحي مقبول1رئاسهذآور الحبيل االعلىى169الحديده     
عيسى عقيل عيسى احمد 1عضويهذآور الحبيل االعلىى169الحديده     
توفيق محمد صغير قاسم1عضويهذآور الحبيل االعلىى169الحديده     
محمد اسماعيل احمد سخار2رئاسهذآور الحبيل االعلىى169الحديده     
محمد عبداهللا احمد حكمي2عضويهذآور الحبيل االعلىى169الحديده     
خالد حسن عبداهللا مهدي2عضويهذآور الحبيل االعلىى169الحديده     
اميرة احمد غربي3رئاسهاناثالحبيل االعلىى169الحديده     
سلوى مصلح مصلح إبراهيم3عضويهاناثالحبيل االعلىى169الحديده     
انسه يحيى حسن ناصر3عضويهاناثالحبيل االعلىى169الحديده     
عبدالكريم قضيبه عبداهللا يحيى 1رئاسهذآور المحوىك169الحديده     
عمار اسماعيل عاقل1عضويهذآور المحوىك169الحديده     
عبدالغني محمد يوسف مقبول1عضويهذآور المحوىك169الحديده     
عبده عقيل عيسى احمد2رئاسهذآور المحوىك169الحديده     
محمد يحي إبراهيم مكي2عضويهذآور المحوىك169الحديده     
علي صديق سليمان معروف2عضويهذآور المحوىك169الحديده     
نوال أحمد طاهر البحر3رئاسهاناثالمحوىك169الحديده     
قماشه حسن شلفان3عضويهاناثالمحوىك169الحديده     
فوزية حسن اسماعيل مقبول3عضويهاناثالمحوىك169الحديده     
جمعة يحيى مفلح حيدره4رئاسهاناثالمحوىك169الحديده     
خديجة يوسف علي صغير4عضويهاناثالمحوىك169الحديده     
معتوقة صالح أحمد معروف4عضويهاناثالمحوىك169الحديده     
محمد عايش احمد هادي1رئاسهذآور اللجامل169الحديده     
محمد عمر آداف مقم1عضويهذآور اللجامل169الحديده     
احمد مقبول احمد فتيني1عضويهذآور اللجامل169الحديده     
عبداهللا يوسف محمد علي2رئاسهذآور اللجامل169الحديده     
مجدي احمد ابكر المقبولي2عضويهذآور اللجامل169الحديده     
حسن عبداهللا حسن احمد2عضويهذآور اللجامل169الحديده     
فاطمه أحمد إبراهيم قلعص3رئاسهاناثاللجامل169الحديده     
هدي محمد بهلول يحيى مغلف3عضويهاناثاللجامل169الحديده     
حكيمة احمد غزي شعبان3عضويهاناثاللجامل169الحديده     
محمد هبه روفي1رئاسهذآور الحجبم169الحديده     
عبداهللا حسن عقيل يحي1عضويهذآور الحجبم169الحديده     
جالل عبدالرمن عبدالواحد الصبري1عضويهذآور الحجبم169الحديده     
احمد محمد عياش يماني2رئاسهذآور الحجبم169الحديده     
محمد موسى علي حريبان2عضويهذآور الحجبم169الحديده     
آنشع أحمد قاسم الريمي2عضويهذآور الحجبم169الحديده     
زينب حافظ نعمان هبه3رئاسهاناثالحجبم169الحديده     
جماله موسى حديبان3عضويهاناثالحجبم169الحديده     
هيام محمد درويش حكمي3عضويهاناثالحجبم169الحديده     
منى يحي عبداهللا آيال4رئاسهاناثالحجبم169الحديده     
انيسه آليب على حيدره 4عضويهاناثالحجبم169الحديده     
رضا زيلعي محمد عبداهللا4عضويهاناثالحجبم169الحديده     
محمود فتيني محمد بهللي1رئاسهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
فائز محمد احمد جبلي1عضويهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
غازي احمد خادم قلعص1عضويهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
عبدالرحمن يحيى سليمان غبشي2رئاسهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
عبداهللا عايض مسعود 2عضويهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
طارق محسن محمد راجح2عضويهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
حسين على يحيى صغير 3رئاسهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
عبدالملك عبداهللا يوسف السعيدي3عضويهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
يحيى علي عوضة جلم3عضويهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
عمرو إسماعيل يحي عمر4رئاسهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
بخيت هبة قفله4عضويهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
عرفات على احمد على4عضويهذآور مدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
سعيده عبداهللا سيف 5رئاسهاناثمدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
أسماء يوسف علي صغير5عضويهاناثمدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
الهام ابراهيم احمد حكمي5عضويهاناثمدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
حنان حسين حسن بط6رئاسهاناثمدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
نبيله محمد على عمر مجهصي6عضويهاناثمدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
سباء قائد الشميري6عضويهاناثمدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
اشجان حسن مصلح العنقري7رئاسهاناثمدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
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جميله أحمد حسن لبن7عضويهاناثمدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
ايمان خالد حسن صغير7عضويهاناثمدرسة النصر المنصوريةن169الحديده     
عابد محمد صغير مرجاب1رئاسهذآور  مبنى المجلس المحلي بالمنصوريةس169الحديده     
فرج مستور يحي عمر1عضويهذآور  مبنى المجلس المحلي بالمنصوريةس169الحديده     
خلوف بخيت خلوف لبن1عضويهذآور  مبنى المجلس المحلي بالمنصوريةس169الحديده     
خالد محمد احمد مقبول2رئاسهذآور  مبنى المجلس المحلي بالمنصوريةس169الحديده     
حسين احمد هادي المنتصر2عضويهذآور  مبنى المجلس المحلي بالمنصوريةس169الحديده     
ياسر عثمان علي محمد2عضويهذآور  مبنى المجلس المحلي بالمنصوريةس169الحديده     
ليلى داود أحمد علي3رئاسهاناث مبنى المجلس المحلي بالمنصوريةس169الحديده     
فاطمة احمد على جبلي3عضويهاناث مبنى المجلس المحلي بالمنصوريةس169الحديده     
فوزية معافا محمد حبيكل3عضويهاناث مبنى المجلس المحلي بالمنصوريةس169الحديده     
عمر خادم أحمد قاسم1رئاسهذآور المرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
عمر احمد عبداهللا طنم1عضويهذآور المرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
شرف شريف احمد الجوفي1عضويهذآور المرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
حسن مهدي بلغيث البحر2رئاسهذآور المرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
زيد على عياش زيد شريف2عضويهذآور المرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
طارق يحيى محمد2عضويهذآور المرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
شروق صغير ابراهيم معروف3رئاسهاناثالمرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
عبير عبده صالح مصيعبي3عضويهاناثالمرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
صفيه محمد خادم أحمد3عضويهاناثالمرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
عائشه حسن يحي عمر4رئاسهاناثالمرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
امل عبده شريف4عضويهاناثالمرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
سعاد حسن مصلح 4عضويهاناثالمرآز الصحي المنصوريةع169الحديده     
القذافي محمد صغير عبداهللا1رئاسهذآور الصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
حسن فتيني يحي حطبه1عضويهذآور الصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
عاصم عبده قادري حميضه1عضويهذآور الصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
محمد يحيى حسن خضري2رئاسهذآور الصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
احمد عياش خليفي2عضويهذآور الصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
عبدالباري محمد صالح السباك2عضويهذآور الصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
سعاد طاهر شريعه3رئاسهاناثالصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
ندى فيصل محمد يحي شجاب3عضويهاناثالصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
عايشة ابراهيم حسن بط3عضويهاناثالصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
ايمان ابراهيم حجره4رئاسهاناثالصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
آوثر عثمان محمد على جبلي4عضويهاناثالصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
بسوم عبداهللا على سنحار4عضويهاناثالصنيف مدرسة الوحدةف169الحديده     
علي احمد علي السراجي1رئاسهذآور الملحانيص169الحديده     
سالم على محمد همل1عضويهذآور الملحانيص169الحديده     
مرزوق محمد ابراهيم جرشب1عضويهذآور الملحانيص169الحديده     
أحمد أحمد عطيه علي2رئاسهذآور الملحانيص169الحديده     
حسين عثمان حسن دبيش2عضويهذآور الملحانيص169الحديده     
هاني محمد محمد سعدون2عضويهذآور الملحانيص169الحديده     
نجاة يحيى عبده عباده3رئاسهاناثالملحانيص169الحديده     
عائشة إسماعيل علي محمد3عضويهاناثالملحانيص169الحديده     
ليلى بهلول عبد اهللا أحمد3عضويهاناثالملحانيص169الحديده     
أنوار يحيى عمر مزجاجي4رئاسهاناثالملحانيص169الحديده     
سلوى عبده قادري حميضه4عضويهاناثالملحانيص169الحديده     
خيريه قاسم طاهر البحر4عضويهاناثالملحانيص169الحديده     
عمر ابراهيم صغير ابراهيم1رئاسهذآور قزعة السالمنهق169الحديده     
خالد أحمد عطيه علي1عضويهذآور قزعة السالمنهق169الحديده     
احمد ابراهيم حسن بط1عضويهذآور قزعة السالمنهق169الحديده     
حسين عبدالكريم حميده حسان2رئاسهذآور قزعة السالمنهق169الحديده     
أنور هاملي علي إبراهيم2عضويهذآور قزعة السالمنهق169الحديده     
رمزي حسن فلوس2عضويهذآور قزعة السالمنهق169الحديده     
محمد احمد عبداهللا صغير3رئاسهذآور قزعة السالمنهق169الحديده     
فارس محمد احمد جبلي3عضويهذآور قزعة السالمنهق169الحديده     
زايد سلطان مرشد ردمان3عضويهذآور قزعة السالمنهق169الحديده     
حموده احمد حسن قرشي4رئاسهاناثقزعة السالمنهق169الحديده     
فطومه ابراهيم حسن4عضويهاناثقزعة السالمنهق169الحديده     
ندى محمد حسن يحي هجام4عضويهاناثقزعة السالمنهق169الحديده     
رباب ابراهيم حسن بط5رئاسهاناثقزعة السالمنهق169الحديده     
ماجده يحيى حسن جبلي5عضويهاناثقزعة السالمنهق169الحديده     
وداد عثمان عبداهللا يعقوب5عضويهاناثقزعة السالمنهق169الحديده     
يحيى عمر صغير حاوي1رئاسهذآور الكينيهر169الحديده     
احمد على صغير سليمان1عضويهذآور الكينيهر169الحديده     
ماهوب على احمد طرفي1عضويهذآور الكينيهر169الحديده     
ممدوح رسام المليكي احمد 2رئاسهذآور الكينيهر169الحديده     
حيدر نور محمد حسن مؤمن2عضويهذآور الكينيهر169الحديده     
يحيى محمد سالم مرزوقي2عضويهذآور الكينيهر169الحديده     
عبداهللا عثمان علي عبداهللا3رئاسهذآور الكينيهر169الحديده     
محمد على حسن مهيم3عضويهذآور الكينيهر169الحديده     
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بسام محمد عبداهللا قائد3عضويهذآور الكينيهر169الحديده     
زهور محمد احمد جابر مهيم4رئاسهاناثالكينيهر169الحديده     
سعاد عوضة علي جلم4عضويهاناثالكينيهر169الحديده     
حكمه محمد أحمد الشميري4عضويهاناثالكينيهر169الحديده     
صالح احمد هبه مقبول1رئاسهذآور بيوت البوظةش169الحديده     
بهلول احمد عبداهللا شبيق1عضويهذآور بيوت البوظةش169الحديده     
بكري محمد محمد عمر1عضويهذآور بيوت البوظةش169الحديده     
يحيى على احمد خيران 2رئاسهذآور بيوت البوظةش169الحديده     
احمد يحيى احمد البحر2عضويهذآور بيوت البوظةش169الحديده     
عبداهللا أحمد محمد عبده الرعوي2عضويهذآور بيوت البوظةش169الحديده     
عبداهللا شوعي أحمد جام3رئاسهذآور بيوت البوظةش169الحديده     
على ابراهيم حسين االهدل3عضويهذآور بيوت البوظةش169الحديده     
عادل علي علي قاسم3عضويهذآور بيوت البوظةش169الحديده     
سلوى يحي عبداهللا علي4رئاسهاناثبيوت البوظةش169الحديده     
فوزية يحيى عامر4عضويهاناثبيوت البوظةش169الحديده     
جماله عبداهللا حسن منيرى4عضويهاناثبيوت البوظةش169الحديده     
احمد قاسم رباط مكين1رئاسهذآور مدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
عبداهللا احمد عبدالرحمن عصلي1عضويهذآور مدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
ماجد محمد عمر فاشق1عضويهذآور مدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
ياسر عبداهللا محمد دجره 2رئاسهذآور مدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
محمد هبه علي بلغيث فتيني2عضويهذآور مدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
أبوالغيث عبداهللا أبوالغيث يحي2عضويهذآور مدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
ناديه احمد يحيى راب3رئاسهاناثمدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
منال احمد قاسم رباط مكين3عضويهاناثمدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
ابتسام عيسى محمد3عضويهاناثمدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
نجود احمد قاسم رباط مكين4رئاسهاناثمدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
هناء حمود صغير فاشق4عضويهاناثمدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
احالم محمد عمر فاشق4عضويهاناثمدرسة خولة بمدينة الدريهميا170الحديده     
حسن ابراهيم ابكر عنيد 1رئاسهذآور دير يحي وادي رمانب170الحديده     
عبدالرزاق أحمد صغير حسين1عضويهذآور دير يحي وادي رمانب170الحديده     
نادر ابراهيم عوض دهل1عضويهذآور دير يحي وادي رمانب170الحديده     
عمر عمر أحمد خطيب2رئاسهذآور دير يحي وادي رمانب170الحديده     
يحيى عبداهللا يحيى دجره 2عضويهذآور دير يحي وادي رمانب170الحديده     
محمد احمد اللجي2عضويهذآور دير يحي وادي رمانب170الحديده     
عصام محمد يحيى هادي3رئاسهذآور دير يحي وادي رمانب170الحديده     
جابر محمد علي الشراخ3عضويهذآور دير يحي وادي رمانب170الحديده     
محمد عبدالباري محمد األهدل3عضويهذآور دير يحي وادي رمانب170الحديده     
حمامه يحيى وهبان4رئاسهاناثدير يحي وادي رمانب170الحديده     
أمة اللطيف يحي أحمد حيدرة4عضويهاناثدير يحي وادي رمانب170الحديده     
أمة الرحمن عمر إبراهيم4عضويهاناثدير يحي وادي رمانب170الحديده     
طيبه أحمد محجوب مهيم5رئاسهاناثدير يحي وادي رمانب170الحديده     
عبير حسين محمد هتمي5عضويهاناثدير يحي وادي رمانب170الحديده     
نجيبه ابراهيم محمد مهيم5عضويهاناثدير يحي وادي رمانب170الحديده     
عبده أحمد يحي معروف1رئاسهذآور المنقم االعلىج170الحديده     
اسماعيل ابراهيم محمد حسن1عضويهذآور المنقم االعلىج170الحديده     
بشير سالم ابراهيم معروف1عضويهذآور المنقم االعلىج170الحديده     
حليمه مرشد عوض مرشد2رئاسهاناثالمنقم االعلىج170الحديده     
منيره علي عبداهللا عثمان2عضويهاناثالمنقم االعلىج170الحديده     
ثاير داود إبراهيم معروف2عضويهاناثالمنقم االعلىج170الحديده     
محمد ابراهيم سالم هديش1رئاسهذآور مدرسة  الشجن العطاءد170الحديده     
احمد ناجي الجمالي1عضويهذآور مدرسة  الشجن العطاءد170الحديده     
عياش أحمد فتيني عبداهللا1عضويهذآور مدرسة  الشجن العطاءد170الحديده     
احمد علي سليمان احمد2رئاسهذآور مدرسة  الشجن العطاءد170الحديده     
يوسف علي صغير عبداهللا هديش2عضويهذآور مدرسة  الشجن العطاءد170الحديده     
محمد ناصر الفقيهي2عضويهذآور مدرسة  الشجن العطاءد170الحديده     
خيره عبدالرحمن يحي قاضي3رئاسهاناثمدرسة  الشجن العطاءد170الحديده     
جمعه محمد علي ربيص3عضويهاناثمدرسة  الشجن العطاءد170الحديده     
افراح عبداهللا جابر غصين3عضويهاناثمدرسة  الشجن العطاءد170الحديده     
صدام علي محمد عبدالوهاب1رئاسهذآور الطائف مدرسة الفجره170الحديده     
احمد محمد عمر فاشق1عضويهذآور الطائف مدرسة الفجره170الحديده     
ابراهيم عبداهللا قبيص1عضويهذآور الطائف مدرسة الفجره170الحديده     
علي علي حسن ريب2رئاسهذآور الطائف مدرسة الفجره170الحديده     
عبداهللا داوؤد علي راجح2عضويهذآور الطائف مدرسة الفجره170الحديده     
حسن مقبول يحي قط2عضويهذآور الطائف مدرسة الفجره170الحديده     
عالء ابراهيم حسن وضاب3رئاسهاناثالطائف مدرسة الفجره170الحديده     
بسمة احمد هيج3عضويهاناثالطائف مدرسة الفجره170الحديده     
عبيده محمد عبداهللا باشه3عضويهاناثالطائف مدرسة الفجره170الحديده     
سامي محمد عمر فاشق1رئاسهذآور النعاريةو170الحديده     
عبدالعزيز علي قاسم طاهر1عضويهذآور النعاريةو170الحديده     
بدري حمود قاسم الجليدي1عضويهذآور النعاريةو170الحديده     
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عبداهللا يحي عبيد جمال2رئاسهذآور النعاريةو170الحديده     
عبداهللا ابراهيم عبداهللا صومل2عضويهذآور النعاريةو170الحديده     
احمد احمد عبيد لبه2عضويهذآور النعاريةو170الحديده     
نضال محمد احمد عصلي3رئاسهذآور النعاريةو170الحديده     
عمار عمر صغير علي3عضويهذآور النعاريةو170الحديده     
محمد يحي حسن شريف3عضويهذآور النعاريةو170الحديده     
ايمان علي عمر علي شرعي4رئاسهاناثالنعاريةو170الحديده     
طيبه عبده احمد مرير4عضويهاناثالنعاريةو170الحديده     
شمس عبداهللا وهبان4عضويهاناثالنعاريةو170الحديده     
حنان عثمان عمر حنجور5رئاسهاناثالنعاريةو170الحديده     
صفاء علي سعيد باوزير5عضويهاناثالنعاريةو170الحديده     
حموده أحمد حسين دآان5عضويهاناثالنعاريةو170الحديده     
عبدالمجيد محمود إبراهيم حسن1رئاسهذآور مدرسة النجاحز170الحديده     
احمد علي صغير شريم1عضويهذآور مدرسة النجاحز170الحديده     
ابراهيم عمر عبداهللا فاشق1عضويهذآور مدرسة النجاحز170الحديده     
محمد سعيد محمد علي2رئاسهذآور مدرسة النجاحز170الحديده     
احمد صغير احمد قاسم قابصي2عضويهذآور مدرسة النجاحز170الحديده     
صالح محمد احمد2عضويهذآور مدرسة النجاحز170الحديده     
أميرة سعيد احمد عاصية3رئاسهاناثمدرسة النجاحز170الحديده     
عهود علي فتيني شريم 3عضويهاناثمدرسة النجاحز170الحديده     
اسيا ابراهيم عمر دآان3عضويهاناثمدرسة النجاحز170الحديده     
قاسم ابراهيم صغير يوسف1رئاسهذآور الدبانيهح170الحديده     
محمد عبداهللا عمر دآان1عضويهذآور الدبانيهح170الحديده     
بسام عبده محمد العبسي1عضويهذآور الدبانيهح170الحديده     
محمد صغير محمد علي بليقص2رئاسهذآور الدبانيهح170الحديده     
ماهر عبدالحكيم العزعزي2عضويهذآور الدبانيهح170الحديده     
منصور سليمان يحي عامر2عضويهذآور الدبانيهح170الحديده     
منال محرم ابراهيم صغير يوسف3رئاسهاناثالدبانيهح170الحديده     
أمة الصبور أحمد عطوي عصلي3عضويهاناثالدبانيهح170الحديده     
زينب علي عبده خبان3عضويهاناثالدبانيهح170الحديده     
علي محمد إبراهيم شراعي1رئاسهذآور المحالط170الحديده     
حسين علي احمد دحفي1عضويهذآور المحالط170الحديده     
عبده محمد عبداهللا شريفي1عضويهذآور المحالط170الحديده     
عبدالمجيد علي عمر حصامه2رئاسهذآور المحالط170الحديده     
باسم عمر عبداهللا بن2عضويهذآور المحالط170الحديده     
فاضل علي ناصر2عضويهذآور المحالط170الحديده     
مريم أحمد محمد يحيى3رئاسهاناثالمحالط170الحديده     
عائشه عمر علي قاضي3عضويهاناثالمحالط170الحديده     
امنه عمر علي قاضي3عضويهاناثالمحالط170الحديده     
محمد ابراهيم فحيل1رئاسهذآور الكنباحةى170الحديده     
عبده عايش حسن سلموني1عضويهذآور الكنباحةى170الحديده     
نجيب علي مرشد المعمري1عضويهذآور الكنباحةى170الحديده     
علي احمد علي  اهيف2رئاسهذآور الكنباحةى170الحديده     
لهيم احمد محمد علي2عضويهذآور الكنباحةى170الحديده     
عبداهللا محمد حسن خبان2عضويهذآور الكنباحةى170الحديده     
حلمي عبده محمد علوان3رئاسهذآور الكنباحةى170الحديده     
عثمان عمر محمد حنجور3عضويهذآور الكنباحةى170الحديده     
نبيل علي غالب3عضويهذآور الكنباحةى170الحديده     
حسين ابراهيم حسين دهمش4رئاسهذآور الكنباحةى170الحديده     
حذيفة محمد ناصر محمد عبداهللا4عضويهذآور الكنباحةى170الحديده     
حلمي احمد بن احمد بشر4عضويهذآور الكنباحةى170الحديده     
خالد محمد عبده سعيد سالم5رئاسهذآور الكنباحةى170الحديده     
عبدالفتاح عبداهللا خنن5عضويهذآور الكنباحةى170الحديده     
بليغ محفوظ سعيد عبدالملك5عضويهذآور الكنباحةى170الحديده     
ساره ابراهيم عايش زبير6رئاسهاناثالكنباحةى170الحديده     
نسيبه أحمد حسن خبان6عضويهاناثالكنباحةى170الحديده     
حنان سليمان ناشر6عضويهاناثالكنباحةى170الحديده     
غاده عايش حسن عبده7رئاسهاناثالكنباحةى170الحديده     
يسرى احمد عايش زبير7عضويهاناثالكنباحةى170الحديده     
بلقيس حسين علي بريه7عضويهاناثالكنباحةى170الحديده     
نجاه ابراهيم عايش زبير8رئاسهاناثالكنباحةى170الحديده     
فاطمه علي أحمد سيود8عضويهاناثالكنباحةى170الحديده     
أوسان حسين علي عثمان8عضويهاناثالكنباحةى170الحديده     
حافظ عبد اهللا محمد األسد1رئاسهذآور السولة العلياك170الحديده     
محمد ابراهيم راجح عريمه1عضويهذآور السولة العلياك170الحديده     
عبداهللا مهدي علي هبه1عضويهذآور السولة العلياك170الحديده     
ابراهيم محمد علي ربيص2رئاسهذآور السولة العلياك170الحديده     
محمد أحمد علي إسماعيل2عضويهذآور السولة العلياك170الحديده     
عبدالؤمن عبدالرب شاهر2عضويهذآور السولة العلياك170الحديده     
إحسان حسن سالم علي3رئاسهاناثالسولة العلياك170الحديده     
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فاطمه محمد علي بليقص3عضويهاناثالسولة العلياك170الحديده     
صباح عتيق محمد حنجور3عضويهاناثالسولة العلياك170الحديده     
محمود حسن عبداهللا الموساي1رئاسهذآور المباآرهل170الحديده     
احمد قحطان سعيد1عضويهذآور المباآرهل170الحديده     
خالد علي محمد عبداهللا1عضويهذآور المباآرهل170الحديده     
بقيش أحمد معافا هبه2رئاسهذآور المباآرهل170الحديده     
طاهر محمد صغير مقال2عضويهذآور المباآرهل170الحديده     
قاسم قاسم ابكر منيري2عضويهذآور المباآرهل170الحديده     
فاطمه احمد عايش سليمان 3رئاسهاناثالمباآرهل170الحديده     
عابده عمر ناصر علي3عضويهاناثالمباآرهل170الحديده     
حمامه يحي محمد سالم3عضويهاناثالمباآرهل170الحديده     
محمد محمد علي مقبول1رئاسهذآور المرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
حمود احمد حمود المنصب1عضويهذآور المرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
عبده يحيى علي حيمي1عضويهذآور المرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
احمد محمد عمر مخضري2رئاسهذآور المرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
جابر سالم عمر شقيبل2عضويهذآور المرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
أحمد علي مقبول طاهر2عضويهذآور المرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
عليه علي حسين دآان3رئاسهاناثالمرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
طيبه محمد علوي عصلي3عضويهاناثالمرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
بشرى محمد حسين محمد بواب3عضويهاناثالمرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
ايمان احمد حمود المنصب4رئاسهاناثالمرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
فايزه أحمد هبه إبراهيم4عضويهاناثالمرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
سميرة أحمد حسن دآان4عضويهاناثالمرآز الصحي بمدينة الدريهميم170الحديده     
عمر صغير عمر اسماعيل1رئاسهذآور مدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
عبده عمر حسن آندر1عضويهذآور مدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
ماجد عبداهللا صالح اليافعي1عضويهذآور مدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
حمدي سيف عبدالرب الحكيمي2رئاسهذآور مدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
احمد محمد حسن سلموني2عضويهذآور مدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
خليل خالد عبدالواحد الحكيم2عضويهذآور مدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
صغيرة يحي ابراهيم ضحوي3رئاسهاناثمدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
صفاء هبه اهللا محفوظ امين 3عضويهاناثمدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
زينب احمد جابر غصين3عضويهاناثمدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
ابتسام محمد يحيى غريب4رئاسهاناثمدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
فاطمة طالب حسن العريقي4عضويهاناثمدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
منى عبده شوك ماهوب4عضويهاناثمدرسة معاذ بمدينة الدريهمين170الحديده     
علي حسن محمد قطيبي1رئاسهذآور مدرسة  الوحده بمدينة الدريهميس170الحديده     
محمد احمد عبدالرحمن عصلي1عضويهذآور مدرسة  الوحده بمدينة الدريهميس170الحديده     
محمد حسين ابراهيم عاقل1عضويهذآور مدرسة  الوحده بمدينة الدريهميس170الحديده     
ابراهيم محمد احمد حنجور2رئاسهذآور مدرسة  الوحده بمدينة الدريهميس170الحديده     
هبه إبراهيم أحمد بوني2عضويهذآور مدرسة  الوحده بمدينة الدريهميس170الحديده     
عماد عبدالعزيز الكوري2عضويهذآور مدرسة  الوحده بمدينة الدريهميس170الحديده     
هناء عبداهللا صالح اليافعي3رئاسهاناثمدرسة  الوحده بمدينة الدريهميس170الحديده     
تيسير محمد احمد عصلي3عضويهاناثمدرسة  الوحده بمدينة الدريهميس170الحديده     
ناديه علي عبداهللا المنصور3عضويهاناثمدرسة  الوحده بمدينة الدريهميس170الحديده     
محمد صغير محسن شريف1رئاسهذآور المنقم االسفل مدرسة  الشروقع170الحديده     
عبدالرقيب محمد عبداهللا سيف1عضويهذآور المنقم االسفل مدرسة  الشروقع170الحديده     
مهدي أحمد يحي معروف1عضويهذآور المنقم االسفل مدرسة  الشروقع170الحديده     
محمد يحي عبداهللا صالح2رئاسهذآور المنقم االسفل مدرسة  الشروقع170الحديده     
احمد منصور احمد يحيى2عضويهذآور المنقم االسفل مدرسة  الشروقع170الحديده     
محمد عبدالرحمن المقطري2عضويهذآور المنقم االسفل مدرسة  الشروقع170الحديده     
امون عبداهللا حسن مهيم 3رئاسهاناثالمنقم االسفل مدرسة  الشروقع170الحديده     
ناديه داود إبراهيم معروف3عضويهاناثالمنقم االسفل مدرسة  الشروقع170الحديده     
فطوم قاسم عبداهللا شخص3عضويهاناثالمنقم االسفل مدرسة  الشروقع170الحديده     
علي هزاع مسعد الشرعبي1رئاسهذآور مدرسة  النورف170الحديده     
عبداهللا علي جابر قحري1عضويهذآور مدرسة  النورف170الحديده     
علي عبداهللا صغير ممخضه1عضويهذآور مدرسة  النورف170الحديده     
قاسم معافا  حسن دبوآي2رئاسهذآور مدرسة  النورف170الحديده     
محمد عبده سلطان حسن2عضويهذآور مدرسة  النورف170الحديده     
ياسر أحمد قاسم طاهر2عضويهذآور مدرسة  النورف170الحديده     
صّباح أحمد علي يحي3رئاسهذآور مدرسة  النورف170الحديده     
اآرم فتيني حافظ دبيش3عضويهذآور مدرسة  النورف170الحديده     
معاذ عبد العزيز قاسم سعيد3عضويهذآور مدرسة  النورف170الحديده     
أميره حسن محمد قحطان4رئاسهاناثمدرسة  النورف170الحديده     
امل عمر علوي عصلي4عضويهاناثمدرسة  النورف170الحديده     
لبنه ابراهيم علي دجره 4عضويهاناثمدرسة  النورف170الحديده     
ليليى علي احمد فاشق5رئاسهاناثمدرسة  النورف170الحديده     
رضيف سيف عبدالجليل ردمان5عضويهاناثمدرسة  النورف170الحديده     
حنان علي ناصر علي5عضويهاناثمدرسة  النورف170الحديده     
حسن فتيني يحيى سليمان 1رئاسهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
محمد حسن عيسى زبيدي1عضويهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
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بدير احمد عبده ابراهيم الربيدي1عضويهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
محمد صغير محمد طويل2رئاسهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
محمد محمد عمر يحي قحيمي2عضويهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
وائل علي عبده محمد صالح2عضويهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
عبده يحي عبيد جمال3رئاسهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
عبداهللا عبداهللا محمد جريب3عضويهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
يوسف خادم حسن منصور 3عضويهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
عادل محمد عبداهللا عبسي4رئاسهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
عبداإلله عبدالجبار مقبل غالب4عضويهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
سعيد محمد سعيد الحكيمي4عضويهذآور مدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
آمنه حسن مساوى جمالي5رئاسهاناثمدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
وفاء زآريا محمد سعد العلماني5عضويهاناثمدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
امريه فتيني يحيى سليمان5عضويهاناثمدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
خوله محمد يحيى حمود المنصور6رئاسهاناثمدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
مريم عيسى سليمان أحمد6عضويهاناثمدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
سميرة حسن عيسى الزبيدي6عضويهاناثمدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
عفاف محمد سعيد الحكيمي7رئاسهاناثمدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
نور حسن محسن الحيمي7عضويهاناثمدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
سهى محمد يحيى المنصور7عضويهاناثمدرسة الثقافة في المنظرص170الحديده     
عبدالعزيز احمد حسين عجالن1رئاسهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
ابراهيم ابراهيم عبودي1عضويهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
ابراهيم يحيى احمد بحر1عضويهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
إبراهيم مستور إبراهيم أحمد2رئاسهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
محمد يحيى احمدين باري2عضويهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
علي عيسى علي عيسى2عضويهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
جابر محمد جابر عبداهللا3رئاسهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
إبراهيم حميده فتيني يحي3عضويهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
مروان محمد علي محمد3عضويهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
ياسر يحيى حسن ذرة4رئاسهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا فقيه4عضويهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
يوسف عبداهللا مصطفى آمال4عضويهذآور االبيات السفلىق170الحديده     
مريم عمر سليمان محمد 5رئاسهاناثاالبيات السفلىق170الحديده     
حنان علي أحمد سويد5عضويهاناثاالبيات السفلىق170الحديده     
امل علي محمد عبداهللا البحر5عضويهاناثاالبيات السفلىق170الحديده     
سماح محمد عبداهللا ونس6رئاسهاناثاالبيات السفلىق170الحديده     
ساميه غالب عياش6عضويهاناثاالبيات السفلىق170الحديده     
سالم احمد محمد صغير6عضويهاناثاالبيات السفلىق170الحديده     
سوسن ابراهيم علي حجي7رئاسهاناثاالبيات السفلىق170الحديده     
حنان إبراهيم حسن عبره7عضويهاناثاالبيات السفلىق170الحديده     
حنان محمد عبداهللا ونس7عضويهاناثاالبيات السفلىق170الحديده     
عبداهللا خادم على ذاته1رئاسهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
عبداهللا يحيى عبدالرحمن مقبولي1عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
حسن حيدر علي جحاف1عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
سالم سالم قاحل2رئاسهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
هارون السيد محمد جحاف2عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
معمر عبده احمد سعيد عريمان2عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
نور يحيى علي غريب3رئاسهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
عبده عبداهللا سلموني3عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
محمد يوسف وهابي3عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
احمد عبداهللا برناوي4رئاسهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
أحمد يحي عبداهللا4عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
عمر يحيى علي غريب4عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
عزي علي محمد5رئاسهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
سليمان يحيى عزي5عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
اسمامة بدر الجيالني5عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
على ناصر سروري ابراهيم6رئاسهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
خالد أحمد يوسف قادروه6عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
محمد يوسف علي نداف6عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
عبده يحي عزي حسن قاسم7رئاسهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
احمد يوسف سلموني7عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
حسن اسماعيل عجيلي7عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
احمد سالم عبداهللا قبيصي8رئاسهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
حسن سليمان أحمد مقبول8عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
نادر ابراهيم علي زبروق8عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
عاصم حمود محمد يحيى بهكلي9رئاسهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
يحيى احمد جعبلي9عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
علي محمد الغويدي9عضويهذآور مدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
سميره محمد بلغيث مطري10رئاسهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
نوال احمد عمر ابي10عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
فاطمة مهدي شريف 10عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
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فاطمة حسين قماص11رئاسهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
هدى علي احمد مزهري11عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
فاطمه أبكر أدريس أحمد11عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
مريم آمال محمد12رئاسهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
هيفاء عبده منصور خازوري12عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
امه الرحمن على ازيب12عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
حنان محمد احمد حاجي13رئاسهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
نبيلة علي محمد القديمي13عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
بشرى احمد يحيى هادي13عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
امل حسن محمد الرفاعي14رئاسهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
نائلة عبده رمضل مطهر14عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
رحاب محمد برآات ابراهيم14عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
اميره عبداهللا ابراهيم شاوش15رئاسهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
حياة علي احمد مزهري15عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
زينب علي مهدي جبل15عضويهاناثمدرسة السالم في نفس المرآزا171الحديده     
محمد عبداللطيف مجاهد1رئاسهذآور مدرسة السعاديةب171الحديده     
عمر عايش احمد سعيد 1عضويهذآور مدرسة السعاديةب171الحديده     
ايمن عبدالرحمن عبد قادري1عضويهذآور مدرسة السعاديةب171الحديده     
عبداهللا محمد احمد سعيدى2رئاسهذآور مدرسة السعاديةب171الحديده     
عبده علي مهدي جبل2عضويهذآور مدرسة السعاديةب171الحديده     
اسامة نجيب ياسين سعيد2عضويهذآور مدرسة السعاديةب171الحديده     
وهبان يحيى عبد اهللا حلبة3رئاسهذآور مدرسة السعاديةب171الحديده     
ناصر محمد سالم سعيد3عضويهذآور مدرسة السعاديةب171الحديده     
وليد احمد سعيد علي3عضويهذآور مدرسة السعاديةب171الحديده     
حياة سعيد أحمد فينع4رئاسهاناثمدرسة السعاديةب171الحديده     
حياة محمد عيامي4عضويهاناثمدرسة السعاديةب171الحديده     
سعيد احمد سعيد علي4عضويهاناثمدرسة السعاديةب171الحديده     
فايزه محمد عمر آعبوب5رئاسهاناثمدرسة السعاديةب171الحديده     
سلوات محمد علي يعقوبي5عضويهاناثمدرسة السعاديةب171الحديده     
فاطمة محمد حسن بخيت5عضويهاناثمدرسة السعاديةب171الحديده     
حسن سالم فتاح العمري1رئاسهذآور آدف خضيرج171الحديده     
عبده علي احمد مزهري1عضويهذآور آدف خضيرج171الحديده     
علي إبراهيم جابر1عضويهذآور آدف خضيرج171الحديده     
عمر احمد جابر شماع2رئاسهذآور آدف خضيرج171الحديده     
إبراهيم محمد بخيت العمري2عضويهذآور آدف خضيرج171الحديده     
أحمد يحيى محمد مشيخي2عضويهذآور آدف خضيرج171الحديده     
عبدالرحمن قاسم محمد محسن الشريف3رئاسهذآور آدف خضيرج171الحديده     
داود على حسن شماع3عضويهذآور آدف خضيرج171الحديده     
سليمان محمد يحيى مخالفي3عضويهذآور آدف خضيرج171الحديده     
على فتيني موسى العمري4رئاسهذآور آدف خضيرج171الحديده     
عبده محمد عمر الزغبي4عضويهذآور آدف خضيرج171الحديده     
عباس حسن عمر آوريا4عضويهذآور آدف خضيرج171الحديده     
ابراهيم علي ابراهيم زبروق5رئاسهذآور آدف خضيرج171الحديده     
على ابراهيم محمد مسافر5عضويهذآور آدف خضيرج171الحديده     
عمر سالم عبداهللا فتاح 5عضويهذآور آدف خضيرج171الحديده     
نوره أحمد بلغيث مطري6رئاسهاناثآدف خضيرج171الحديده     
نجالء محمد عبده بحر6عضويهاناثآدف خضيرج171الحديده     
ياسمين مهدي عبده مخالفي6عضويهاناثآدف خضيرج171الحديده     
فوزيه عبداهللا احمد شماع7رئاسهاناثآدف خضيرج171الحديده     
زينب محمد سالم نداف7عضويهاناثآدف خضيرج171الحديده     
عيشة قائد معوضه علي7عضويهاناثآدف خضيرج171الحديده     
اماني علي احمد مزهري8رئاسهاناثآدف خضيرج171الحديده     
عناية يحيى عزيز وشلي8عضويهاناثآدف خضيرج171الحديده     
اسماء عبداهللا مقبل المقطري8عضويهاناثآدف خضيرج171الحديده     
يحيى سالم يحيى مبروك1رئاسهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
محمد صالح محمد خالدي1عضويهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
سليمان حمود عمر شماع1عضويهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
عبدالرزاق عبدالرحمن غشيمي2رئاسهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
منير أحمد أحمد عفيف2عضويهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
محمد علي محمد احمد2عضويهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
محمد إبراهيم عواش مساوى3رئاسهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
يحيى يوسف الجيالني3عضويهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
عادل علي بشر حاتم3عضويهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
محمد سعيد درين4رئاسهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
علي محمد صالح العمار4عضويهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
ماجد يوسف مشرعي4عضويهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
قاسم حيدر عبداهللا5رئاسهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
عايض عبده محمد آيال5عضويهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
امير هندي شاآر سجوه5عضويهذآور السليكية الغناميةد171الحديده     
مني سليمان وهيب مردفي6رئاسهاناثالسليكية الغناميةد171الحديده     
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زهرة أحمد بلغيث مطري6عضويهاناثالسليكية الغناميةد171الحديده     
نجيبه محمد يحي جالد6عضويهاناثالسليكية الغناميةد171الحديده     
هاجر محمد حسن بخيت7رئاسهاناثالسليكية الغناميةد171الحديده     
بهية احمد عبده وصابي7عضويهاناثالسليكية الغناميةد171الحديده     
امل على عبداهللا السقاف7عضويهاناثالسليكية الغناميةد171الحديده     
على ناصر ابكر1رئاسهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
أحمد مستور علي علي1عضويهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
محمد احمد محمد بهكلي1عضويهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
حميد احمد عبدالرحمن فتاح2رئاسهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
علي عبداهللا محمد المحالي2عضويهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
ابراهيم احمد علي قريصه2عضويهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
عبدالمنعم محمد ابراهيم جالد3رئاسهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
نجيب يوسف نور وصابي3عضويهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
اسماعيل يوسف لطيفي3عضويهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
عبداهللا مهدي عباس4رئاسهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
وليد حمود أبوسعيد الحاشدي4عضويهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
حميد احمد عمر الخزان4عضويهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
عبدالوهاب علي حسين مسلماني5رئاسهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
عبده عزي بصراوي5عضويهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
طلحه عبدالمجيد محمد سعيد5عضويهذآور نادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
نجوي داود حسن شماع6رئاسهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
منى ردمان علي الدبعي6عضويهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
هند عمر سالم طيب6عضويهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
هيفاء هبة علي الشريف7رئاسهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
صفاء على محمد تمام7عضويهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
هاشميه محمد احمد سلطان7عضويهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
حياة ابراهيم احمد مساوي8رئاسهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
عائشة محمد حسن بخيت8عضويهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
ياسمين يحي عبدالرحمن مشرعي8عضويهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
بلقيس ناصر عبيد مبارك9رئاسهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
فوزية محمد حمود قدحه 9عضويهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
اميما عبداهللا عبدالواحد الحكيم9عضويهاناثنادي االتحاد بيت الفقيةه171الحديده     
فؤاد محمد بلغيث مطري1رئاسهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
علوان مهدي ناصر جمال 1عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
محمد حسن فتيني مجلي1عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
مهدي يحيى حسن زبيدي2رئاسهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
أمين أحمد بلغيث مطري2عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
منصور حسين محمد حجله2عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
عادل عبداهللا علي البعداني3رئاسهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
منصور احمد فتيني شنيني3عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
يحيى اسماعيل عطا3عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
عادل احمد عبداهللا بوش4رئاسهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
محمد حسن أحمد قاسمي4عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
منير محمد بلغيث مطري4عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
محمد حسين هادي العباهي5رئاسهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
عبداهللا محمد حسن خرجين5عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
محمد احمد محمد محالبي5عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
فارس حسن اسماعيل ناصر 6رئاسهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
قاسم يوسف محمد عبده6عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
محمد حسن يحيى حمود6عضويهذآور مدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
نورا حسن فتيني مجلي7رئاسهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
ريم عبداهللا يحيى عبدالرحمن مقبولي7عضويهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
لطيفه عزي حسن قاسم7عضويهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
منى عزي حسن قاسم8رئاسهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
حياة فتيني عبداهللا جعماني8عضويهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
اميره احمد مندع8عضويهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
منى محمد يحيى سعد9رئاسهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
هناء محمد علي البعداني9عضويهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
ابتسام علي محمد يعقوبي9عضويهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
بدريه ابراهيم عمر عسيس10رئاسهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
شاذية محمد احمد بهزه10عضويهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
تهاني حسين علي الحرازي10عضويهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
بدور عبدالرحمن عمر قادري11رئاسهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
إيمان ثابت أحمد11عضويهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
احالم علي عبداهللا زقيني11عضويهاناثمدرسة الفالح بيت الفقيةو171الحديده     
حمود على محمد عبادي 1رئاسهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
صالح محمد سعد يحي1عضويهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
محمود عبده شمسان صالح1عضويهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
محمد عزي محمد حمود2رئاسهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
عبده حسن احمد مقبولي2عضويهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
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ابراهيم عياش قحيم2عضويهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
نايف عبداهللا عبده العمري3رئاسهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
اقبال عزمي عبيد محمد3عضويهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
محمد علي محمد القديمي3عضويهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
علي برهان جمالي4رئاسهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
ناصر محمد يحيى المخالفي4عضويهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
نزار محمد حسين عاليه4عضويهذآور مدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
اسماء علي ردمان الدبعي5رئاسهاناثمدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
اماني مهدي عبده مخالفي5عضويهاناثمدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
محيله على احمد عريقه5عضويهاناثمدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
رباب على احمد الغبري6رئاسهاناثمدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
انتصار محمد بلغيث مطري6عضويهاناثمدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
نوال محمد حسن بخيت6عضويهاناثمدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
عبير محمد قاسم آميم7رئاسهاناثمدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
ملكه يحيى عبداهللا حلبه7عضويهاناثمدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
اسماء احمد حسن زيبه7عضويهاناثمدرسة الفتح بيت الفقيهز171الحديده     
فيصل عبده قاسم محمد الصبري1رئاسهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
انور ابراهيم عمر عسيس1عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
عبدالرحمن فضل صوفي1عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
نور عبداهللا احمد قبيصي2رئاسهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
محمد عمر مساوى االهدل2عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
سالم محمد أحمد جعرب2عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
عزيز مصطفي راجح العزعزي3رئاسهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
محمد عمر على هريره 3عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
يحيى محمد سمك3عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
زهر يحيى احمد خلوفه 4رئاسهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
منصور محمد أحمد جعرب4عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
عبداهللا خادم احمد العمري4عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
علي علي أحمد طاهر5رئاسهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
محمد احمد فلوس 5عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
خيراهللا عبيد معمر5عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
حسن قاسم خليل6رئاسهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
سامي أحمد يحي جزار6عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
خالد عبداهللا فارع العزعزي6عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
وليد ناجي عبيد مبارك7رئاسهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
مهدي ابراهيم يحيى حكمي7عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
مجدي مبروك محمد يحيى7عضويهذآور المعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
شذى داود فرج فتي8رئاسهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
أنهار يحيى عبد الرحمن مشرعي8عضويهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
اماني علي عبداهللا زقيني8عضويهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
وفاء محمد علي الحمزي9رئاسهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
افراح ناصر فتيني على 9عضويهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
الهام محمد عمر آعبوب9عضويهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
نوريه ابراهيم يوسف بوني10رئاسهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
أسماء محمد عمر مساوى10عضويهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
مريم العزي عبادي10عضويهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
حفصة محمد حسن بخيت11رئاسهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
فاطمة على محمد غشيمه11عضويهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
عبير محمد احمد جامي11عضويهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
سميره جوهر على نجار 12رئاسهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
صباح أحمد هزاع النهاري12عضويهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
ايمان عبده ابراهيم شاوش12عضويهاناثالمعهد المهمني بيت الفقيةح171الحديده     
حسن داود اسماعيل دهل1رئاسهذآور الحسينيةا172الحديده     
سعيد عمر عياش حميد1عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
مطيع احمد محمد سعيد1عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
على ابراهيم عبداهللا جرهزي2رئاسهذآور الحسينيةا172الحديده     
داوود أحمد طاهر2عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
محمد سعد أحمد يوسف2عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
الزبير إبراهيم حكمي3رئاسهذآور الحسينيةا172الحديده     
ناصر محمد مساوي شريف3عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
ابراهيم محمد مسعود عجيلي3عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
طه على شجيبي عمار4رئاسهذآور الحسينيةا172الحديده     
علي عبداهللا سليمان مساوى4عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
مجيب علي مرشد المعمري4عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
يحي أحمد إبراهيم االهدل5رئاسهذآور الحسينيةا172الحديده     
اآرم محمد سهل زين5عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
فتينى احمد فتيني نجم5عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
عبداهللا محمد مسعود عجيلي6رئاسهذآور الحسينيةا172الحديده     
فؤاد محمد علي مساوى6عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
رمزي غالب علي عبداهللا الشميري6عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
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ياسر علوان حمود ضائع7رئاسهذآور الحسينيةا172الحديده     
احمد محمد داود فاشق7عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
احمد محمد فتيني جراد7عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
عبدالقادر حمود سهل زين8رئاسهذآور الحسينيةا172الحديده     
محمد إبراهيم محمد طويل8عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
سعيد حسن يحيى غانم8عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
فضل حسن يحيى غانم9رئاسهذآور الحسينيةا172الحديده     
عبدالرحمن احمد ابراهيم جبلي9عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
بسام هامل عبده الجندي9عضويهذآور الحسينيةا172الحديده     
نوره عوض يحي أحمد مسعود10رئاسهاناثالحسينيةا172الحديده     
ورده امين ظبي افلح 10عضويهاناثالحسينيةا172الحديده     
تغريد سعيد علي سعيد10عضويهاناثالحسينيةا172الحديده     
سعود جابر هارون11رئاسهاناثالحسينيةا172الحديده     
فوزية محمد ناصر القيسي11عضويهاناثالحسينيةا172الحديده     
نوره يحي محمد حميد11عضويهاناثالحسينيةا172الحديده     
محمد عياش حسين االهدل1رئاسهذآور العريشب172الحديده     
سعيد معصلي مقبول مكرم1عضويهذآور العريشب172الحديده     
محمد وهب اهللا عياش مغلسي1عضويهذآور العريشب172الحديده     
عبداهللا محمد فتيني دليش2رئاسهذآور العريشب172الحديده     
أحمد سالم سعيد تمام2عضويهذآور العريشب172الحديده     
فيصل سليمان علي بكار2عضويهذآور العريشب172الحديده     
علي محمد عبداهللا األآوع3رئاسهذآور العريشب172الحديده     
محمد على عبداهللا عجيلي3عضويهذآور العريشب172الحديده     
خالد اسماعيل حسن3عضويهذآور العريشب172الحديده     
حياة حيدر علي جحاف4رئاسهاناثالعريشب172الحديده     
فايزه محمد على باغالب4عضويهاناثالعريشب172الحديده     
بشري عمر فتيني جمعان4عضويهاناثالعريشب172الحديده     
خلد على عبداهللا مهيل1رئاسهذآور بني مريرج172الحديده     
محمد يوسف مهدي مهيوب1عضويهذآور بني مريرج172الحديده     
داوود أحمد فتيني مزربي1عضويهذآور بني مريرج172الحديده     
عبده ابراهيم يحيى مشيخي2رئاسهذآور بني مريرج172الحديده     
أحمد علوان حمود ضائع2عضويهذآور بني مريرج172الحديده     
عبد الجبار عبد االحد مسلماني2عضويهذآور بني مريرج172الحديده     
أحمد محمد حسن مهبل3رئاسهذآور بني مريرج172الحديده     
منصور يحيى هبه مقبول3عضويهذآور بني مريرج172الحديده     
عبداهللا علي عبداهللا قوزي3عضويهذآور بني مريرج172الحديده     
حسين محمد احمد البكيلي4رئاسهذآور بني مريرج172الحديده     
محمد يحي عبداهللا مشيخي4عضويهذآور بني مريرج172الحديده     
محمد معوضه قائد معوضه4عضويهذآور بني مريرج172الحديده     
علي حسن محمد رفاعي1رئاسهذآور الجروبهد172الحديده     
حسين محمد عبدالرحمن االهدل 1عضويهذآور الجروبهد172الحديده     
عبداهللا يوسف محمد زليل 1عضويهذآور الجروبهد172الحديده     
ابراهيم عبداهللا عثمان القدسي2رئاسهذآور الجروبهد172الحديده     
نايف جابر فتيني مشعشع2عضويهذآور الجروبهد172الحديده     
احمد داود اسماعيل دهل2عضويهذآور الجروبهد172الحديده     
عبداالله محمد حمود االهدل3رئاسهذآور الجروبهد172الحديده     
إبراهيم علي الحاج يحيى3عضويهذآور الجروبهد172الحديده     
اسعد ماجد منصور علي سعيد3عضويهذآور الجروبهد172الحديده     
سعيد سالم موسى قطاب4رئاسهذآور الجروبهد172الحديده     
حسن جاروب عياش حبيلي4عضويهذآور الجروبهد172الحديده     
احمد فضل سالم4عضويهذآور الجروبهد172الحديده     
فتوح على حسن خضري5رئاسهذآور الجروبهد172الحديده     
نشوان نور يوسف الجيالني5عضويهذآور الجروبهد172الحديده     
علي داود زيد حكيم5عضويهذآور الجروبهد172الحديده     
احمد محمد جابر فاشق1رئاسهذآور ميهه172الحديده     
شهاب محمد سيف يحي الباقري1عضويهذآور ميهه172الحديده     
عبداهللا يحي عبداهللا مشيخي1عضويهذآور ميهه172الحديده     
حسن عياش حسن سهيل2رئاسهذآور ميهه172الحديده     
محمد عمر يحيى االهدل 2عضويهذآور ميهه172الحديده     
ناصر محمد مساوي   2عضويهذآور ميهه172الحديده     
عبدالسالم على عبداهللا عجيلي3رئاسهذآور ميهه172الحديده     
حسن أحمد محمد مهبل3عضويهذآور ميهه172الحديده     
فضل احمد حسن زبيدي3عضويهذآور ميهه172الحديده     
يحيى حاتم احمد امان4رئاسهذآور ميهه172الحديده     
على هبه احمد جالد4عضويهذآور ميهه172الحديده     
علي عبدربه علي الريحاني4عضويهذآور ميهه172الحديده     
يوسف محمد طاهر االهدل1رئاسهذآور الفاغيةو172الحديده     
منصر احمد محمد حجري1عضويهذآور الفاغيةو172الحديده     
باسم احمد حسن صالح 1عضويهذآور الفاغيةو172الحديده     
احمد عبده ابراهيم فاشق2رئاسهذآور الفاغيةو172الحديده     
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محمد محمد مشهور دريعي2عضويهذآور الفاغيةو172الحديده     
محمد فؤاد احمد عثمان2عضويهذآور الفاغيةو172الحديده     
محمود عايش حسين االهدل3رئاسهذآور الفاغيةو172الحديده     
فؤاد سالم احمد سعيد3عضويهذآور الفاغيةو172الحديده     
امين حسين صغير الحرازي3عضويهذآور الفاغيةو172الحديده     
احمد على محمد سعيد4رئاسهذآور الفاغيةو172الحديده     
عبدالكريم رضوان حسن شريف4عضويهذآور الفاغيةو172الحديده     
ابراهيم احمد حسن زيد4عضويهذآور الفاغيةو172الحديده     
حسن معوضه هبه جالد1رئاسهذآور مدرسة عيد بالقعابلز172الحديده     
عيسى يحي عبداهللا1عضويهذآور مدرسة عيد بالقعابلز172الحديده     
علي يحي عبداهللا يعقوبي1عضويهذآور مدرسة عيد بالقعابلز172الحديده     
احمد سليمان عبداهللا النجار2رئاسهذآور مدرسة عيد بالقعابلز172الحديده     
عبداهللا سالم داود جبلي2عضويهذآور مدرسة عيد بالقعابلز172الحديده     
ياسر عياش احمد فداوي2عضويهذآور مدرسة عيد بالقعابلز172الحديده     
عبدالرحمن احمد فتيني نجم3رئاسهذآور مدرسة عيد بالقعابلز172الحديده     
محمد جابر عزي قاسم3عضويهذآور مدرسة عيد بالقعابلز172الحديده     
علي جابر يحي3عضويهذآور مدرسة عيد بالقعابلز172الحديده     
مصعب محمد قاسم شخص1رئاسهذآور الهباليةح172الحديده     
ناصر احمد محمد حبيلي1عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
عبداهللا محمد اسماعيل حداد1عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
أمين يحيىمحمد مشيخي2رئاسهذآور الهباليةح172الحديده     
عمر عبداهللا احمد سيف2عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
محمد حسن عبدالرزاق عبدالرزاق2عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
قاسم احمد فتيني حبيلى 3رئاسهذآور الهباليةح172الحديده     
محمد رضوان حسن شريف3عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
عمرو داغر محمد عون3عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
منصور سالم علي جمال4رئاسهذآور الهباليةح172الحديده     
محمد داود حسن فاشق4عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
خالد على عمر اشرم4عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
احمد على خادم حرازي5رئاسهذآور الهباليةح172الحديده     
عبده حسن زيد مشرعي5عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
علي حسن عنين اسماعيل5عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
أحمد علي هبه جمال6رئاسهذآور الهباليةح172الحديده     
ياسر محمد عبداهللا المقطري6عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
مالك سعيد علي سعيد6عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
فيصل محمد اسماعيل حداد7رئاسهذآور الهباليةح172الحديده     
خالد علي عمر أشرم7عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
صغير عبد اهللا معافا صديق7عضويهذآور الهباليةح172الحديده     
محمد ابراهيم حسن مشهور1رئاسهذآور المحراسةا173الحديده     
عمر يحي عبداهللا معروف1عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
عبدالباري احمد محمخد مقبول1عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
سليمان ابراهيم اسماعيل ابراهيم2رئاسهذآور المحراسةا173الحديده     
عبده الهادي ابراهيم علي مغلسي2عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
محمد هاشم يحيى صردحي2عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
محمد عبيد عيسى مرزوق3رئاسهذآور المحراسةا173الحديده     
علي أحمد يحي هبل3عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
فهمي احمد قاسم خليل3عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
يحي يحي عبداهللا صغير4رئاسهذآور المحراسةا173الحديده     
ناصر علي حيدر قاسم4عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
يوسف هبه عمر مجهصي4عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
حسن فتيني جابر هبل 5رئاسهذآور المحراسةا173الحديده     
أنور  محمد علي5عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
ابراهيم محمد احمد حمودي5عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
أحمد عبداهللا جابر هبل6رئاسهذآور المحراسةا173الحديده     
خليل محمد ابراهيم مكي6عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
علي احمد الجوفي6عضويهذآور المحراسةا173الحديده     
فاطمة يحيى اسماعيل عطاء7رئاسهاناثالمحراسةا173الحديده     
سلوى بخيت حسن مغرس7عضويهاناثالمحراسةا173الحديده     
اميره علي ناصر علي يايا7عضويهاناثالمحراسةا173الحديده     
محمد ابراهيم عمر عسيس1رئاسهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
فتاح آليب منصر جنيد1عضويهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
ناصر آليب منصر جنيد1عضويهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
عبداهللا يحيى نهاري2رئاسهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
شعيب يحيى فرج آوآبي2عضويهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
عباس عزي وهبان جمال2عضويهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
محمد صغير محمد سعيدي3رئاسهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
عبداهللا بن عبداهللا مهدلي3عضويهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
عبداهللا علي سالمي ماهوب3عضويهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
عبداهللا محمود شعار علي 4رئاسهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
عبدالعزيز حسن قاسم علي4عضويهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
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محمد مجمل يحيى إسماعيل4عضويهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
يحي يوسف صغير االهدل5رئاسهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
علي معافا احمد غالين5عضويهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
احمد فتيني عمر بوطة5عضويهذآور مدرسة الجناديهب173الحديده     
بشرى سليمان يحيى بحار6رئاسهاناثمدرسة الجناديهب173الحديده     
مجيده ابوطالب بهكلي6عضويهاناثمدرسة الجناديهب173الحديده     
نوره عبده بهكلي6عضويهاناثمدرسة الجناديهب173الحديده     
محمد هبه ابراهيم شعار1رئاسهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
عبداهللا يحي حسن جحبي1عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
عرفات محمد يحيى زنبع1عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
وليد علي عبداهللا احمد قرشي2رئاسهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
أدريس عبداهللا قاسم2عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
منصور احمد عزي حديدي2عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
خالد حميد محمد أحمد3رئاسهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
سلمان آداف مغلسي3عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
عبيد اسماعيل يحيى قرشي3عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
احمد خالد ابراهيم قبيصي4رئاسهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
إسماعيل عبداهللا محمد شريف4عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
محمد احمد حسن هادي4عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
سليمان يحي منصر5رئاسهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
احمد غالب ابراهيم مقبول5عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
محمد فتيني عميره صردحي5عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
ماجد محمود ابراهيم عبداهللا 6رئاسهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
عبدالحميد محمد محمد إبراهيم دحفي6عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
عبدالغني محمد ابراهيم جالد6عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
محمد محمد يوسف جحبي7رئاسهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
يوسف معروف يوسف صالح7عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
سليمان عميره عمر دباش7عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
حسين معروف يوسف صالح8رئاسهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
فؤاد حسن زيد فاسي8عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
مهيوب يحي حسن جحبي8عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
محمد محمد فتيني احمد يحيى9رئاسهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
عمر حسن يحيى مسيبلي9عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
وهب محمد يحيى الكباري9عضويهذآور مدرسة العباسيج173الحديده     
ياسمين يحيى احمد حسن10رئاسهاناثمدرسة العباسيج173الحديده     
زينب عبداهللا محمد عبداهللا علي10عضويهاناثمدرسة العباسيج173الحديده     
رفيدة محمد علي أحمد10عضويهاناثمدرسة العباسيج173الحديده     
عبداهللا عبيد يحي صغير1رئاسهذآور بني شجابد173الحديده     
حسين يحيى معافا شجاب1عضويهذآور بني شجابد173الحديده     
فرج عياش فتيني بشري1عضويهذآور بني شجابد173الحديده     
يحيى شلفان آرشب شجاب2رئاسهذآور بني شجابد173الحديده     
شعيب إبراهيم عايش2عضويهذآور بني شجابد173الحديده     
نشوان محمد علي حكيم2عضويهذآور بني شجابد173الحديده     
محمد محمد إبراهيم االهدل3رئاسهذآور بني شجابد173الحديده     
حسن علي فتيني بشري3عضويهذآور بني شجابد173الحديده     
انيل شعالن محمد مرشد االبي3عضويهذآور بني شجابد173الحديده     
اسماء مبروك محمد يحي4رئاسهاناثبني شجابد173الحديده     
عايشة حسن محمد حلبي4عضويهاناثبني شجابد173الحديده     
زينب عبداهللا يحيى قديمي4عضويهاناثبني شجابد173الحديده     
علي خادم عبداهللا فرج1رئاسهذآور دير المهديه173الحديده     
محمد إبراهيم قطش1عضويهذآور دير المهديه173الحديده     
موسى ابراهيم عبداهللا آوآبي1عضويهذآور دير المهديه173الحديده     
عمار احمد ابكر مغلسي2رئاسهذآور دير المهديه173الحديده     
محمد منصور هبه يوسف مجهصي2عضويهذآور دير المهديه173الحديده     
محمد حمود محمد بهكلي2عضويهذآور دير المهديه173الحديده     
علي علي احمد مزهري3رئاسهذآور دير المهديه173الحديده     
انور احمد حسن مشرعي3عضويهذآور دير المهديه173الحديده     
جودات آداف يحيى مشرعي3عضويهذآور دير المهديه173الحديده     
داود عمر ابراهيم مقبول4رئاسهذآور دير المهديه173الحديده     
إبراهيم عبيد علي عمر4عضويهذآور دير المهديه173الحديده     
تامر مطهر سعيد القاضي4عضويهذآور دير المهديه173الحديده     
عواد جواد سعيد5رئاسهذآور دير المهديه173الحديده     
احمد طعام بيحص مقبول5عضويهذآور دير المهديه173الحديده     
ابكر عيسى عبداهللا مقبول5عضويهذآور دير المهديه173الحديده     
اروى احمد حسن طاهر6رئاسهاناثدير المهديه173الحديده     
منى يحي عبيد قرش6عضويهاناثدير المهديه173الحديده     
فطوم قائد معوضه علي6عضويهاناثدير المهديه173الحديده     
ياسين يوسف يحيى بحر1رئاسهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
محمد محمد حسن دليش1عضويهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
محمد حسن احمد معروف1عضويهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
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عبداهللا عياش عبداهللا دليش2رئاسهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
علي أحمد حسن دليش2عضويهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
اآرم علي عبداهللا زقيني2عضويهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
أحمد يحي عمر درمش3رئاسهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
احمد سالم علي معروف3عضويهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
سعيد علي ابراهيم دليش3عضويهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
حسن جابر علي دليش4رئاسهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
محمد صغير أحمد حجر4عضويهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
خالد ناصر محمد علي عقيص4عضويهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
عارف محمد عزي حسن قاسم5رئاسهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
زايد عبده محمد دليش5عضويهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
علي محمد حسن دليش5عضويهذآور مدرسة  حاس محمدو173الحديده     
حفظ اهللا عايش محمد ابراهيم 1رئاسهذآور مدرسة المشرقز173الحديده     
حسين علي يوسف االهدل1عضويهذآور مدرسة المشرقز173الحديده     
عبداهللا صالح احمد طبيشي1عضويهذآور مدرسة المشرقز173الحديده     
عباس علي حسين شريف2رئاسهذآور مدرسة المشرقز173الحديده     
محمد سالم برجش رحيان2عضويهذآور مدرسة المشرقز173الحديده     
محمد عبده ابراهيم عبداهللا معافا2عضويهذآور مدرسة المشرقز173الحديده     
حياة حيدر علي حجان3رئاسهاناثمدرسة المشرقز173الحديده     
سناء احمد عياش عجيلي3عضويهاناثمدرسة المشرقز173الحديده     
فرح عياش فتيني بشري3عضويهاناثمدرسة المشرقز173الحديده     
احمد هبه يحيى مبروك1رئاسهذآور الالويهح173الحديده     
محمد عبداهللا محمد هتار1عضويهذآور الالويهح173الحديده     
حسن عمر محمد مقبول1عضويهذآور الالويهح173الحديده     
عبير حسن محمد يعقوبي2رئاسهاناثالالويهح173الحديده     
والء مبروك محمد يحي سالم2عضويهاناثالالويهح173الحديده     
الهام عزي عبداهللا نصراوي2عضويهاناثالالويهح173الحديده     
عبدالرحمن عبده احمد بلغيث1رئاسهذآور بني علي عبد اهللا (القزمية )ط173الحديده     
إبراهيم علي عياش هبه سعيد1عضويهذآور بني علي عبد اهللا (القزمية )ط173الحديده     
محمد احمد اسماعيل حداد1عضويهذآور بني علي عبد اهللا (القزمية )ط173الحديده     
ابراهيم يحيى محمد مداح1رئاسهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
منصور شالع علي عثمان1عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
محمد محسن فتيني غالب1عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
حسين قاسم عمري بشري2رئاسهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
محمد اسماعيل احمد غالب2عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
هاشم محمد حميد معافا2عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
سعيد محمد رضا غالب3رئاسهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
أحمد إبراهيم عبداهللا محمد3عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
فارس علي محمد وحيش3عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
حميد احمد يحيى بادي4رئاسهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
عبده محمد فتيني غالب4عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
محمد قاسم فتيني نجار4عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
محمود حسن حسن ابراهيم5رئاسهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
خليل صالح حسن الدغبشي5عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
زآريا يحيى احمد سعد مهيوب5عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
عبدالغني سعيد محمد الشيبة6رئاسهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
علي بن علي فتيني غالب6عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
هيثم عبداهللا عزي6عضويهذآور مدرسة بني غالبا174الحديده     
فاطمه حسن معافا7رئاسهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
اميره يحيى محمد صالح  ياروه7عضويهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
بلقيس عبدالرحمن عالن بطح7عضويهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
اماني سليمان عبداهللا معروف8رئاسهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
ابتسام يوسف عبداهللا النهاري8عضويهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
نعمه ابراهيم اسماعيل ابراهيم8عضويهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
حليمه خادم حسين صالح9رئاسهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
عايشه محمد عايش باري9عضويهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
جمعه محمد عايش باري9عضويهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
سمراء يحيى يحيى جراد10رئاسهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
عبير محمد قاسم آمين10عضويهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
سعود عبدالرحمن حسين الوصابي10عضويهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
ريم داود محمد المحنبي11رئاسهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
سمر سالم محمد فرح11عضويهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
الطاف علي يحيى قلفاح11عضويهاناثمدرسة بني غالبا174الحديده     
محمد يوسف حسن قديمي1رئاسهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا القباطي1عضويهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     
طاهر حسين يحي االهدل1عضويهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     
عدنان احمد علي فقيه2رئاسهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     
فؤاد ابراهيم محمدعفيف2عضويهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     
عبد اهللا محمد عبد اهللا صباحي2عضويهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     
أحمد عبيد عبداهللا بجاش3رئاسهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     

صفحة ٥٢ من ١٢٤



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

يحيى احمد صغير ادبع3عضويهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     
محمد عبداهللا محمد العلفي3عضويهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     
منصور حسن عارآي4رئاسهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     
ابراهيم ناصر عنيني مشهور4عضويهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     
عبدالعزيز محمد حيدر علي4عضويهذآور الزنبولية الشماليةب174الحديده     
انيسه محمد حسن ابكر5رئاسهاناثالزنبولية الشماليةب174الحديده     
ياسمين محمد جابر عبدالهادي5عضويهاناثالزنبولية الشماليةب174الحديده     
جماله محمد علي االهدل5عضويهاناثالزنبولية الشماليةب174الحديده     
فتحية عزي عبداهللا نصراوي6رئاسهاناثالزنبولية الشماليةب174الحديده     
مسعوده عبداهللا علي شرف6عضويهاناثالزنبولية الشماليةب174الحديده     
ريم روس فرج6عضويهاناثالزنبولية الشماليةب174الحديده     
نجاه محمد قاسم برديني7رئاسهاناثالزنبولية الشماليةب174الحديده     
نوال حسن معافا7عضويهاناثالزنبولية الشماليةب174الحديده     
اآلء عبده ابراهيم معافا7عضويهاناثالزنبولية الشماليةب174الحديده     
محمد محمد علي االهدل1رئاسهذآور التماميةج174الحديده     
سعد سعيد احمد موقري1عضويهذآور التماميةج174الحديده     
سالم حميد عرجاش1عضويهذآور التماميةج174الحديده     
احمد ابراهيم محمد عفيف2رئاسهذآور التماميةج174الحديده     
سالم محمد عمر عرس2عضويهذآور التماميةج174الحديده     
محمد علي محمد االهدل2عضويهذآور التماميةج174الحديده     
محمد دود محمد االهدل3رئاسهذآور التماميةج174الحديده     
عبدالرحمن طاهر عبدالرحمن باري3عضويهذآور التماميةج174الحديده     
محمد داود حميد عرجاش3عضويهذآور التماميةج174الحديده     
عمر صغير االهدل4رئاسهذآور التماميةج174الحديده     
ابراهيم مغاوي يحيى مسيبلي4عضويهذآور التماميةج174الحديده     
رامي محمد صالح4عضويهذآور التماميةج174الحديده     
برهومة إبراهيم علي شريف5رئاسهاناثالتماميةج174الحديده     
سميره عثمان يعقوب رؤشان5عضويهاناثالتماميةج174الحديده     
زينب طاهر قطيش5عضويهاناثالتماميةج174الحديده     
زهراء عايش علي آريج6رئاسهاناثالتماميةج174الحديده     
ازال ابراهيم عثمان حمود6عضويهاناثالتماميةج174الحديده     
ياسمين حسن محمد يوسف6عضويهاناثالتماميةج174الحديده     
غانيه عبداهللا عبدالجبار نعمان7رئاسهاناثالتماميةج174الحديده     
منى احمد محمد مهيم7عضويهاناثالتماميةج174الحديده     
سوسن ناصر علي نهشل7عضويهاناثالتماميةج174الحديده     
محمد عبدالوهاب السوسوه1رئاسهذآور الصعيدد174الحديده     
أحمد محمد عبداهللا معافا1عضويهذآور الصعيدد174الحديده     
تميم مطهر سعيد القاضي1عضويهذآور الصعيدد174الحديده     
احمد فتيني عبدالعزيز البطاح2رئاسهذآور الصعيدد174الحديده     
أحمد عبدالوهاب السوسوه2عضويهذآور الصعيدد174الحديده     
علي مهدي عبده علي2عضويهذآور الصعيدد174الحديده     
عبدالمجيد أحمد عيدروس علوي3رئاسهذآور الصعيدد174الحديده     
امين حسن عبداهللا االهدل3عضويهذآور الصعيدد174الحديده     
مبارك صغير عبدالصمد مبارك3عضويهذآور الصعيدد174الحديده     
علي قاسم جرمود4رئاسهذآور الصعيدد174الحديده     
سالم علي فتيني بشري4عضويهذآور الصعيدد174الحديده     
صالح علي محمد االهدل4عضويهذآور الصعيدد174الحديده     
قاسم ابراهيم قاسم خليل5رئاسهذآور الصعيدد174الحديده     
نجيب صغير يحيى جابر5عضويهذآور الصعيدد174الحديده     
حسن محمد دباش غالب5عضويهذآور الصعيدد174الحديده     
عايده عبده علي الشرجبي6رئاسهاناثالصعيدد174الحديده     
سميره قائد معوضه علي6عضويهاناثالصعيدد174الحديده     
هناء محمد يحي االهدل6عضويهاناثالصعيدد174الحديده     
ريم روسي فرج7رئاسهاناثالصعيدد174الحديده     
نجاه محمود عياش عجيلي7عضويهاناثالصعيدد174الحديده     
هاجر محمد فتيني شريف7عضويهاناثالصعيدد174الحديده     
عائشه محمد يحيى معروف8رئاسهاناثالصعيدد174الحديده     
خديجه أحمد عيدروس8عضويهاناثالصعيدد174الحديده     
نبرات ابراهيم اسماعيل ابراهيم8عضويهاناثالصعيدد174الحديده     
هشام احمد سعيد عقالن المقطري1رئاسهذآور مدرسة دير العاصره174الحديده     
سليمان داود علي احمد 1عضويهذآور مدرسة دير العاصره174الحديده     
احمد علي اسماعيل آديف1عضويهذآور مدرسة دير العاصره174الحديده     
بشير ياسين عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة دير العاصره174الحديده     
يحي محمد عثمان مقبول2عضويهذآور مدرسة دير العاصره174الحديده     
خالد حسن يحيى طيب2عضويهذآور مدرسة دير العاصره174الحديده     
حسن أحمد حسين عفري3رئاسهذآور مدرسة دير العاصره174الحديده     
عبده احمد محمد تمن3عضويهذآور مدرسة دير العاصره174الحديده     
محمود علي محمد مخالفي3عضويهذآور مدرسة دير العاصره174الحديده     
ابتسام احمد عبدالجليل العبسي4رئاسهاناثمدرسة دير العاصره174الحديده     
وهبه سيد علي محمد االهدل4عضويهاناثمدرسة دير العاصره174الحديده     
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روضه يحيى عمر شبيل4عضويهاناثمدرسة دير العاصره174الحديده     
محسن علي محمد مشهور1رئاسهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
أحمد محمد عبداهللا معروف1عضويهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
عمار محمد محمد ناجي الصراري1عضويهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
منصر عبداهللا عمر مشهور 2رئاسهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
ضياء آداف صغير2عضويهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
حسين عمر حسين ناصر2عضويهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
حسن ابراهيم محمد معروف االهدل3رئاسهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
عبداهللا منصور احمد قاسم3عضويهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
عبدالمجيد حمود محمد الخوالني3عضويهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
ابراهيم محمد علي يوسف4رئاسهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
سليمان سالم محمد محجوب4عضويهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
إبراهيم صغير معصلي4عضويهذآور مدرسة الجمبعيةو174الحديده     
افراح حسن يوسف محجوب5رئاسهاناثمدرسة الجمبعيةو174الحديده     
أسماء حسن يوسف محجوب5عضويهاناثمدرسة الجمبعيةو174الحديده     
هدى يوسف حسن عبداهللا5عضويهاناثمدرسة الجمبعيةو174الحديده     
مسكه أحمد هزاع النهاري6رئاسهاناثمدرسة الجمبعيةو174الحديده     
عزيزه هبه علي يحيى 6عضويهاناثمدرسة الجمبعيةو174الحديده     
فتحيه محمد داود علي6عضويهاناثمدرسة الجمبعيةو174الحديده     
زينب يحيى عبداهللا حلبه7رئاسهاناثمدرسة الجمبعيةو174الحديده     
الهام سالم علي زبروق7عضويهاناثمدرسة الجمبعيةو174الحديده     
نعمه يحي ابراهيم االهدل7عضويهاناثمدرسة الجمبعيةو174الحديده     
محمد محمد سالم آذاف1رئاسهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
محمد عبده يحيى منصر1عضويهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
بكر يوسف حسن بليح1عضويهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
عبده أحمد صغير2رئاسهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
سالم محمد عمر االهدل 2عضويهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
عبداهللا عبده محمد بكر2عضويهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
يحيى حسين يحيى االهدل3رئاسهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
سعيد ابراهيم علي مجهصي3عضويهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
فهمي احمد قاسم خليل3عضويهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
حفظ اهللا بكر معروف4رئاسهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
عبداهللا سالم بكر هبل4عضويهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
محمد عبد الحفيظ محمد سعيد4عضويهذآور مدرسة الجريشيةز174الحديده     
أسرار بدران محمد شريف5رئاسهاناثمدرسة الجريشيةز174الحديده     
هناء ابراهيم حسن سعادات5عضويهاناثمدرسة الجريشيةز174الحديده     
ثريا علي حسن شرف 5عضويهاناثمدرسة الجريشيةز174الحديده     
سناء ابراهيم حسن سعادات6رئاسهاناثمدرسة الجريشيةز174الحديده     
عزيزه هبه أحمد قعيبل6عضويهاناثمدرسة الجريشيةز174الحديده     
شذى داوود فرج فتي6عضويهاناثمدرسة الجريشيةز174الحديده     
هناء طاهر عبدالرحمن ابراهيم باري7رئاسهاناثمدرسة الجريشيةز174الحديده     
سميره احمد جم حكمي7عضويهاناثمدرسة الجريشيةز174الحديده     
برديس محمد عبداهللا ثابت7عضويهاناثمدرسة الجريشيةز174الحديده     
فكري ناصر محمد الوصله1رئاسهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
إآرام عزي أحمد هدادا1عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
ابراهيم ابراهيم اسماعيل خليل1عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
مراد عبداهللا عزي صغير2رئاسهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
سعدان عمر علي عياش عصاره2عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
عباس عمر احمد مطه2عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
عبده علي ناصر جميل3رئاسهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
عبدالرحمن محمد سالم الشميري3عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
شمسان عزي حضرمي3عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
عادل احمد درسي4رئاسهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
يحيى محمد عمر االحمر4عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
سامي خاقو سليمان خاقو4عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
جابريحي حسن أحمد وهيب5رئاسهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
عبداإلله علي محمد واصل5عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
نادر اسماعيل عبداهللا الحسني5عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
عبده محمد علي عاقل6رئاسهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
سامي ابراهيم عواض البطاح6عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
يحي علي محمد االآوع6عضويهذآور مدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
شكرية عبداهللا محمد الهمداني7رئاسهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
فوزيه صالح محمد الذماري7عضويهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
مريم سليمان حزيزي7عضويهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
شكرية ابراهيم اسماعيل خليل8رئاسهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
ُعال علي علي طبيب8عضويهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
ازهار رزق عزب صغير8عضويهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
اميمه عبدالرزاق عمر المقبولي9رئاسهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
فاطمة خادم هندي9عضويهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
نوريه عبدالهادي محمد مزجاجي9عضويهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
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هديه علي محمد لطف المشرع10رئاسهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
وفاء احمد عبدي10عضويهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
هدى شايف عزي10عضويهاناثمدرسة الثورة حارة المجنبذا175الحديده     
عبدالجليل عبداهللا هتاري1رئاسهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
احمد محمد حسن الخيشني1عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
منصور حسين محمد جدله1عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
فؤاد محمد علي عياش2رئاسهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
محمد عبدالسالم حمود المحنبي2عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
احمد سالم ابكر افلح2عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
يحيى محمد علي محنبي3رئاسهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
خالد عمر عوض الهتاري3عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
عازف فراج عوض أحمد3عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
هاني حسن علوي الجفري4رئاسهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
يحيى عيسى احمد المحنبي4عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
علي سلمان احمد مهدي4عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
ادم عبدالرحمن حمود المحنبي5رئاسهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
احمد علي جنيد5عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
اسماعيل عبيد محمد5عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
علي محمد يحي حبش6رئاسهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
طالب عواش عودي6عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
احمد يحيى باشا6عضويهذآور مدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
لطيفة عبداهللا فص7رئاسهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
سوسن عبداهللا قاسم جغير7عضويهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
خلود عمر حسين مهدي7عضويهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
زهره صالح محمد الذماري8رئاسهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
اماني سليمان عمر دعيب8عضويهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
املي رزق عزي صغير8عضويهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
هند محمد سليمان محنبي9رئاسهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
ايمان محمد سعيد حمنة9عضويهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
أمل محمد محمد محجب9عضويهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
انتصار عبداهللا مكي سيويد10رئاسهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
صفية حسن عمر فص10عضويهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
صفيه محمد عبدلي10عضويهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
مريم طلحة ابراهيم هتاري11رئاسهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
نهى سلمان عوض أحمد11عضويهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
اسمهان احمد ابراهيم صالح11عضويهاناثمدرسة ماء السماء بالتربيةب175الحديده     
حسن عبده ابراهيم منصوب1رئاسهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
خالد ثابت قايد شراية1عضويهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
عبدالعزيز سليمان عمر عبيد1عضويهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
يوسف احمد سليمان عكيش2رئاسهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
فؤاد عبدالرزاق الحكيمي2عضويهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
أحمد عبد الرحمن فاضل2عضويهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
محمد عبيد معروف سليمان عكيش3رئاسهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
محمد زيد محمد دميص3عضويهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
فائز صالح احمد جابر3عضويهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
سليمان يحيى محمد معروف4رئاسهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
يحي عبيد ابراهيم فتيني4عضويهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
صالح محمد حسن القرانة4عضويهذآور آويع الحوطةج175الحديده     
سميره عبده حسن زحزوح5رئاسهاناثآويع الحوطةج175الحديده     
جماله سليمان حميدان عكيش5عضويهاناثآويع الحوطةج175الحديده     
حياة سالم فتيني جماعي5عضويهاناثآويع الحوطةج175الحديده     
هند احمد تميم معروف6رئاسهاناثآويع الحوطةج175الحديده     
زينب قاسم خادم نور6عضويهاناثآويع الحوطةج175الحديده     
سلوى سالم محمد ابراهيم6عضويهاناثآويع الحوطةج175الحديده     
علي عوض يحيى فارع1رئاسهذآور دهمشد175الحديده     
ناصر محمد مستور هتاري1عضويهذآور دهمشد175الحديده     
احمد محمد احمد مجاهد1عضويهذآور دهمشد175الحديده     
سليمان سلمان سالم2رئاسهذآور دهمشد175الحديده     
عيسى عبداهللا عبدالرحمن مدحدح2عضويهذآور دهمشد175الحديده     
سالم علي احمد جباري2عضويهذآور دهمشد175الحديده     
ابراهيم عوض علي عميرة3رئاسهذآور دهمشد175الحديده     
فرج مهيوب عيسى جعفري3عضويهذآور دهمشد175الحديده     
عمر قاسم حسن آمال3عضويهذآور دهمشد175الحديده     
محمد أحمد جابر مصلح4رئاسهذآور دهمشد175الحديده     
منير عباس احمد اشيب4عضويهذآور دهمشد175الحديده     
يوسف حيدر محمد العامري4عضويهذآور دهمشد175الحديده     
شريفه محمد أحمد الرياني5رئاسهاناثدهمشد175الحديده     
سميرة شعيب محجب5عضويهاناثدهمشد175الحديده     
نجاة سالم سعيد بيشي5عضويهاناثدهمشد175الحديده     
سوسن ابراهيم سليمان مجاهد6رئاسهاناثدهمشد175الحديده     
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غانته عمر طاهر واصل6عضويهاناثدهمشد175الحديده     
وفاء محمد ثابت عقاب6عضويهاناثدهمشد175الحديده     
اسعد سليمان الوصابي1رئاسهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
عبدالباقي طاهر محمد عبدالوهاب1عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
ياسر علوي حسن علوي الجفري1عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
محمد علي قروش 2رئاسهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
أبوبكر عبدالرحمن أحمد محمد2عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
محمد محمد علي شنيني2عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
عبداهللا دبوان اسماعيل العديني3رئاسهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
هشام محمد عبده بهكلي3عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
احمد محمد محمد حزام3عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
عبدالباري حسين خليل 4رئاسهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
إبراهيم طيب علي الحسيني4عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
عبدة محمد حسن معروف4عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
حسين  عبداهللا قاسم امين5رئاسهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
هشام يوسف يحيى االنباري5عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
نديم عبداهللا محمد محنبي5عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
محمود عزالدين قشاعه6رئاسهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
محمد حسن هادي أحمد6عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
عبده محمد محمد ياسين6عضويهذآور مدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
طيبه دبوان اسماعيل العديني7رئاسهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
فاطمة محمد عبداهللا جرهزي7عضويهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
إقبال عبدالعزيز البطاح7عضويهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
زهره احمد محمد بوخمي8رئاسهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
لطيفة ابراهيم اسماعيل خليل8عضويهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
وفاء محمد إبراهيم8عضويهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
منال عبدالقادر محمد خليل9رئاسهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
آوثر عبداهللا عبداإلله االهدل9عضويهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
نجالء اسعد سليمان الوصابي9عضويهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
سارة محمد علي خليل 10رئاسهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
سميره حسن سيالن10عضويهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
تيسير طاهر محمد عبدالوهاب10عضويهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
سامية حسين فاضل11رئاسهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
فاطمة عوض سليمان بوخمي11عضويهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
سناء عبداهللا عزي11عضويهاناثمدرسة ابي موسى حارة العال بزبيده175الحديده     
وليد إبراهيم صايغ1رئاسهذآور زقرو175الحديده     
مبارك حمود الجرادي1عضويهذآور زقرو175الحديده     
محمد عبداهللا مطهر المضواحي1عضويهذآور زقرو175الحديده     
علي محمد بوبل مشهور2رئاسهذآور زقرو175الحديده     
محمد حمود الفقيه2عضويهذآور زقرو175الحديده     
نجيب سعيد مزجاجي2عضويهذآور زقرو175الحديده     
خالد علي صالح اسحاق1رئاسهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
محمد عيسى بخيت1عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
أآرم عبدالهادي محمد المزجاجي1عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
احمد حسين بشير2رئاسهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
عمر حسن علي بيكم2عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
إبراهيم حسين إبراهيم جالل2عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
عبدالرحمن آدم أحمد خليل3رئاسهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
حسام احمد سعيد ورو3عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
ابراهيم حسين واقدي3عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
عبدالرحمن احمد عمر الهاملي4رئاسهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
عبدالكريم سليمان فارع4عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
حيدر حمود شطوط4عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
عبداهللا محمد عمر دروبي5رئاسهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
بديع احمد حسين الوصابي5عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
صادق عبداهللا حسن ابوالخير5عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
عبدالودود احمد فتيني مزجاجي6رئاسهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
علي إبراهيم علي طيب6عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
فتيني سالم احمد غانم6عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
هاني عبده أحمد ردمان صالح7رئاسهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
العزي احمد تبريزي7عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
محمد محمد حسين الجوهري7عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
اديب جالل رؤوف عبداهللا8رئاسهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
بشرى عبداهللا يوسف عويس8عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
أسامة ناصر أحمد خراجة8عضويهذآور مدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
منيرة عبداللطيف عبداهللا فقير9رئاسهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
آمال عبده إبراهيم عبده حداد9عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
قيس أحمد سعيد الجوحي9عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
يسرى قاسم محمد إبراهيم10رئاسهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
فاطمة محمد عمر مطلب10عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
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خديجة عمر يحيى محطي10عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
منال اسماعيل محمد فقير11رئاسهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
ذآرى عوض عياش شنيني11عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
خديجه علي حمود11عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
جيهان محمد إبراهيم المزجاجي12رئاسهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
افراح محمد حسين حلبه12عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
اسماء عبداهللا محمد عثمان الوصابي12عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
جميلة عبداهللا سعيد خبش13رئاسهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
فاطمة يحيى احمد خولي13عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
ندى داود محمد حسن13عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
عائشة محمد قادري آزيم14رئاسهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
اضواء محمد عبيد حكمي14عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
فهيمة عبده محمد عزي14عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
فايزه حسين علي االهدل15رئاسهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
آفاح أحمد عبدالرحمن البطاح15عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
فايزه احمد ثابت عقاب15عضويهاناثمدرسة الحديقة حارة الجزعز175الحديده     
عنيني على عبيد1رئاسهذآور مدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
عمر سالم مشرع1عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
داود عياش عوض محجب1عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
حمدون دبوان اسماعيل العديني2رئاسهذآور مدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
سالم يحيى علي حديدي2عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
عبده سلمان رديني2عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
عمر حسن يحيى حيدره 3رئاسهذآور مدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
احمد عوض عياش شنيني3عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
عبده مهيوب عبداهللا3عضويهذآور مدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
مريم أحمد عياش هبر4رئاسهاناثمدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
نورية عبداهللا محمد محنبي4عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
مريم عمر هبه محجب4عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
هناء نجيب ابراهيم عبدي5رئاسهاناثمدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
نجاة عبداهللا عوض مهدي5عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
جميله عبدالرحمن أحمد5عضويهاناثمدرسة الشهيد الزبيري المحاجبةح175الحديده     
عبداهللا حسين احمد درسي1رئاسهذآور الحمىط175الحديده     
علي صديق سليمان محجب1عضويهذآور الحمىط175الحديده     
حمود محمد حمود1عضويهذآور الحمىط175الحديده     
ابراهيم يوسف صائغ2رئاسهذآور الحمىط175الحديده     
عبده عوض آنبه2عضويهذآور الحمىط175الحديده     
احمد يحيى بوخمي2عضويهذآور الحمىط175الحديده     
داود حسن محمد جتيم 3رئاسهذآور الحمىط175الحديده     
مروان عوض عياش شنيني3عضويهذآور الحمىط175الحديده     
إبراهيم فتيني محمد آنباش3عضويهذآور الحمىط175الحديده     
أيمن إبراهيم محمد4رئاسهذآور الحمىط175الحديده     
سعيد فتيني مقهوي4عضويهذآور الحمىط175الحديده     
عبداهللا سالم احمد غربي4عضويهذآور الحمىط175الحديده     
سميرة محمد بديل مشهور5رئاسهاناثالحمىط175الحديده     
زهراء علي محمد شريجي5عضويهاناثالحمىط175الحديده     
بدرية مستور يحيى جاوي5عضويهاناثالحمىط175الحديده     
فاطمة حسن صالح مشهور6رئاسهاناثالحمىط175الحديده     
وفاء علي حيدر شطوط6عضويهاناثالحمىط175الحديده     
مريم علي محمد صالح6عضويهاناثالحمىط175الحديده     
بدره محمد ناصر رامي7رئاسهاناثالحمىط175الحديده     
ميثاق عبدالعزيز يوسف خليل7عضويهاناثالحمىط175الحديده     
لوله حسن علي رافع7عضويهاناثالحمىط175الحديده     
محمد محمد أحمد االهدل1رئاسهذآور البدوها176الحديده     
ابراهيم محمد محمود بره1عضويهذآور البدوها176الحديده     
ابراهيم حسن صغير مكينس1عضويهذآور البدوها176الحديده     
علي عبداهللا محمد عدولي2رئاسهذآور البدوها176الحديده     
عبداهللا محمد احمد سالم مهيس2عضويهذآور البدوها176الحديده     
حسن محمد سهل حسن2عضويهذآور البدوها176الحديده     
علي عبداهللا أحمد علمي3رئاسهذآور البدوها176الحديده     
ايوب عبيد يحيى مالن3عضويهذآور البدوها176الحديده     
احمد محمد احمد مالن3عضويهذآور البدوها176الحديده     
احمد عبداهللا علي حداد4رئاسهذآور البدوها176الحديده     
طاهر محمد علي قال4عضويهذآور البدوها176الحديده     
حسين صالح يحي آزيم4عضويهذآور البدوها176الحديده     
علي أحمد علي بليح5رئاسهذآور البدوها176الحديده     
فضل فيصل حجاب5عضويهذآور البدوها176الحديده     
احمد صالح الوصابي5عضويهذآور البدوها176الحديده     
جميله محمد مسعود الوصابي6رئاسهاناثالبدوها176الحديده     
آمينه سعيد عياش قاسم6عضويهاناثالبدوها176الحديده     
نادية محمد سعيد حمنة6عضويهاناثالبدوها176الحديده     
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هدى سالم عوض حادي7رئاسهاناثالبدوها176الحديده     
ناديه حامد سليمان غراب7عضويهاناثالبدوها176الحديده     
حنان عبده علي حداد7عضويهاناثالبدوها176الحديده     
يحيى علي يحيى ابكر1رئاسهذآور باساتب176الحديده     
علي درويش علي ابكر1عضويهذآور باساتب176الحديده     
ابراهيم هدموش سليمان محب1عضويهذآور باساتب176الحديده     
احمد سالم حسن جباري2رئاسهذآور باساتب176الحديده     
رافت عبداهللا احمد عبدالحميد2عضويهذآور باساتب176الحديده     
أديب محمد عبد اهللا الخوالني2عضويهذآور باساتب176الحديده     
محمد عمر محمد اهيف3رئاسهذآور باساتب176الحديده     
ابراهيم سالم عبدالرحمن عنب3عضويهذآور باساتب176الحديده     
عاصم عبداهللا محمد عاصم3عضويهذآور باساتب176الحديده     
احمد احمد فتيني قافر4رئاسهذآور باساتب176الحديده     
محمد حسن عوض ابكر4عضويهذآور باساتب176الحديده     
نشوان محمد علي عيدروس4عضويهذآور باساتب176الحديده     
ليلي علي احمد صايغ5رئاسهاناثباساتب176الحديده     
سعيده منصور بهلول5عضويهاناثباساتب176الحديده     
صمود عبدالعزيز محمد جرندل5عضويهاناثباساتب176الحديده     
ريم احمد ثابت عقاب6رئاسهاناثباساتب176الحديده     
رجاء علي محمد ابكر6عضويهاناثباساتب176الحديده     
علياء محمد عبداهللا ابكر6عضويهاناثباساتب176الحديده     
فاطمه نصر سالم جدع7رئاسهاناثباساتب176الحديده     
ذآرى إسماعيل عبده7عضويهاناثباساتب176الحديده     
عفاف سالم يحيى مجيمر7عضويهاناثباساتب176الحديده     
عبداهللا علي حسين عويسي1رئاسهذآور الغزالينج176الحديده     
حميد عبداهللا علي آبي1عضويهذآور الغزالينج176الحديده     
نصر محمد علي معمر1عضويهذآور الغزالينج176الحديده     
عبدالرحمن محمد عبده2رئاسهذآور الغزالينج176الحديده     
علي محمد حسن عامر 2عضويهذآور الغزالينج176الحديده     
راجح حميد راجح الزنداني2عضويهذآور الغزالينج176الحديده     
عبداهللا محمد علي غراب3رئاسهذآور الغزالينج176الحديده     
نجيب محرم سالم جبريل3عضويهذآور الغزالينج176الحديده     
سمير بكري سعد قال3عضويهذآور الغزالينج176الحديده     
أمل داوود عمر السالمي4رئاسهاناثالغزالينج176الحديده     
ساره عبده سالم مراد4عضويهاناثالغزالينج176الحديده     
منال محمد سالم حيمي4عضويهاناثالغزالينج176الحديده     
انتصار سليمان حزيزي5رئاسهاناثالغزالينج176الحديده     
سميرة علي عياش هواء5عضويهاناثالغزالينج176الحديده     
اسيا عبده عوض ترآي5عضويهاناثالغزالينج176الحديده     
لينا محمد هندي6رئاسهاناثالغزالينج176الحديده     
سليمه احمد صغير جعفر6عضويهاناثالغزالينج176الحديده     
اماني منصور الحاج عبدالرزاق6عضويهاناثالغزالينج176الحديده     
عبداهللا منصور قافر1رئاسهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
أمجد أحمد محمد جبريل1عضويهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
عوض جباحي عياش1عضويهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
علي محمد عبدالتواب الطيار2رئاسهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
يحيى عبداهللا عبدالرحمن سعد2عضويهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
محمد آليب احمد شومان2عضويهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
احمد محمد امين عسيلي3رئاسهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
هشام عبدالعزيز محمد جرندل3عضويهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
علي سالم آليب عثمان3عضويهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
ابراهيم محمد أحمد مقبول4رئاسهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
سالم حسن خمجان حبق4عضويهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
اسالم محمد صالح4عضويهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
محمد علي يحيى رافع5رئاسهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
حسن يحيى عيدروس5عضويهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
أحمد محمد دواد قلقل5عضويهذآور مدرسة االرشاد المدند176الحديده     
مريم الفتيني عمر سعد6رئاسهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
زينب محبت علي حسين6عضويهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
نعمه سالم أحمد حكمي6عضويهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
نادية محمد سالم جبريل7رئاسهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
مها محمد سالم عسيلي7عضويهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
سميره محمد قاسم مرزوق7عضويهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
احالم محمد راشد ابكر8رئاسهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
أمل حسن علي هاشم8عضويهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
بلقيس عبدالعزيز محمد جرندل8عضويهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
خذيجة يحي عبده9رئاسهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
رقيه محمد ابوالغيث نعمي9عضويهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
عبير يحيى احمد السوداني9عضويهاناثمدرسة االرشاد المدند176الحديده     
داود جابر أحمد نور1رئاسهذآور مدرسة درباته176الحديده     
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حسن علي محمد السالمي1عضويهذآور مدرسة درباته176الحديده     
خالد سليمان عيسى الوجيه1عضويهذآور مدرسة درباته176الحديده     
خالد محمد حسين بربش2رئاسهذآور مدرسة درباته176الحديده     
عباس حمود مستور فيل2عضويهذآور مدرسة درباته176الحديده     
محمود عبده علي هادي2عضويهذآور مدرسة درباته176الحديده     
يحيى محمد صالح نور3رئاسهذآور مدرسة درباته176الحديده     
أحمد يحي يحي نور3عضويهذآور مدرسة درباته176الحديده     
فواز داود حسن ناجي3عضويهذآور مدرسة درباته176الحديده     
زبيده سالم ابراهيم جرموزي4رئاسهاناثمدرسة درباته176الحديده     
فاطمة عبده هائل نعمان4عضويهاناثمدرسة درباته176الحديده     
حورية داود محمد جبريل4عضويهاناثمدرسة درباته176الحديده     
حسناء سعيد سليمان وشح5رئاسهاناثمدرسة درباته176الحديده     
عبير سليمان عيسى الوجيه5عضويهاناثمدرسة درباته176الحديده     
ابتسام عوض جبلي5عضويهاناثمدرسة درباته176الحديده     
يحيى فارع يحيى فشوش1رئاسهذآور بني النيبو176الحديده     
محمد حسن فتيني محبوب1عضويهذآور بني النيبو176الحديده     
أحمد عبده عثمان محرقي1عضويهذآور بني النيبو176الحديده     
طه حمود عبداهللا جبريل2رئاسهذآور بني النيبو176الحديده     
عبدالرحمن عبده احمد الدهبلي2عضويهذآور بني النيبو176الحديده     
معروف عبداهللا الوحيدي2عضويهذآور بني النيبو176الحديده     
محمد يحيى حتيف3رئاسهذآور بني النيبو176الحديده     
وهب اهللا سالم فتيني3عضويهذآور بني النيبو176الحديده     
ياسر عبدالحكيم عبده ترآي3عضويهذآور بني النيبو176الحديده     
ابتسام علي ياسين هادي4رئاسهاناثبني النيبو176الحديده     
يسرى عبدالحكيم عبده ترآي4عضويهاناثبني النيبو176الحديده     
افراح محرم سالم جبريل4عضويهاناثبني النيبو176الحديده     
هناء صديق بكر محمد االهدل5رئاسهاناثبني النيبو176الحديده     
فاطمه حسن علي ابكر 5عضويهاناثبني النيبو176الحديده     
اسيا عزي محمد مهادله5عضويهاناثبني النيبو176الحديده     
علي محمد جعفر صالح1رئاسهذآور المحط بني انسز176الحديده     
سليمان يحيى فتيني ديين1عضويهذآور المحط بني انسز176الحديده     
خالد احمد ابراهيم دين1عضويهذآور المحط بني انسز176الحديده     
علي منصر يحي سهل2رئاسهذآور المحط بني انسز176الحديده     
محمد ابراهيم محمد االهدل2عضويهذآور المحط بني انسز176الحديده     
سلمان سليمان قاسم دين2عضويهذآور المحط بني انسز176الحديده     
عبداهللا علي محمد االهدل3رئاسهذآور المحط بني انسز176الحديده     
شوقي سيف إسماعيل مقبل3عضويهذآور المحط بني انسز176الحديده     
عبدالباري عائض3عضويهذآور المحط بني انسز176الحديده     
عبداهللا يحي مطري محبوب4رئاسهذآور المحط بني انسز176الحديده     
احمد محمد علي ابكر 4عضويهذآور المحط بني انسز176الحديده     
بكرين عبدالنور اسماعيل4عضويهذآور المحط بني انسز176الحديده     
اماني عزي االهدل5رئاسهاناثالمحط بني انسز176الحديده     
اسماء حسين محمد ابكر5عضويهاناثالمحط بني انسز176الحديده     
دالل عبده يحي ضبي5عضويهاناثالمحط بني انسز176الحديده     
حسين محمد محمد داعس1رئاسهذآور المدنيةح176الحديده     
محمد ابراهيم مهدي1عضويهذآور المدنيةح176الحديده     
عبده علي عبداهللا الوصابي1عضويهذآور المدنيةح176الحديده     
محمد ابراهيم علي عبدالغفار2رئاسهذآور المدنيةح176الحديده     
يحي علي حسن بريش2عضويهذآور المدنيةح176الحديده     
أحمد أحمد علي فيل2عضويهذآور المدنيةح176الحديده     
محمد محمود علي ورو3رئاسهذآور المدنيةح176الحديده     
عثمان محمد عبداهللا بقش3عضويهذآور المدنيةح176الحديده     
عماد صالح محمد الخضر3عضويهذآور المدنيةح176الحديده     
علي عمر علي بلح4رئاسهذآور المدنيةح176الحديده     
وليد يحيى محمد االحمر4عضويهذآور المدنيةح176الحديده     
حمزة صالح حسن آمال4عضويهذآور المدنيةح176الحديده     
بتول علي حسين بربش5رئاسهاناثالمدنيةح176الحديده     
حكمت محمد فتيني عزالدين5عضويهاناثالمدنيةح176الحديده     
عبير احمد عمر احمد مشهور5عضويهاناثالمدنيةح176الحديده     
هند عثمان محمد عبداهللا بقش6رئاسهاناثالمدنيةح176الحديده     
وفاء يحيى محمد االحمر6عضويهاناثالمدنيةح176الحديده     
رقية علي عياش6عضويهاناثالمدنيةح176الحديده     
عبده يحي علي فرد1رئاسهذآور عربهلط176الحديده     
سليم شنيني محمد بقش1عضويهذآور عربهلط176الحديده     
وهب اهللا احمد سعيد عفيف1عضويهذآور عربهلط176الحديده     
وهب اهللا أحمد سعيد عفيف2رئاسهذآور عربهلط176الحديده     
عبداهللا محمد فتيني مشهور2عضويهذآور عربهلط176الحديده     
ابراهيم عثمان ابراهيم بقش2عضويهذآور عربهلط176الحديده     
منصور يوسف قاسم بقش3رئاسهذآور عربهلط176الحديده     
احمد يحيى زيد خولي3عضويهذآور عربهلط176الحديده     
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أبو بكر عبداهللا عبداهللا الهمداني3عضويهذآور عربهلط176الحديده     
حسن فتيني أحمد سالم4رئاسهذآور عربهلط176الحديده     
علي احمد حسن االهدل4عضويهذآور عربهلط176الحديده     
عمار محمد ابكر آديش4عضويهذآور عربهلط176الحديده     
ليلى محمخد عبده مكرم5رئاسهاناثعربهلط176الحديده     
افراح سعيد غالب جبلي5عضويهاناثعربهلط176الحديده     
نجالء عمر احمد مطه5عضويهاناثعربهلط176الحديده     
منى سليمان فتاح عليان6رئاسهاناثعربهلط176الحديده     
نجاة حسن علي طفيان6عضويهاناثعربهلط176الحديده     
أمة الرحمن محمد سالم جبريل6عضويهاناثعربهلط176الحديده     
بتول علي حسين بربش7رئاسهاناثعربهلط176الحديده     
وداد عبده سعيد قملي7عضويهاناثعربهلط176الحديده     
ناريمان عبد العزيز محمد آديش7عضويهاناثعربهلط176الحديده     
احمد نصر ابراهيم محمد 1رئاسهذآور الغوادرى176الحديده     
احمد ابراهيم عمر صالح1عضويهذآور الغوادرى176الحديده     
ابراهيم علي سلمان بدوي1عضويهذآور الغوادرى176الحديده     
احمد يحيى حسين شريف2رئاسهذآور الغوادرى176الحديده     
علي محمد راشد ابكر2عضويهذآور الغوادرى176الحديده     
عبدالجابر محمد أحمد2عضويهذآور الغوادرى176الحديده     
رياض جاود حيدر شطوط3رئاسهذآور الغوادرى176الحديده     
داود علي سالم جلعوم3عضويهذآور الغوادرى176الحديده     
محمد عبده احمد الدرسي3عضويهذآور الغوادرى176الحديده     
محمد ابراهيم عبداهللا غودري4رئاسهذآور الغوادرى176الحديده     
أحمد عبداهللا مستور زين4عضويهذآور الغوادرى176الحديده     
محمد علي محمد سالم وزان4عضويهذآور الغوادرى176الحديده     
خديجه عبداهللا علي يحيى 5رئاسهاناثالغوادرى176الحديده     
فاطمة يوسف محمد علي الريمي5عضويهاناثالغوادرى176الحديده     
آوثر ادم محمد فقير5عضويهاناثالغوادرى176الحديده     
صفاء صالح عياش جلة6رئاسهاناثالغوادرى176الحديده     
هاجر طاهر حسين االهدل6عضويهاناثالغوادرى176الحديده     
عزيزه علي ياسين هادي6عضويهاناثالغوادرى176الحديده     
ابراهيم محمد يحي دوبله1رئاسهذآور مدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
فؤاد يحيى احمد اهيف1عضويهذآور مدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
يحيى عبده ابراهيم دوح1عضويهذآور مدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
فارس أحمد سالم ذخن2رئاسهذآور مدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
احمد يحيى محمود بلكم2عضويهذآور مدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
ارآم سالم عبداهللا اهيف2عضويهذآور مدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
سحر عبده علي اهيف3رئاسهاناثمدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
ميمونةيحي  يوسف شرف3عضويهاناثمدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
ياسمين سالم عمر بلكم3عضويهاناثمدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
هدى محمد ابراهييم ذخن4رئاسهاناثمدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
مهيوبة محمد مهيوب ثابت4عضويهاناثمدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
مرفت حسن محمد المساح4عضويهاناثمدرسة الخنساء التحيتاا177الحديده     
محمد عبده علي اهيف1رئاسهذآور المجاهصةب177الحديده     
حسين محمد ابكر1عضويهذآور المجاهصةب177الحديده     
محمد عبداهللا داود تريس1عضويهذآور المجاهصةب177الحديده     
نبيل عبداهللا حمود يعني2رئاسهذآور المجاهصةب177الحديده     
يحيى محمد محسن منير2عضويهذآور المجاهصةب177الحديده     
محمد إبراهيم محمد قبصة2عضويهذآور المجاهصةب177الحديده     
سميرة محمد سليمان قطاب3رئاسهاناثالمجاهصةب177الحديده     
آفاية احمد محمد بلكم3عضويهاناثالمجاهصةب177الحديده     
آسيا عبداهللا عوض قادري3عضويهاناثالمجاهصةب177الحديده     
عبداهللا علي محسن مشهور1رئاسهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
بدر عبده سليمان المزجاجي1عضويهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
خادم يحيى فتيني قطيمي1عضويهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
عبداهللا حسن عوض ابكر2رئاسهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
عبداهللا عمر اسماعيل علوي2عضويهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
اشرف علي يحيى قطيمي2عضويهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
ابراهيم يحيى فتيني حبيبة 3رئاسهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
حسين محمد معافا قطاب3عضويهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
أحمد محمد علي أخضر3عضويهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
طارق حسن وهيب4رئاسهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
سليمان محمد عبداهللا رامي4عضويهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
عبده محمد صالح مراش4عضويهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
احمد احمد عياش شنيني5رئاسهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
محمد سفيان محمد جالل5عضويهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
فرج يحيى عواض منصوب5عضويهذآور مدرسة السويقج177الحديده     
نزيهه علي عوض عون6رئاسهاناثمدرسة السويقج177الحديده     
منال عباس احمد اهيف6عضويهاناثمدرسة السويقج177الحديده     
هند بدر عبده اهيف6عضويهاناثمدرسة السويقج177الحديده     
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فوزية يحيى سليمان اهيف7رئاسهاناثمدرسة السويقج177الحديده     
فادية عبده علي يعقزب7عضويهاناثمدرسة السويقج177الحديده     
مها سليمان عمر احصي7عضويهاناثمدرسة السويقج177الحديده     
محمد عمر سليمان وهيب1رئاسهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
علي محمد يحيى ملحطي1عضويهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
علي عمر يحي صديق1عضويهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
منصور أحمد محمد قاسم2رئاسهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
سليمان سالم آداف محجوب2عضويهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
فهد محمد زيد وهيب2عضويهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
عبداهللا احمد فتيني صديق3رئاسهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
عبداهللا محمد مقبول جالل3عضويهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
أسامة طاهر محمد صالح العبسي3عضويهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
اسماعيل حميد سالم حبتور4رئاسهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
يحيى احمد حسن جميل4عضويهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
ناصر علي عبده عبداهللا4عضويهذآور مدرسة ابن زيادد177الحديده     
سوسن سليمان محمود قطاب5رئاسهاناثمدرسة ابن زيادد177الحديده     
رضية احمد محمد وهيب5عضويهاناثمدرسة ابن زيادد177الحديده     
سبوت قاسم فتيني عمار5عضويهاناثمدرسة ابن زيادد177الحديده     
هدى حسن عبداهللا وهيب6رئاسهاناثمدرسة ابن زيادد177الحديده     
فاطمة عبده أحمد رضوان6عضويهاناثمدرسة ابن زيادد177الحديده     
ماريا عبداهللا محمد مقبول6عضويهاناثمدرسة ابن زيادد177الحديده     
منال عمر آليب وهيب7رئاسهاناثمدرسة ابن زيادد177الحديده     
نعمة عبده علي جابر7عضويهاناثمدرسة ابن زيادد177الحديده     
سعيده طالب عبده حمه7عضويهاناثمدرسة ابن زيادد177الحديده     
اسماعيل علي أحمد امين1رئاسهذآور مدرسة محوى الخليفه177الحديده     
علي سالم عمر هارون1عضويهذآور مدرسة محوى الخليفه177الحديده     
علي سالم يحيى عورسي1عضويهذآور مدرسة محوى الخليفه177الحديده     
شهاب احمد آليب جعل2رئاسهذآور مدرسة محوى الخليفه177الحديده     
عبده محمد عوض عنقاص2عضويهذآور مدرسة محوى الخليفه177الحديده     
ابراهيم محمد موسى حليف2عضويهذآور مدرسة محوى الخليفه177الحديده     
نجاة علي آليب جعل 3رئاسهاناثمدرسة محوى الخليفه177الحديده     
نورة يوسف ابراهيم رمادي3عضويهاناثمدرسة محوى الخليفه177الحديده     
حواء غالب الضبيبي3عضويهاناثمدرسة محوى الخليفه177الحديده     
انيسة علي محمد مشرع4رئاسهاناثمدرسة محوى الخليفه177الحديده     
تهاني علي آليب جعل4عضويهاناثمدرسة محوى الخليفه177الحديده     
صفاء احمد علي مبصل4عضويهاناثمدرسة محوى الخليفه177الحديده     
خالد عبده علي اهيف 1رئاسهذآور الشبيليةو177الحديده     
يحيى محمد معافا قليعي1عضويهذآور الشبيليةو177الحديده     
رفعت محمد أحمد زيروف1عضويهذآور الشبيليةو177الحديده     
حيدر علي ناصر جناني2رئاسهذآور الشبيليةو177الحديده     
شعيب احمد فتيني اهيف2عضويهذآور الشبيليةو177الحديده     
عمار عبده محمد عبداهللا2عضويهذآور الشبيليةو177الحديده     
ادم فتيني عياش براصع3رئاسهذآور الشبيليةو177الحديده     
محمد حسن علي فقير3عضويهذآور الشبيليةو177الحديده     
خالد محمد عبداهللا أحمد3عضويهذآور الشبيليةو177الحديده     
رحمه عمر محمد اهيف4رئاسهاناثالشبيليةو177الحديده     
فاطمة عمر عمر دخن4عضويهاناثالشبيليةو177الحديده     
تيسير موسى عوض معافا4عضويهاناثالشبيليةو177الحديده     
ربا يحيى محمد قليعي5رئاسهاناثالشبيليةو177الحديده     
سبأ محمد عياش اهيف5عضويهاناثالشبيليةو177الحديده     
هند محمد سالم رقودي5عضويهاناثالشبيليةو177الحديده     
خالد محمد مقبول جالل1رئاسهذآور  مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
فتيني عبداهللا سالم قطاب1عضويهذآور  مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
محمد يحي قاضي مزجاجي1عضويهذآور  مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
عبده محمد زين يعقوب2رئاسهذآور  مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
علي احمد عبداهللا زبروق2عضويهذآور  مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
محمد يحيى احمد زبروق2عضويهذآور  مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
زهرة اسماعيل عبداهللا قطاب3رئاسهاناث مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
زهور يحي سالم جابي3عضويهاناث مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
مها محمد عبده الشاووش3عضويهاناث مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
خلود محمد سالم قليصي4رئاسهاناث مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
بشرى احمد عبداهللا زبروق4عضويهاناث مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
نبيهه احمد قائد السميني4عضويهاناث مدرسة عمار بن ياسر التحيتاز177الحديده     
حسن مسيب سليمان قطاب1رئاسهذآور مدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
فارس علي احمد يعقوب1عضويهذآور مدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
ماجد عبداهللا علي قليصي1عضويهذآور مدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
سعيد عبداهللا آشموع قطاب2رئاسهذآور مدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
عبده سليمان سالم قطاب2عضويهذآور مدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
علي محمد أحمد بحر2عضويهذآور مدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
علي يوسف ابراهيم ذخن3رئاسهذآور مدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
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داود عبده عبيد بحر3عضويهذآور مدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
فهد احمد محمد النوعه3عضويهذآور مدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
فايزة محمد سليمان قطاب4رئاسهاناثمدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
اماني حسين محمود بحر4عضويهاناثمدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
تغريد سلمان حامد أخضر4عضويهاناثمدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
نجاة سليمان حسن معروف5رئاسهاناثمدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
زهرة علي طاهر شبلي 5عضويهاناثمدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
سميرة محمد سلمان قطاب5عضويهاناثمدرسة الثورة التحيتاح177الحديده     
محمد عبدالقوي ناشر1رئاسهذآور مدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
محمد راجح حسين حساني1عضويهذآور مدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
عبدالرحمن حمود حسن جمال1عضويهذآور مدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
عبده علي عوض جمال2رئاسهذآور مدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
عبده علي محسن مشهور مزجاجي2عضويهذآور مدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
يحي محمد مستور جابي2عضويهذآور مدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
سحر محمد عمر جمال3رئاسهاناثمدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
فاطمة عبده سعيد جالل3عضويهاناثمدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
سميرة عمر عياش قطاب3عضويهاناثمدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
اشواق فرج سالم اهيف4رئاسهاناثمدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
هناء عبده عبداهللا جمال4عضويهاناثمدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
مريم علي محمد جمال4عضويهاناثمدرسة ابي بكر بني حسان التحيتاط177الحديده     
عبدالعزيز عبده علي اهيف1رئاسهذآور مصنع التمور التحيتاى177الحديده     
علي محمد أحمد السالمي1عضويهذآور مصنع التمور التحيتاى177الحديده     
علي أحمد يحي يعقوب1عضويهذآور مصنع التمور التحيتاى177الحديده     
فهد علي احمد يعقوب2رئاسهذآور مصنع التمور التحيتاى177الحديده     
عبداهللا سالم عبداهللا اهيف2عضويهذآور مصنع التمور التحيتاى177الحديده     
جميل عبدالكريم عكيش2عضويهذآور مصنع التمور التحيتاى177الحديده     
سميرة سالم احمد رمادي3رئاسهاناثمصنع التمور التحيتاى177الحديده     
إشراق أحمد السندي3عضويهاناثمصنع التمور التحيتاى177الحديده     
سمر احمد عزي يعقوب3عضويهاناثمصنع التمور التحيتاى177الحديده     
محمد يحيى زيد خولي1رئاسهذآور مدرسة بيت الهاديك177الحديده     
موسى سليمان دخن1عضويهذآور مدرسة بيت الهاديك177الحديده     
عمار محمد يحيى1عضويهذآور مدرسة بيت الهاديك177الحديده     
احمد عمر اسماعيل عوش2رئاسهذآور مدرسة بيت الهاديك177الحديده     
فائز حامد فرج معروف2عضويهذآور مدرسة بيت الهاديك177الحديده     
عبده عزي محمد يعقوب2عضويهذآور مدرسة بيت الهاديك177الحديده     
محمد سليمان عمر حسن3رئاسهذآور مدرسة بيت الهاديك177الحديده     
رياض محمد حسن طامي3عضويهذآور مدرسة بيت الهاديك177الحديده     
عيسى احمد محمد العودي3عضويهذآور مدرسة بيت الهاديك177الحديده     
امنة محمد حسين قطاب4رئاسهاناثمدرسة بيت الهاديك177الحديده     
هند بدر عبده اهيف4عضويهاناثمدرسة بيت الهاديك177الحديده     
سالمه موسى عواض4عضويهاناثمدرسة بيت الهاديك177الحديده     
ماجده عمر محمد احمد اهيف5رئاسهاناثمدرسة بيت الهاديك177الحديده     
سلوى مرعي فرج مرعي5عضويهاناثمدرسة بيت الهاديك177الحديده     
فائزة صديق حسن معروف5عضويهاناثمدرسة بيت الهاديك177الحديده     
عمر عوض معروف مزجاجي1رئاسهذآور مدرسة القنازعةل177الحديده     
فهمي محمد احمد عمر محروس1عضويهذآور مدرسة القنازعةل177الحديده     
ياسر عياش علي مقزع1عضويهذآور مدرسة القنازعةل177الحديده     
ياسر عياش علي مقنزع2رئاسهذآور مدرسة القنازعةل177الحديده     
ابراهيم عوض معروف مزجاجي2عضويهذآور مدرسة القنازعةل177الحديده     
عارف حسن سالم عشور2عضويهذآور مدرسة القنازعةل177الحديده     
علي فتيني أحمد وهيب3رئاسهذآور مدرسة القنازعةل177الحديده     
يوسف اسماعيل مشهور عبداهللا3عضويهذآور مدرسة القنازعةل177الحديده     
انور سليمان يحيى مقنزع3عضويهذآور مدرسة القنازعةل177الحديده     
أفراح أحمد مستور جابي4رئاسهاناثمدرسة القنازعةل177الحديده     
فوله حسن فتيني رامي4عضويهاناثمدرسة القنازعةل177الحديده     
صفيه حسن عوض حمنه4عضويهاناثمدرسة القنازعةل177الحديده     
عايشة محمد احمد وهيب5رئاسهاناثمدرسة القنازعةل177الحديده     
فاطمة سلمان ابراهيم رمادي5عضويهاناثمدرسة القنازعةل177الحديده     
نبيهه حسن معافا قليصي5عضويهاناثمدرسة القنازعةل177الحديده     
علي داود زين يعقوب1رئاسهذآور مدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
حسن محمد عبداهللا دليبي1عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
علي عمر عبداهللا فقير1عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
محمد حسن عمر حشيبر2رئاسهذآور مدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
علي أحمد علي سالم2عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
عبدالرحمن احمد عبدالرحمن البطاح2عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
حسن يحي فتيني سجاف3رئاسهذآور مدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
عبدالعزيز سالم حسن منصوب3عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
فضل فتيني يحيى محرقي3عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
سلوى علي أحمد عبيد4رئاسهاناثمدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
سمية عبداهللا حسن حشيبر4عضويهاناثمدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
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حنان فرج بن فرج زبوطي4عضويهاناثمدرسة عمار بن ياسر طرقوهم177الحديده     
ابكر احمد حمود صالح1رئاسهذآور مدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
محمد سعيد سليمان حشيبر1عضويهذآور مدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
حمدي عبيد محيمدي1عضويهذآور مدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
حسن احمد حسين الرزوقي2رئاسهذآور مدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
محمد حسن أحمد المذاب2عضويهذآور مدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
سعيد محمد عمر محروس2عضويهذآور مدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
حنان عبدالقادر احمد داود البطاح3رئاسهاناثمدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
ليلى سليمان فارع3عضويهاناثمدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
صفاء أحمد حسن فرج3عضويهاناثمدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
بلقيس يحي مستور جالي4رئاسهاناثمدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
ازهار احمد مقبولي4عضويهاناثمدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
زهراء محمد احمد عنتر4عضويهاناثمدرسة ابو بكر البطاخ بالعطنن177الحديده     
أحمد منصور عبداهللا محرقي1رئاسهذآور مدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
محمد حسين عبداهللا هبل1عضويهذآور مدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
ابراهيم حسن عبار هبل1عضويهذآور مدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
احمد حيدر صديق قديمي2رئاسهذآور مدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
يحيى محمد عبداهللا هبه اهللا محرقي2عضويهذآور مدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
عبداهللا سالم يحيى آردم2عضويهذآور مدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
محمد احمد علي قليصي3رئاسهذآور مدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
عبد اهللا صالح عياش سعيد جلة3عضويهذآور مدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
عصاره عبده عصاره3عضويهذآور مدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
نادية احمد سليمان زبيدي4رئاسهاناثمدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
زينب عبيد محمد محرقي4عضويهاناثمدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
هناء عبده عبيد صالح4عضويهاناثمدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
روضة محمد عبيد حداد5رئاسهاناثمدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
منى محمد عمر جمال5عضويهاناثمدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
امل خالد فرج جمال5عضويهاناثمدرسةالحسين بن سالمة المقاطينس177الحديده     
سليم علي محمد عريقي1رئاسهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
محمد بن أحمد اسماعيل عفيد1عضويهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
عبده علي حسن حويتي1عضويهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
غمدان محمد عبداهللا ابوعلي2رئاسهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
سليمان عياش عبداهللا بناء2عضويهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
سالم عبده عياش برمل2عضويهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
عوض محمد عوض حيدره3رئاسهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
محمد فتيني سالم غانم3عضويهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
ابراهيم سالم عواض عباد3عضويهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
أدهم فتيني آداف جلة4رئاسهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن4عضويهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
مجد حمود عقالن عثمان4عضويهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
احمد عبداهللا سليمان عطيه5رئاسهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
سالم عمر سعيد أشعل5عضويهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
سعيد سلمان هندي5عضويهذآور  الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
مريم حيدر ابراهيم عريقي6رئاسهاناث الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
اسماء سلمان فارع سلمان6عضويهاناث الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
آسيا علي محمد جرادة6عضويهاناث الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
عفاف باجل حسين حلبه7رئاسهاناث الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
امنه يحيى عبدالرحمن عوض7عضويهاناث الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
انوار عبده عياش برمل7عضويهاناث الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
ميمونه برهوم اسماعيل سعيد8رئاسهاناث الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
حمديدة احمد حسن عبار8عضويهاناث الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
اماني سليمان حسن حويتي8عضويهاناث الشباريق مدرسة عبد الرحمن الربيعا178الحديده     
محمد حسن محمد يحيى األهدل1رئاسهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
محمد سالم علي جباء1عضويهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
ناصر عبدالناصر محمد بقش1عضويهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
هاني سليمان حسن حويتي2رئاسهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
صديق سالم صديق حميد2عضويهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
محمد عمر سالم عيسى حيدره2عضويهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
احمد عبداهللا علي سويد3رئاسهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
سالم احمد عوض دخن3عضويهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
عادل حسن عواض عباد3عضويهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
هيثم عبداهللا مهيوب رامي4رئاسهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
طالل حسن عوض آعبي4عضويهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
مراد حميد راجح الزنداني4عضويهذآور الموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
سهام محمد هاشم هندي5رئاسهاناثالموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
عائشه ابراهيم سالم سويد5عضويهاناثالموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
زمزم عوض سالم مجلبي5عضويهاناثالموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
هنادي احمد عزي سالم6رئاسهاناثالموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
سحر محمد عيسى ابراهيم6عضويهاناثالموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
زبيدة سليمان حسين حويتي6عضويهاناثالموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
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ندى فيصل سالم قعموص7رئاسهاناثالموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
بشرى احمد سليمان يحيى7عضويهاناثالموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
رحمه داود عبداهللا امين7عضويهاناثالموقر مدرسة التعاونب178الحديده     
مكي سليمان محمد دبيزل1رئاسهذآور الطويلةج178الحديده     
سعيد حسن فتيني حديدي1عضويهذآور الطويلةج178الحديده     
منصور خادم أخضر رزيق1عضويهذآور الطويلةج178الحديده     
ايمن ناصر محمد2رئاسهذآور الطويلةج178الحديده     
جهاد حسن عمر حويتي2عضويهذآور الطويلةج178الحديده     
فهيم علي بن علي الهجان2عضويهذآور الطويلةج178الحديده     
سالم ابراهيم قاسم حيدرة3رئاسهذآور الطويلةج178الحديده     
علي يحيى وجيه 3عضويهذآور الطويلةج178الحديده     
محمد محسن جاراهللا3عضويهذآور الطويلةج178الحديده     
لطيفه محمد علي االهدل4رئاسهاناثالطويلةج178الحديده     
انتصار عمر احمد مطه4عضويهاناثالطويلةج178الحديده     
وفاء محمد حسن عواض4عضويهاناثالطويلةج178الحديده     
خضراء صابري سالم حيدرة5رئاسهاناثالطويلةج178الحديده     
سميه محمد حسن ماحي5عضويهاناثالطويلةج178الحديده     
منال سليمان فتاح عليان5عضويهاناثالطويلةج178الحديده     
اميره عمر احمد مشهور6رئاسهاناثالطويلةج178الحديده     
فاطمة عبده ابراهيم حسين6عضويهاناثالطويلةج178الحديده     
افراح احمد محمد حسن الوصابي6عضويهاناثالطويلةج178الحديده     
أحمد عياش علي يعقوب1رئاسهذآور المبرايةد178الحديده     
حاتم علي محمد صالح 1عضويهذآور المبرايةد178الحديده     
عوض محمد خادم تاج1عضويهذآور المبرايةد178الحديده     
زاهر محمد عمر الوجيه2رئاسهذآور المبرايةد178الحديده     
أحمد محمد عبداهللا بناء2عضويهذآور المبرايةد178الحديده     
حمدي محمد احمد محروس2عضويهذآور المبرايةد178الحديده     
ياسر عبدالباري الباجلي3رئاسهذآور المبرايةد178الحديده     
عباس قاسم حسن جالل3عضويهذآور المبرايةد178الحديده     
سامي ياسين سعيد محمد3عضويهذآور المبرايةد178الحديده     
محمد احمد محمد فاضل4رئاسهذآور المبرايةد178الحديده     
عبده اسماعيل عبده جلبه4عضويهذآور المبرايةد178الحديده     
أحمد عبداهللا جابر حيدرة4عضويهذآور المبرايةد178الحديده     
عايشة ابراهيم عبداهللا حيدرة5رئاسهاناثالمبرايةد178الحديده     
فاطمه احمد موسى بشري5عضويهاناثالمبرايةد178الحديده     
نازك غالب قايد سعد5عضويهاناثالمبرايةد178الحديده     
فاطمه جابر بشري6رئاسهاناثالمبرايةد178الحديده     
زبيدية حسن عوض سالم6عضويهاناثالمبرايةد178الحديده     
عبير حسن خادم ياسين مرزوقي6عضويهاناثالمبرايةد178الحديده     
نادية محمد علي دبالي7رئاسهاناثالمبرايةد178الحديده     
فاطمه محمد سالم عجمي7عضويهاناثالمبرايةد178الحديده     
شيماء محمد ابراهيم مزجاجي7عضويهاناثالمبرايةد178الحديده     
سماح محمد هداده االهدل8رئاسهاناثالمبرايةد178الحديده     
صغير سليمان أحمد عريف8عضويهاناثالمبرايةد178الحديده     
علية دبج سليمان عباد8عضويهاناثالمبرايةد178الحديده     
حمود محمد سليمان محجب1رئاسهذآور الدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
عبداهللا محمد علي حساني1عضويهذآور الدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
عبدالسالم يحي يوسف شرف1عضويهذآور الدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
عبدالرحيم احمد ابراهيم محروس2رئاسهذآور الدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
محمد هبه سنان بليح2عضويهذآور الدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
عبدالملك احمد علي سنان2عضويهذآور الدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
حسن فتيني عايض اشيب3رئاسهذآور الدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
نضال عبدالعزيز محمد جرندل3عضويهذآور الدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
آمال عبداهللا محمد أشعل3عضويهذآور الدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
وداد أحمد محمد سليمان4رئاسهاناثالدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
نوره علي سنان بليح4عضويهاناثالدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
ليلى محمد عبدالجليل الغزي4عضويهاناثالدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
سعيده حسن سنان بليح5رئاسهاناثالدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
خلود سليمان محمد جرندل5عضويهاناثالدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
روضة صالح أحمد روشان5عضويهاناثالدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
إلهام يحيى محمد أحمد اإلبي6رئاسهاناثالدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
فايزه داود عبدالهادي المندعي6عضويهاناثالدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
أحالم حسين حسين علي6عضويهاناثالدمينة مدرسة الخادمه178الحديده     
محمد عبده سالم دأب1رئاسهذآور محل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
فتيني عمر سعيد دعاس1عضويهذآور محل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
محمود عبده سالم داب1عضويهذآور محل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
وليد داود أحمد سيف2رئاسهذآور محل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
عبده سالم علي داب2عضويهذآور محل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
يحيى علي محمد مدربع2عضويهذآور محل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
ياسمين احمد سلمان دعاس3رئاسهاناثمحل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
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زينب يحيى يوسف شرف3عضويهاناثمحل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
حياة منصور سعيد فتيني3عضويهاناثمحل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
شروق احمد ثابت عقاب4رئاسهاناثمحل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
سلمى يحيى سالم وصابي4عضويهاناثمحل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
فتحيه موسى عبداهللا يحيى4عضويهاناثمحل الشيخ مدرسة عمارة اليمنو178الحديده     
ياسر احمد سليمان يحيى عبيد1رئاسهذآور محل المباركز178الحديده     
سالم محمد عياش فريج1عضويهذآور محل المباركز178الحديده     
محمد ناصر غالب محروس1عضويهذآور محل المباركز178الحديده     
عبدالمجيد يحيى محمد برد2رئاسهذآور محل المباركز178الحديده     
صالح سالم محمد وحتر2عضويهذآور محل المباركز178الحديده     
محمد عبداهللا دبوان اسماعيل العديني2عضويهذآور محل المباركز178الحديده     
عبدالرحمن سلمان حسن بليح3رئاسهذآور محل المباركز178الحديده     
علي حسين سالم مسيلي3عضويهذآور محل المباركز178الحديده     
صدام ياسين قائد المقطري3عضويهذآور محل المباركز178الحديده     
منيره احمد عزي هتاري4رئاسهاناثمحل المباركز178الحديده     
سحر عبداهللا دبوان اسماعيل العديني4عضويهاناثمحل المباركز178الحديده     
اسماء يحي يوسف شرف4عضويهاناثمحل المباركز178الحديده     
عادل يوسف واصل5رئاسهاناثمحل المباركز178الحديده     
ذآرى احمد سليمان يحيى 5عضويهاناثمحل المباركز178الحديده     
انتخاب علي عبداهللا اسماعيل5عضويهاناثمحل المباركز178الحديده     
سالم محمد حمود حبق1رئاسهذآور مدرسة عمر بن النفيس االشرافح178الحديده     
يحيى بدر سالم بهلول 1عضويهذآور مدرسة عمر بن النفيس االشرافح178الحديده     
محمد عياش حسن عبداهللا1عضويهذآور مدرسة عمر بن النفيس االشرافح178الحديده     
عبيد سالم محمد ابراهيم2رئاسهذآور مدرسة عمر بن النفيس االشرافح178الحديده     
ابراهيم زيد فتيني سلمان2عضويهذآور مدرسة عمر بن النفيس االشرافح178الحديده     
سعيد قاسم يوسف مدحدح2عضويهذآور مدرسة عمر بن النفيس االشرافح178الحديده     
سميره محمد عزي المرزوقي3رئاسهاناثمدرسة عمر بن النفيس االشرافح178الحديده     
حليمة عياش حسن خواجه3عضويهاناثمدرسة عمر بن النفيس االشرافح178الحديده     
بشرى إسماعيل عبده جلدة3عضويهاناثمدرسة عمر بن النفيس االشرافح178الحديده     
حسن فتيني اسماعيل الحيدري1رئاسهذآور مدرسة اويس القرني محو الحيدرهط178الحديده     
اسماعيل سلمان حسن بهلول1عضويهذآور مدرسة اويس القرني محو الحيدرهط178الحديده     
خالد عمر هتاري1عضويهذآور مدرسة اويس القرني محو الحيدرهط178الحديده     
عبداهللا محمد حمادي2رئاسهذآور مدرسة اويس القرني محو الحيدرهط178الحديده     
حيدر علي زيد عواض زربه2عضويهذآور مدرسة اويس القرني محو الحيدرهط178الحديده     
علي حسن محمد نواش2عضويهذآور مدرسة اويس القرني محو الحيدرهط178الحديده     
ريم محمد آشموع عيسى3رئاسهاناثمدرسة اويس القرني محو الحيدرهط178الحديده     
سعيده سلمان ثابت احمد 3عضويهاناثمدرسة اويس القرني محو الحيدرهط178الحديده     
حمده محمد سالم احمد مغرسي3عضويهاناثمدرسة اويس القرني محو الحيدرهط178الحديده     
هاني محمد حسن زربه1رئاسهذآور االحدى178الحديده     
سعيد سالم محمد راجح1عضويهذآور االحدى178الحديده     
فايز محمد عبداهللا برات1عضويهذآور االحدى178الحديده     
جمال داود عبدالهادي2رئاسهذآور االحدى178الحديده     
سعد غالب سعد شروب2عضويهذآور االحدى178الحديده     
علي عبيد يحيى2عضويهذآور االحدى178الحديده     
فاتن ابراهيم محمد عزي المرزوقي3رئاسهاناثاالحدى178الحديده     
غادة محمد سالم موسى3عضويهاناثاالحدى178الحديده     
سلوى محمد عبدالرحمن فقير3عضويهاناثاالحدى178الحديده     
عبدالوهاب محمد سالم جعروري1رئاسهذآور مدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
محمد عبيد عوض محجب1عضويهذآور مدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
عمر محمد عبد اهللا فرج1عضويهذآور مدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
محمد منصور علي الرفاعي2رئاسهذآور مدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
عبدالباسط عوض علي بيلم2عضويهذآور مدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
عبده علي حسن نواش2عضويهذآور مدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
حنان عبده هاشم الرفاعي3رئاسهاناثمدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
بلقيس علي زيد علي شامي3عضويهاناثمدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
اسيا محمد ابراهيم سالم مقبل 3عضويهاناثمدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
جمعه داود محمد زربه4رئاسهاناثمدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
ازهار ثابت عبيد مجري4عضويهاناثمدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
خولة محمد حميد سيف4عضويهاناثمدرسة ابن بطال المدروجةك178الحديده     
سلمان محمد علي عياش1رئاسهذآور مدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
احمد سعيد عباس بازي1عضويهذآور مدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
علي صالح ابراهيم عباس1عضويهذآور مدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
نصر طالب قاسم حيدره2رئاسهذآور مدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
أحمد سعيد عباس بازي2عضويهذآور مدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
محمد عوض حسن زربه2عضويهذآور مدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
محمد احمد يوسف شرف3رئاسهذآور مدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
محمد سعد امين قليص3عضويهذآور مدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
احمد محمد علي النجار3عضويهذآور مدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
اخالص عوض عياش شنين4رئاسهاناثمدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
ياسمين عباس علي بازي4عضويهاناثمدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
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افراح ابراهيم تحتي4عضويهاناثمدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
احالم سعيد عباس علي5رئاسهاناثمدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
سماح علي بن علي الحسني5عضويهاناثمدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
شروق عبد اهللا عبده جلدة5عضويهاناثمدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
حفيظة عبده علي جله6رئاسهاناثمدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
عيشه عباس سالم رامي6عضويهاناثمدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
انتصار طاهر سليمان6عضويهاناثمدرسة ابو مرة الزبيري عقبيل178الحديده     
رشاد ايوب محمد قليص1رئاسهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
ماجد احمد فتيني مهيس1عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
اآلنسي محمد علي الحليمي1عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
سليمان علي احمد جبلي2رئاسهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
مطهر عبدالرحمن محمد أحمد2عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
سلمان حسن ابراهيم نماري2عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
محمد علي حبيرة3رئاسهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
يوسف احمد عبداهللا مهدلي3عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
عبدالرحمن محمد احمد برجمي3عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
سالم داود آنيني4رئاسهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
ماهر محبت علي حسين4عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
سالم محمود هبه عبره4عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
عبدالمجيد عثمان يحي واصل5رئاسهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
نصر قاصر خولي5عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
مرشد محمد غالب ابراهيم5عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
فؤاد داود عمر مرزوق6رئاسهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
نجيب محمد ناصر الحطامي6عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
وليد احمد سعيد فرحان6عضويهذآور مدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
سميره يحيى علي ترآي 7رئاسهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
اماني محمد سالم جمال7عضويهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
غادة حمود أحمد قايد7عضويهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
احالم محمد سالم أحمد8رئاسهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
حنان عبده ابراهيم تبيلي8عضويهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
عال ايوب محمد ريد قليص8عضويهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
سحر علي فتيني صايغ9رئاسهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
بشرى سالم محمد محجوب9عضويهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
رانيا عوض عمر وشح9عضويهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
سلوى احمد فتيني مهيس10رئاسهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
احالم علي محمد حسن هاوي10عضويهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
منى عبداهللا محمد عزي10عضويهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
نوال حسين راجح11رئاسهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
سعود يحي سالم علي11عضويهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
امل محمد محمد ملحطي11عضويهاناثمدرسة النهضة بالجراحيا179الحديده     
عبده غالب حسن حبيرة1رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
سالم يحيى زيد برشي1عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
يحيى علي يحيى جبريل1عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
محمد احمد عمر محمد2رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
محمد احمد جرياح2عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
صالح محمد عبداهللا رامي2عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
عبداهللا صالح آليب محمد برشي3رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
سلمان ثابت أحمد حروب3عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
ياسر سالم احمد مهدي3عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
علي راشد عبداهللا درويش4رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
فضل ثابت علي بازي4عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
اآرم محمد مثنى الغرام4عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
جميلة احمد علي دخن5رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
وردة سالم صالح باجل5عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
لميسه ابراهيم علي عسيلي5عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
منيره احمد ابراهيم عيدروس6رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
سميره احمد فتيني مهيس6عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
سعيدة محمد يحي ملحطي6عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
أسماء اآلنسي محمد علي7رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
زبيده محمد عبيد فقيه7عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
وسيله احمد حسن حمنه7عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجربةب179الحديده     
علي ابراهيم محمد آناني1رئاسهذآور  مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
محمد يحي علي ربح1عضويهذآور  مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
علي محمد عبداهللا مشرع1عضويهذآور  مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
عزي حسن عمر عريم2رئاسهذآور  مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
سامي عبده سليمان2عضويهذآور  مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
نبيل ابراعيم علي عريم2عضويهذآور  مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
حكمت عبيد هاشم عيدروس3رئاسهاناث مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
ابتسام سالم أحمد سالم3عضويهاناث مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
جيرة يوسف سعيد قاسم3عضويهاناث مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
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فهيمة محمد سليمان هاشم4رئاسهاناث مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
فتحيه محمد ثابت المزجاجي4عضويهاناث مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
امل محمد عبده عيدروس4عضويهاناث مدرسة السالم شعب الداليج179الحديده     
أحمد محمد فتيني آيبس1رئاسهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
علي قحطان ناصر حبيرة1عضويهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
أحمد سالم إبراهيم شجاني1عضويهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
علي احمد محمد مرعي2رئاسهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
محمد بن محمد عبدالرحمن جلمود2عضويهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
صغير محمد عوض باجل2عضويهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
طارق يحيى عمر محمد شعيل3رئاسهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
سعيد عوض قاسم شعب3عضويهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
حسن علي احمد باجل3عضويهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
نبيل محبت علي حسين4رئاسهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
داود محمد صالح آزيم4عضويهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
يحيى احمد حسين مخرافي4عضويهذآور التربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
حياه عبدالكريم مهيس5رئاسهاناثالتربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
جميلة طاهر محمد أحمد5عضويهاناثالتربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
وفاء احمد عمر عليان5عضويهاناثالتربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
اشراق عزي أحمد هداره6رئاسهاناثالتربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
امنه عبداهللا سالم محمد شعيب6عضويهاناثالتربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
دره محمد علي معروف6عضويهاناثالتربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
يسرى سلمان ابراهيم حبيره7رئاسهاناثالتربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
بثينة احمد احمد محروس7عضويهاناثالتربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
اميرة عزي أحمد هداره7عضويهاناثالتربة مدرسة  علي الحكيميد179الحديده     
ياسر طاهر أحمد علي رامي1رئاسهذآور المزرع مدرسة الواديه179الحديده     
محمد سالم حسن تبيلي1عضويهذآور المزرع مدرسة الواديه179الحديده     
عبدالعزيز أحمد سلمان صميد1عضويهذآور المزرع مدرسة الواديه179الحديده     
عبداهللا سلمان فتيني عمر عبره2رئاسهذآور المزرع مدرسة الواديه179الحديده     
عادل محمد عوض شمسان2عضويهذآور المزرع مدرسة الواديه179الحديده     
نعمان خادم إبراهيم رامي2عضويهذآور المزرع مدرسة الواديه179الحديده     
عبده سلمان خادم صميد3رئاسهذآور المزرع مدرسة الواديه179الحديده     
سعيد سالم سعيد علي تمام3عضويهذآور المزرع مدرسة الواديه179الحديده     
محمد ناجي محمد العشاري3عضويهذآور المزرع مدرسة الواديه179الحديده     
عواطف احمد محمد شعيب4رئاسهاناثالمزرع مدرسة الواديه179الحديده     
حياة عبدالكريم مهيس4عضويهاناثالمزرع مدرسة الواديه179الحديده     
سوسن سلطان غالب فرحان4عضويهاناثالمزرع مدرسة الواديه179الحديده     
امنة عبداهللا سالم محمد شعيب5رئاسهاناثالمزرع مدرسة الواديه179الحديده     
إلهام ناصر اسماعيل دباش5عضويهاناثالمزرع مدرسة الواديه179الحديده     
انغام علي محمود محمد شاخ5عضويهاناثالمزرع مدرسة الواديه179الحديده     
محمد حسن يحي عفيفي1رئاسهذآور ماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
عبداهللا محمد حسن خير اهللا1عضويهذآور ماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
يوسف يحيى سليمان عفيفي1عضويهذآور ماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
محمد عباس علي عفيفي2رئاسهذآور ماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
سالم زيد سالم قطب2عضويهذآور ماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
محمد عبداهللا سالم عفيفي2عضويهذآور ماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
صالحة حسين أحمد االهدل3رئاسهاناثماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
نجالء أحمد محمد ثابت واصل3عضويهاناثماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
اشواق غالب علي هادي3عضويهاناثماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
عنود محمد يحيى هالل4رئاسهاناثماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
آمنه سالم أحمد يحي4عضويهاناثماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
عبيدة عبداهللا محمد عفيفي4عضويهاناثماتع مدرسة الشهيد الحورشو179الحديده     
مجيد محمد فتيني صالح باجل1رئاسهذآور البطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
عادل محمد يحي جزرة1عضويهذآور البطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
داود علي عمر رامي1عضويهذآور البطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
محمد احمد فتيني علي2رئاسهذآور البطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
سالم سليمان أحمد بطيلي2عضويهذآور البطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
نعمان سليمان سالم معيطي2عضويهذآور البطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
آوثر أحمد عمر ربيع3رئاسهاناثالبطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
وردة سالم صالح باجل3عضويهاناثالبطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
أمنة محمد محمد عنتر3عضويهاناثالبطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
اسماء يحيى أحمد عبده بطيلي4رئاسهاناثالبطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
اسماء عباس سالم رامي4عضويهاناثالبطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
هاجر يحي محمد أحمد4عضويهاناثالبطيلي مدرسة الوحدةز179الحديده     
أآرم محمد سليمان هاشم1رئاسهذآور بني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     
إبراهيم محمد حسين شريهد1عضويهذآور بني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     
حسن علي يوسف قريبه1عضويهذآور بني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     
نصر سعيد محمد شريهد2رئاسهذآور بني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     
علي سلمان جمعان قريبة2عضويهذآور بني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     
عبداهللا ناصر احمد عرمس2عضويهذآور بني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     
ماجد سالم محمد محجوب3رئاسهذآور بني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     

صفحة ٦٧ من ١٢٤



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

الخادم يحيى سالم حريكي3عضويهذآور بني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     
سليم عبده محمد علي3عضويهذآور بني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     
آاتبه محمد ابراهيم السعيدي4رئاسهاناثبني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     
فاطمة علي حسن شريهد4عضويهاناثبني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     
عائشة هبه حسن حجازي4عضويهاناثبني شريهد مدرسة الفجر الجديدح179الحديده     
احمد محمد حسن حميدي1رئاسهذآور  الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
ثابت عبداهللا يحي يوسف1عضويهذآور  الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
محمد حسن سليمان محروس1عضويهذآور  الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
حسن محمد ابراهيم حمران2رئاسهذآور  الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
عبده موهوب حسن عيدروس2عضويهذآور  الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
محمد علي عبده القاضي2عضويهذآور  الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
عمار حسن دحان عبداهللا3رئاسهذآور  الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
محمد سليمان آليب سالمي3عضويهذآور  الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
علي علي ثابت عريم3عضويهذآور  الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
نوره حسن عبداهللا محمد واصل4رئاسهاناث الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
طيبة طاهر أحمد عمر4عضويهاناث الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
سعيدة حسن سليمان محروس4عضويهاناث الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
فاطمة محمد سليمان هاشم5رئاسهاناث الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
سالمة عمر آليب سالمي5عضويهاناث الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
زهراء حامد محمد هبه5عضويهاناث الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
غاده حمود عقالن6رئاسهاناث الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
فاطمه محمد حسن الجعري6عضويهاناث الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
جميلة محمد عبداهللا مهدي6عضويهاناث الجراحي االعلى مدرسة فاطمة الزهراءط179الحديده     
محمد احمد عمر محروس1رئاسهذآور  المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
عبداهللا يحيى احمد معمري1عضويهذآور  المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
محمود علي قاسم معمري1عضويهذآور  المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
محمود حسن احمد معمري2رئاسهذآور  المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
عمر سلمان حسن معمري2عضويهذآور  المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
محمد أحمد حسن معمري2عضويهذآور  المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
افراح نايف علي الزبيدي3رئاسهاناث المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
رقية إبراهيم سالم معمري3عضويهاناث المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
رقية سلمان سالم معمري3عضويهاناث المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
فتينية فتيني عبداهللا معمري4رئاسهاناث المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
ماجدة داود حسن محمد4عضويهاناث المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
رؤوفة حسن عبده الشاووش4عضويهاناث المعامرة مدرسة عمربن الخطابى179الحديده     
محمد بن محمد فتيني آزيم 1رئاسهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
بدري عزي عبيد عبرة1عضويهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
برآات الطيب حسين االحمر1عضويهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
إبراهيم أحمد حسن2رئاسهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
سليمان عبداهللا ابراهيم عفيفي2عضويهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
عمر محمد سهل صمهوب2عضويهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
محمد عبده عبداهللا شاآل3رئاسهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
عوض ثابت يحي فتيني3عضويهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
سمير شالع عوض عباد3عضويهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
عبدالعزيز علي علي آليب4رئاسهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
عبداهللا رضوان احمد عبره4عضويهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
محمد علي احمد محمد4عضويهذآور مدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
فاطمة طالب ابراهيم محروس5رئاسهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
فاتن داود إسماعيل دباش5عضويهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
سالمة محمد إبراهيم عفيفي5عضويهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
فاطمه احمد محمد علي مليك6رئاسهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
سبا الطيب حسين االحمر6عضويهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
رقية علي سليمان عامر6عضويهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
عزيزة حسن أحمد محمد7رئاسهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
فردوس عبداهللا زياد خليل7عضويهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
سيده حمود محمد الخوالني7عضويهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
احالم علي فتيني عبره 8رئاسهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
رحمة حسين عوض8عضويهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
سميرة سعيد أحمد هندي8عضويهاناثمدرسة االمام الشافعي الجراحيك179الحديده     
منصور محمد عمر سعد1رئاسهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
عبدالعزيز طاهر االدرييسي 1عضويهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
الطاهرعبيد احمد حربي1عضويهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
ابراهيم احمد حسن هندي2رئاسهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
عادل سليمان حزيزي2عضويهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
حازم محمد عبداهللا جبيلي2عضويهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
شامي سعد محمد الشامي3رئاسهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
عبداهللا احمد فتيني خليل3عضويهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
منيف عبدالكريم احمد االغبري3عضويهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
محمد حسن محمد حميد4رئاسهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
محمد يحيى دهمش4عضويهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
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أحمد ابراهيم عمر النهاري4عضويهذآور مدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
مريم حميد محمد عبده5رئاسهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
حسناء علي سعيد ثابت جبلي5عضويهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
جمعه عبده احمد راجح5عضويهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
منيره محمد سعيد جلمود6رئاسهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
ايمان سلطان غالب فرحان6عضويهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
أمنة عباس سالم راقي6عضويهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
عبير عثمان احمد الزبيدي7رئاسهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
سلوى عبده احمد ورقي7عضويهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
عائشه احمد قايد شرايه7عضويهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
سالمه عوض قاسم مفتش8رئاسهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
صفية مطر حميد علي8عضويهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
آفاء سلمان محمد هندي8عضويهاناثمدرسة بلقيس للبنات الجراحيل179الحديده     
صادق علي احمد بدير1رئاسهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
محمود عبده سالم عبده الحق1عضويهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
علي محمد عبده امون1عضويهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
عبدالسالم محمد سالم صياح2رئاسهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
محمد صغير صالح قشيب2عضويهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
سالم محمد مصطفى2عضويهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
محمد عبداهللا احمد حسين بدير3رئاسهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
عبداهللا علي حميد هرد3عضويهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
محمد حسن عوض آناني3عضويهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
ابراهيم سالم أحمد واصل4رئاسهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
عبده عبداهللا قاسم شريجي4عضويهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
عيسى حسين عيسى قشيب4عضويهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
عادل عواض سلمان قضيب5رئاسهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
عصام عياش حسين صياح5عضويهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
احمد حسن عوض جرياح5عضويهذآور الزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
فوزية سالم يحي صياح6رئاسهاناثالزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
فاطمه حسن زيد صالح 6عضويهاناثالزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
زهراء احمد ناصر افلح6عضويهاناثالزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
رانيه محمد صالح قظيب7رئاسهاناثالزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
هالة عثمان احمد زبيدي7عضويهاناثالزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
إنتصار سليمان محمد7عضويهاناثالزربية مدرسة عبد الرحمن االهدلم179الحديده     
محمد يحي علي عبدالسالم1رئاسهذآور مدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
عبداهللا محمد معصلي1عضويهذآور مدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
عصام عمر عبداهللا دوبله1عضويهذآور مدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
عبدالملك محمد سالم دوبلة2رئاسهذآور مدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
عبدالجليل احمد محمد هندي2عضويهذآور مدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
عبداهللا ابراهيم عقلي2عضويهذآور مدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
يسرى محمد علي ابراهيم3رئاسهاناثمدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
ساميه علي خميس جمار3عضويهاناثمدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
ماجده سالم آبوش3عضويهاناثمدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
فتحيه محمد عمر زهيري4رئاسهاناثمدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
لميس ناجي فرج غليسي4عضويهاناثمدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
فاطمة عبداهللا عمر ريمي4عضويهاناثمدرسة الطليعة بالخوخةا180الحديده     
ثابت محمد سعد قادري1رئاسهذآور القطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
محمد علي حميد قطيبي1عضويهذآور القطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
أحمد حميد سعيد دبع1عضويهذآور القطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
شمر علي محمد طاهر2رئاسهذآور القطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
يحي علي عمر دوبلة2عضويهذآور القطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
محمد سالم احمد خليل2عضويهذآور القطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
نبيل عوض حسن سالم قعموص3رئاسهذآور القطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
وليد سالم علي آردي3عضويهذآور القطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
صادق عيسى محمد ياآل3عضويهذآور القطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
مشتاق اسماعيل حسن عبداهللا4رئاسهاناثالقطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
ناديه محمد حسن الوافي4عضويهاناثالقطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
بحيحه حسن محمد علي4عضويهاناثالقطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
نجود محمد عوض هادي5رئاسهاناثالقطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
خوله احمد عمر عبود5عضويهاناثالقطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
حياة عبداهللا أحمد مهيدر5عضويهاناثالقطابه مدرسة الفتحب180الحديده     
احمد علي شرف الحيسي1رئاسهذآور القضيبيةج180الحديده     
عبدالسالم احمد محمد جبلي1عضويهذآور القضيبيةج180الحديده     
علي محمد سالم خريم1عضويهذآور القضيبيةج180الحديده     
محمود سالم علي آردي2رئاسهذآور القضيبيةج180الحديده     
عصام داوود عمر السالمي2عضويهذآور القضيبيةج180الحديده     
سامي حسن اسماعيل غليسي2عضويهذآور القضيبيةج180الحديده     
عبده علي زياد عليلي3رئاسهذآور القضيبيةج180الحديده     
صالح احمد ابكر عالم3عضويهذآور القضيبيةج180الحديده     
عبده ابراهيم مساوي3عضويهذآور القضيبيةج180الحديده     
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امل علي احمد ريمي4رئاسهاناثالقضيبيةج180الحديده     
زهره عبده عمر مشعشع4عضويهاناثالقضيبيةج180الحديده     
نعمه علي زغيري عقد4عضويهاناثالقضيبيةج180الحديده     
حسن ابراهيم يحيى عبدالسالم1رئاسهذآور الخشةد180الحديده     
يحيى عبده احمد ريان1عضويهذآور الخشةد180الحديده     
سعيد حسن محمد جفير1عضويهذآور الخشةد180الحديده     
بشير محمد آليب جعلوم2رئاسهذآور الخشةد180الحديده     
محمد خادم يحيى رديني2عضويهذآور الخشةد180الحديده     
حسن عبده أحمد جعدة2عضويهذآور الخشةد180الحديده     
فاطمه عمر صالح سوق3رئاسهاناثالخشةد180الحديده     
نادية أحمد محمد دبع3عضويهاناثالخشةد180الحديده     
جميلة طالب علي هبه3عضويهاناثالخشةد180الحديده     
أحمد ابراهيم عبداهللا بحيري1رئاسهذآور ابو زهره180الحديده     
هيثم محمد علي خميس1عضويهذآور ابو زهره180الحديده     
عبده احمد سالم قميري1عضويهذآور ابو زهره180الحديده     
محمود علي يوسف هليبي2رئاسهذآور ابو زهره180الحديده     
محمد سعيد حسن العميسي2عضويهذآور ابو زهره180الحديده     
عبده محمد عمر زعيم2عضويهذآور ابو زهره180الحديده     
أصيلة محمود إسماعيل النجار3رئاسهاناثابو زهره180الحديده     
فاطمه محمد حسن صليل3عضويهاناثابو زهره180الحديده     
فتحيه عياش مزجاجي3عضويهاناثابو زهره180الحديده     
خدامه حسن محمد باجل4رئاسهاناثابو زهره180الحديده     
فتيحية ابراهيم أحمد قبصة4عضويهاناثابو زهره180الحديده     
فوزية محمد صالح منصر4عضويهاناثابو زهره180الحديده     
احمد يوسف جوير علي1رئاسهذآور مدرسة الخير موشبحو180الحديده     
محمد أحمد ثابت دبع1عضويهذآور مدرسة الخير موشبحو180الحديده     
عبدالرزاق عبداللطيف احمد جبلي1عضويهذآور مدرسة الخير موشبحو180الحديده     
جالل جزيالن عبداهللا جزيالن2رئاسهذآور مدرسة الخير موشبحو180الحديده     
محمد أحمد علي الكيفني2عضويهذآور مدرسة الخير موشبحو180الحديده     
أحمد محمد داود علي2عضويهذآور مدرسة الخير موشبحو180الحديده     
اسماء محمد أحمد يحي3رئاسهاناثمدرسة الخير موشبحو180الحديده     
امل علي محمد الحوصلي3عضويهاناثمدرسة الخير موشبحو180الحديده     
بدريه هايل احمد هتاري3عضويهاناثمدرسة الخير موشبحو180الحديده     
عائشه قائد سيويدان4رئاسهاناثمدرسة الخير موشبحو180الحديده     
فاطمة علي محمد حمنة4عضويهاناثمدرسة الخير موشبحو180الحديده     
بشرى عبده سعيد جوير4عضويهاناثمدرسة الخير موشبحو180الحديده     
عبده علي أحمد زآيري1رئاسهذآور محوى السبيع المزرعةز180الحديده     
سمير داود محمد معصلي1عضويهذآور محوى السبيع المزرعةز180الحديده     
ابراهيم احمد طاهر حساني1عضويهذآور محوى السبيع المزرعةز180الحديده     
عائشة محمد سالم دعبوش2رئاسهاناثمحوى السبيع المزرعةز180الحديده     
زهره علي خميس جمار2عضويهاناثمحوى السبيع المزرعةز180الحديده     
افراح يوسف سالم2عضويهاناثمحوى السبيع المزرعةز180الحديده     
عبدالجبار عوض حسن قعموص1رئاسهذآور الوعرة مدرسة عمر بن الخطابح180الحديده     
يحي محمد سنان عمر1عضويهذآور الوعرة مدرسة عمر بن الخطابح180الحديده     
عبداالله اسماعيل حسن عبدالسالم1عضويهذآور الوعرة مدرسة عمر بن الخطابح180الحديده     
هاديه محمد عوض هادي2رئاسهاناثالوعرة مدرسة عمر بن الخطابح180الحديده     
اسماء حميد قايد علي2عضويهاناثالوعرة مدرسة عمر بن الخطابح180الحديده     
هنية حسن عبداهللا خليل2عضويهاناثالوعرة مدرسة عمر بن الخطابح180الحديده     
محمد علي محمد مكلفد1رئاسهذآور السعيدية مدرسة سعد بن وقاصط180الحديده     
عبده محمد آليب جلعوم1عضويهذآور السعيدية مدرسة سعد بن وقاصط180الحديده     
ناجي محمد سليمان مصاص1عضويهذآور السعيدية مدرسة سعد بن وقاصط180الحديده     
عبداهللا سعيد يحيى عبدالسالم2رئاسهذآور السعيدية مدرسة سعد بن وقاصط180الحديده     
محمد قايد احمد مصاص2عضويهذآور السعيدية مدرسة سعد بن وقاصط180الحديده     
محمد محسن محمد سنان2عضويهذآور السعيدية مدرسة سعد بن وقاصط180الحديده     
حنان محمود اسماعيل النجار3رئاسهاناثالسعيدية مدرسة سعد بن وقاصط180الحديده     
منى عبده قايد نقيب3عضويهاناثالسعيدية مدرسة سعد بن وقاصط180الحديده     
انتصار علي عبداهللا حيدره3عضويهاناثالسعيدية مدرسة سعد بن وقاصط180الحديده     
عبداهللا فخري راسم1رئاسهذآور جزيرة حنيش الكبرىى180الحديده     
داوود زيد امين محي الدين1عضويهذآور جزيرة حنيش الكبرىى180الحديده     
محمد ناجي فرج غليسي1عضويهذآور جزيرة حنيش الكبرىى180الحديده     
سمير عبداهللا سعيد الزبيري2رئاسهذآور جزيرة حنيش الكبرىى180الحديده     
عبداهللا سالم عوض نهاري2عضويهذآور جزيرة حنيش الكبرىى180الحديده     
محمد خادم محمد فرج2عضويهذآور جزيرة حنيش الكبرىى180الحديده     
محمد محمد مهيوب الحميري1رئاسهذآور مدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
ابوبكر عبداهللا حسن عنبري1عضويهذآور مدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
عباس حسن علي قبصه1عضويهذآور مدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
محمد أحمد حسن وحيش2رئاسهذآور مدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
محرم احمد عليان2عضويهذآور مدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
عبداهللا محمد علي محيي الدين2عضويهذآور مدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
مهاء عبدالقادر حسن زبيدي3رئاسهاناثمدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
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عواصف عبداللطيف عبداهللا فقير3عضويهاناثمدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
ذآرى سعيد عبداهللا حندج3عضويهاناثمدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
منى اسماعيل حسن غليسي4رئاسهاناثمدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
نفيسه احمد علي دعبوش4عضويهاناثمدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
سيده محسن شريف4عضويهاناثمدرسة حمزة بالخوخةك180الحديده     
عادل عبده محمد ياآل1رئاسهذآور مبنى المواصالت بالخوخةل180الحديده     
معروف يحي محمد معروف1عضويهذآور مبنى المواصالت بالخوخةل180الحديده     
نجيب حسن اسماعيل غليسي1عضويهذآور مبنى المواصالت بالخوخةل180الحديده     
ناصر محمد عوض2رئاسهذآور مبنى المواصالت بالخوخةل180الحديده     
ياسين علي حسن احمد عبداهللا2عضويهذآور مبنى المواصالت بالخوخةل180الحديده     
امين حسن محمد محنش2عضويهذآور مبنى المواصالت بالخوخةل180الحديده     
نبات احمد ناصر شباك3رئاسهاناثمبنى المواصالت بالخوخةل180الحديده     
إلهام صالح عبداهللا شيبان3عضويهاناثمبنى المواصالت بالخوخةل180الحديده     
زيون عبده احمد حليبي3عضويهاناثمبنى المواصالت بالخوخةل180الحديده     
رفعت حسن فرج غليسي1رئاسهذآور مبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
عدنان سعيد محمد معروف1عضويهذآور مبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
محمد نصر عوض خان1عضويهذآور مبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
عبد الاله أحمد قايد حايك2رئاسهذآور مبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
احمد محمد علي حساني2عضويهذآور مبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
عادل احمد محمد عسيلو2عضويهذآور مبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
رجاء محمد علي ببب3رئاسهاناثمبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
خلود محمد علي خميس3عضويهاناثمبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
فردوس حسين حسين علي3عضويهاناثمبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
نيفين محمد فرج حمود 4رئاسهاناثمبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
عزيه عزي محمد عبادل4عضويهاناثمبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
ايمان محمد عمر خنبشي4عضويهاناثمبنى االرشاد الزراعي بالخوخةم180الحديده     
هاني حسن علي قيوع1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد بالخوخةن180الحديده     
علي احمد سعيد هنده1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد بالخوخةن180الحديده     
محمد علي يحي عبدالسالم1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد بالخوخةن180الحديده     
احالم احمد يحيى عكيش2رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد بالخوخةن180الحديده     
امل عبده عيسى بوالد2عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد بالخوخةن180الحديده     
فايزه سالم ابراهيم ديب2عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد بالخوخةن180الحديده     
سالم عبداهللا يحيى عكيش1رئاسهذآور مدرسة الشروق بالخوخةس180الحديده     
عبداللطيف عبدالرحمن حساني1عضويهذآور مدرسة الشروق بالخوخةس180الحديده     
حسن داود احمد جلعوم1عضويهذآور مدرسة الشروق بالخوخةس180الحديده     
فاضل هايل احمد حساني2رئاسهذآور مدرسة الشروق بالخوخةس180الحديده     
احمد مجاهد احمد الكهالي2عضويهذآور مدرسة الشروق بالخوخةس180الحديده     
حسن بن حسن محمد جوير2عضويهذآور مدرسة الشروق بالخوخةس180الحديده     
زهره محمد علي خميس3رئاسهاناثمدرسة الشروق بالخوخةس180الحديده     
خلود علي بن علي الهجان3عضويهاناثمدرسة الشروق بالخوخةس180الحديده     
زهرة عبداهللا محمد الجنداري3عضويهاناثمدرسة الشروق بالخوخةس180الحديده     
عبده احمد علي عبيسي1رئاسهذآور مبني المواصالت القديم بالخوخةع180الحديده     
سعيد عبداهللا محمد قب1عضويهذآور مبني المواصالت القديم بالخوخةع180الحديده     
يوسف عبيد محمد جوبر1عضويهذآور مبني المواصالت القديم بالخوخةع180الحديده     
جميلة احمد ثابت جبلي2رئاسهاناثمبني المواصالت القديم بالخوخةع180الحديده     
فوزيه احمد عمر جيرد2عضويهاناثمبني المواصالت القديم بالخوخةع180الحديده     
منى علي عياش زرنوقي2عضويهاناثمبني المواصالت القديم بالخوخةع180الحديده     
علي نصر محمد عكيش1رئاسهذآور المستوصف القديم بالخوخةف180الحديده     
محمد عبده علي جون1عضويهذآور المستوصف القديم بالخوخةف180الحديده     
علي حسن محمد غبيشي1عضويهذآور المستوصف القديم بالخوخةف180الحديده     
آوثر عمر عبداهللا دويد2رئاسهاناثالمستوصف القديم بالخوخةف180الحديده     
بهيه لي عبداهللا خضري2عضويهاناثالمستوصف القديم بالخوخةف180الحديده     
إنه محمود إسماعيل النجار2عضويهاناثالمستوصف القديم بالخوخةف180الحديده     
علي يوسف علي قادري1رئاسهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
محمد شمسان محمد رامي1عضويهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
ممدوح عبدالعليم سلطان القاسمي1عضويهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
خالد مقبل أحمد زغيفي2رئاسهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
محمد علي عبداهللا مغاري2عضويهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
عبداالله اسماعيل حسن2عضويهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
ابراهيم صالح عبداهللا خوري3رئاسهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
ابوالخير محمد سعيد معروف3عضويهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
زيد محمد سنان جعفر3عضويهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
عبده حسن علي مهيل4رئاسهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
محمد علي عمر مشعشع4عضويهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
محمد سليمان اتي عكيش4عضويهذآور القطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
هدى حسن عبداهللا مغاري5رئاسهاناثالقطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
ذآرى احمد احمد سند5عضويهاناثالقطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
وفاء حسن بن حسن يوسف5عضويهاناثالقطابه الوحدة الصحيةص180الحديده     
فؤاد عبده سعيد الحاشدي1رئاسهذآور الجبليةق180الحديده     
احمد محمد علي محجوب1عضويهذآور الجبليةق180الحديده     
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علي حمود صالح محب1عضويهذآور الجبليةق180الحديده     
محمد يوسف سعيد عبدالسالم2رئاسهذآور الجبليةق180الحديده     
فكري حسين محمد خليل2عضويهذآور الجبليةق180الحديده     
عادل محمد أحمد السنافي2عضويهذآور الجبليةق180الحديده     
عبده محمود أحمد بلكم3رئاسهذآور الجبليةق180الحديده     
محمد عبدالباسط محمود جبلي3عضويهذآور الجبليةق180الحديده     
احمد حسن سعد السماوي3عضويهذآور الجبليةق180الحديده     
ذآرى خبتي محمد زهري4رئاسهاناثالجبليةق180الحديده     
آمنه حسن ناصر بحر4عضويهاناثالجبليةق180الحديده     
نسرين اسماعيل محمد جمال4عضويهاناثالجبليةق180الحديده     
حورية عبداهللا علي عاليه5رئاسهاناثالجبليةق180الحديده     
اسماء حسن محمد ناصر5عضويهاناثالجبليةق180الحديده     
ازها ر سعيد عبده علي مساوى5عضويهاناثالجبليةق180الحديده     
نصر عوض سالم خان1رئاسهذآور الحيمة الساحلية (الجالب)ر180الحديده     
محمد عمر علي البغدادي1عضويهذآور الحيمة الساحلية (الجالب)ر180الحديده     
صدام سعيد أحمد مهيم1عضويهذآور الحيمة الساحلية (الجالب)ر180الحديده     
منصور عبداهللا حسين شامي2رئاسهذآور الحيمة الساحلية (الجالب)ر180الحديده     
محمود أحمد حسن عواسي2عضويهذآور الحيمة الساحلية (الجالب)ر180الحديده     
يحيى علي احمد بلكم2عضويهذآور الحيمة الساحلية (الجالب)ر180الحديده     
ايمان عمر عزي بهلول3رئاسهاناثالحيمة الساحلية (الجالب)ر180الحديده     
زينب عزي محمد عبادل3عضويهاناثالحيمة الساحلية (الجالب)ر180الحديده     
اقبال علي صالح علي3عضويهاناثالحيمة الساحلية (الجالب)ر180الحديده     
يحي أحمد عياش محي الدين1رئاسهذآور المتينةش180الحديده     
عبداللطيف احمد محمد مشرع1عضويهذآور المتينةش180الحديده     
سالم سعيد يحيى رامي1عضويهذآور المتينةش180الحديده     
نصر علي معافا يعقوب2رئاسهذآور المتينةش180الحديده     
هايل محمد عوض قفش2عضويهذآور المتينةش180الحديده     
هايل سعيد سيدي2عضويهذآور المتينةش180الحديده     
رحمه احمد يحيى ورو3رئاسهاناثالمتينةش180الحديده     
سعيده علي سالم غبشي3عضويهاناثالمتينةش180الحديده     
تهاني سليمان يحيى السفياني3عضويهاناثالمتينةش180الحديده     
توفيق شنيني محمد بقش1رئاسهذآور المدمنت180الحديده     
ناصر فتيني محمد طيرة1عضويهذآور المدمنت180الحديده     
ايمن ابراهيم أحمد قبصة1عضويهذآور المدمنت180الحديده     
علي سالم آشموع2رئاسهذآور المدمنت180الحديده     
محمد أحمد حسن االهدل2عضويهذآور المدمنت180الحديده     
عالء طه احمد زبروق2عضويهذآور المدمنت180الحديده     
عبدالواحد احمد محمد حسان3رئاسهذآور المدمنت180الحديده     
عبدالرحمن سليمان خليل3عضويهذآور المدمنت180الحديده     
عبده احمد علي الخضر3عضويهذآور المدمنت180الحديده     
خالد عبدالواحد خبيتي4رئاسهذآور المدمنت180الحديده     
عبده محمد سالم نور4عضويهذآور المدمنت180الحديده     
فتيني يوسف يحيى دخيم4عضويهذآور المدمنت180الحديده     
عاليه شنيني محمد بقش5رئاسهاناثالمدمنت180الحديده     
آريمة احمد سالم أهيف5عضويهاناثالمدمنت180الحديده     
حموده محمد عبداهللا قادري5عضويهاناثالمدمنت180الحديده     
سمر عيسى محمد حليبة6رئاسهاناثالمدمنت180الحديده     
فيروز محمد شنيني محمد بقش6عضويهاناثالمدمنت180الحديده     
جميله محمد لطف مشرع6عضويهاناثالمدمنت180الحديده     
سلطان علي علي راشد1رئاسهذآور المجيليسث180الحديده     
احمد اسماعيل شعوه1عضويهذآور المجيليسث180الحديده     
محمد محمود عيسى سماح1عضويهذآور المجيليسث180الحديده     
عبدالقادر احمد عبده بقش2رئاسهذآور المجيليسث180الحديده     
معوضه ابراهيم االهدل2عضويهذآور المجيليسث180الحديده     
محمد علي احمد شعوه2عضويهذآور المجيليسث180الحديده     
نجاة احمد علي دعبوش3رئاسهاناثالمجيليسث180الحديده     
عليه علي عبيد حسن3عضويهاناثالمجيليسث180الحديده     
جواهر قاسم عمر آريمي3عضويهاناثالمجيليسث180الحديده     
فتحية عياش علي يعقوب4رئاسهاناثالمجيليسث180الحديده     
ندى فيصل يحيى قعموص4عضويهاناثالمجيليسث180الحديده     
فاطمه جابر محمد جابر4عضويهاناثالمجيليسث180الحديده     
احمد ياسين محمد جبيلي1رئاسهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
أنور سعيد علي حيمي1عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
علي اسماعيل عوض حمنه1عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
يحيى ابراهيم حسن باجل2رئاسهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
محمد صالح محمد عكيش2عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
محمد احمد محمد سالم2عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
محمد ابراهيم عطا جعمان3رئاسهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
ناصر يوسف محمد ناصر3عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
انور رزاز سعد الشميري3عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
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ماهر محمد احمد اسحاق4رئاسهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
الطيب بعكر أحمد عزي4عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
شاآر سعد عبداهللا خيشن4عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
رافت حسن محمد مطلب5رئاسهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
محمد عبدالكريم احمد عكيش5عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
وليد علي صالح عتيق العزامي5عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
يحيى امين محمد االهدل6رئاسهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
ابو الخير سعيد محمد معروف6عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
ظافر محمد حسن حامد6عضويهذآور مدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
الهام عبدالمالك ريمي7رئاسهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
بسمه علي اسماعيل حمنه7عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
زهرة علي أحمد بعكر7عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
جميلة محمد عبداهللا االهدل8رئاسهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
اسيا ابراهيم سالم محيي الدين 8عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
تيسير محمد غالب االهدل8عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
ربشه صالح مطيوف عدار9رئاسهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
أمون سعيد علي حيمي9عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
فتحية طاهر احمد حوائجي9عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
نجالء عبده أحمد عبده العزيز10رئاسهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
امينه محمود قايد حشيف10عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
ايمان محمد حسن ريمي10عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
اسيا سليمان يحيى مرزوقي11رئاسهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
اميمه محمد عمر عقد11عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
لمياء عبد القادر زآريا11عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
نعيمه اسماعيل عوض حمنه12رئاسهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
نبوت يحيى محمد قحافه12عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
مروى محمد عبداهللا جبلي12عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
وفاء احمد علي حذاري13رئاسهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
بشرى حسن محمد هزبر13عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
عائشة حسن سليمان خماش13عضويهاناثمدرسة النهظه بمدينة حيسا181الحديده     
حسن علي حسن قادري1رئاسهذآور الشعوبب181الحديده     
عثمان علي محمد شبيل1عضويهذآور الشعوبب181الحديده     
احمد سالم مشعل حيمى1عضويهذآور الشعوبب181الحديده     
عبد اهللا إبراهيم يحيى عكيش2رئاسهذآور الشعوبب181الحديده     
انور حسن عباس حليصي2عضويهذآور الشعوبب181الحديده     
علي طالب سليمان ابوهادي2عضويهذآور الشعوبب181الحديده     
شفيقة طاهر عثمان حمنة3رئاسهاناثالشعوبب181الحديده     
امينه امين طالب معيمره3عضويهاناثالشعوبب181الحديده     
زاهيه عبداهللا علي قياص3عضويهاناثالشعوبب181الحديده     
محمد نصر قايد حشاش1رئاسهذآور الضريبةج181الحديده     
علي سعيد محمد حبيلي1عضويهذآور الضريبةج181الحديده     
حميدان أحمد أحمد حميدان1عضويهذآور الضريبةج181الحديده     
بشير اسماعيل علي محمد عزالدين2رئاسهذآور الضريبةج181الحديده     
أحمد يوسف حيدر علي السعيدي2عضويهذآور الضريبةج181الحديده     
خالد محمد عبده جعمان2عضويهذآور الضريبةج181الحديده     
سعده جياش سقيم3رئاسهاناثالضريبةج181الحديده     
بلقيس طيب علي بعكر3عضويهاناثالضريبةج181الحديده     
احالم هزاع حسن آعيل3عضويهاناثالضريبةج181الحديده     
هناء محمد عبد اهللا عيسى4رئاسهاناثالضريبةج181الحديده     
مطره قاسم علي عسال4عضويهاناثالضريبةج181الحديده     
فتحيه محمد مستور مغرسي4عضويهاناثالضريبةج181الحديده     
محمود عبداهللا محمود سحاق1رئاسهذآور بيت الحشاشد181الحديده     
ابراهيم يحيى محسن سفيان1عضويهذآور بيت الحشاشد181الحديده     
محمد قايد عبادي حشاش1عضويهذآور بيت الحشاشد181الحديده     
ابراهيم عبداهللا حسن العمار2رئاسهذآور بيت الحشاشد181الحديده     
عبده علي طاهر حشاش2عضويهذآور بيت الحشاشد181الحديده     
ابراهيم محمد نصر حنه2عضويهذآور بيت الحشاشد181الحديده     
انيسه سعيد حسن جبلي3رئاسهاناثبيت الحشاشد181الحديده     
وردة يحي محمد معروف3عضويهاناثبيت الحشاشد181الحديده     
أمل أحمد محمد سالم3عضويهاناثبيت الحشاشد181الحديده     
عبده قايد عمر حليصي1رئاسهذآور القطنةه181الحديده     
سمير صالح عبده صياغ1عضويهذآور القطنةه181الحديده     
محمد عبداهللا محمد آراعي1عضويهذآور القطنةه181الحديده     
فتيني حيدر صالح زهير2رئاسهذآور القطنةه181الحديده     
عمر يحيى عثمان حسين2عضويهذآور القطنةه181الحديده     
عبداهللا فتيني علي رزيغ2عضويهذآور القطنةه181الحديده     
سميرة سعيد محمد آراعي3رئاسهاناثالقطنةه181الحديده     
نعمه مشولي عمر دوبله3عضويهاناثالقطنةه181الحديده     
رحيمه عبده محمد حضرمي3عضويهاناثالقطنةه181الحديده     
الفت عبده سعيد حمنه4رئاسهاناثالقطنةه181الحديده     
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نجلى سعيد أحمد راجح4عضويهاناثالقطنةه181الحديده     
ايمان احمد يحيى عكيش4عضويهاناثالقطنةه181الحديده     
عبيدة مشوي عممر دوبلة5رئاسهاناثالقطنةه181الحديده     
اجالل عبداهللا محمد خليل5عضويهاناثالقطنةه181الحديده     
شاذيه سعيد عبدالرحمن ملوحي5عضويهاناثالقطنةه181الحديده     
فؤاد خديم يحيى جنيد1رئاسهذآور بيت مغاريو181الحديده     
غالب سليمان احمد مغاري1عضويهذآور بيت مغاريو181الحديده     
عبده سالم احمد زهير1عضويهذآور بيت مغاريو181الحديده     
فيصل سلمان علي حساني2رئاسهذآور بيت مغاريو181الحديده     
محمد عوض علي بزاز2عضويهذآور بيت مغاريو181الحديده     
انيس عبداهللا قاره2عضويهذآور بيت مغاريو181الحديده     
صفيه سليمان احمد مغاري3رئاسهاناثبيت مغاريو181الحديده     
احالم صالح محمد عكيش3عضويهاناثبيت مغاريو181الحديده     
خولة ابراهيم عبداهللا حسن3عضويهاناثبيت مغاريو181الحديده     
نبيله الحاج خديم جنيد4رئاسهاناثبيت مغاريو181الحديده     
صفاء علي علي سعيد زهير4عضويهاناثبيت مغاريو181الحديده     
صفاء راشد سليمان مغاري4عضويهاناثبيت مغاريو181الحديده     
عوض علي طيب بهكلي1رئاسهذآور محل الربيعز181الحديده     
علي حسن صالح زهير1عضويهذآور محل الربيعز181الحديده     
علي يحيى عمر بشارة1عضويهذآور محل الربيعز181الحديده     
سليمان محمد حلص بشاره2رئاسهذآور محل الربيعز181الحديده     
االمين حسين محمد عبداهللا2عضويهذآور محل الربيعز181الحديده     
علي سلمان داوود مساوى2عضويهذآور محل الربيعز181الحديده     
يسرى عوض حسين محمد االهدل 3رئاسهاناثمحل الربيعز181الحديده     
الحام حسن شوعي حفاشي3عضويهاناثمحل الربيعز181الحديده     
منى عزي محمد سالم3عضويهاناثمحل الربيعز181الحديده     
امل انور سعيد حيمي4رئاسهاناثمحل الربيعز181الحديده     
نسيمه العزي محمد عبادل4عضويهاناثمحل الربيعز181الحديده     
سعده يوسف شامي4عضويهاناثمحل الربيعز181الحديده     
شاآر سعيد عبداهللا الشرعبي1رئاسهذآور السبعة السفلىح181الحديده     
توفيق محمد علي بشري1عضويهذآور السبعة السفلىح181الحديده     
علي زيد احمد زهير1عضويهذآور السبعة السفلىح181الحديده     
ابوالخير اسماعيل عوض2رئاسهذآور السبعة السفلىح181الحديده     
علي محمد علي حسن جبرتي2عضويهذآور السبعة السفلىح181الحديده     
ثابت حسن نهدل2عضويهذآور السبعة السفلىح181الحديده     
اميره علي محمد جبرتي3رئاسهاناثالسبعة السفلىح181الحديده     
عايشة علي حميد معروف3عضويهاناثالسبعة السفلىح181الحديده     
تقية يحي ابراهيم صالح3عضويهاناثالسبعة السفلىح181الحديده     
أمة العليم ابراهيم عطاء4رئاسهاناثالسبعة السفلىح181الحديده     
عائشه عبده محمد جبرتي4عضويهاناثالسبعة السفلىح181الحديده     
نجود محمد سعيد جبرتي4عضويهاناثالسبعة السفلىح181الحديده     
محمد احمد علي محجوب1رئاسهذآور العكدةط181الحديده     
نجيب فيصل عبدالغفور1عضويهذآور العكدةط181الحديده     
آليب حسن محمد حسائي1عضويهذآور العكدةط181الحديده     
فله بره سعيد بره2رئاسهاناثالعكدةط181الحديده     
سمية أحمد سالم علي2عضويهاناثالعكدةط181الحديده     
تقية محمد سليمان شامي2عضويهاناثالعكدةط181الحديده     
محمد سعيد محمد هزبر1رئاسهذآور القلمةى181الحديده     
ناصر محمد حسن حامد1عضويهذآور القلمةى181الحديده     
عبداهللا احمد علي عقد1عضويهذآور القلمةى181الحديده     
علي محمد احمد حميدان2رئاسهذآور القلمةى181الحديده     
فهمي علي احمد النجار2عضويهذآور القلمةى181الحديده     
قتيبة امين الطيب بعكر2عضويهذآور القلمةى181الحديده     
حنان عبده حسين صوال3رئاسهاناثالقلمةى181الحديده     
اصالح محمد محمد حميدان3عضويهاناثالقلمةى181الحديده     
ايمان عبدالمالك ريمي3عضويهاناثالقلمةى181الحديده     
جميله علي عبداهللا ريمي4رئاسهاناثالقلمةى181الحديده     
ريهام محمد سعيد محمد4عضويهاناثالقلمةى181الحديده     
ايمان عبدالرحمن الطيب بعكر4عضويهاناثالقلمةى181الحديده     
لطيفة عبيد ادم خمنة5رئاسهاناثالقلمةى181الحديده     
سمر عبده ابراهيم مكيبر5عضويهاناثالقلمةى181الحديده     
أسماء يوسف غالب المصعبي5عضويهاناثالقلمةى181الحديده     
بدر محمد سالم مفلح1رئاسهذآور جمينةك181الحديده     
عبدالواحد سلطان عبده الشميري1عضويهذآور جمينةك181الحديده     
داود ابراهيم محمد هيج1عضويهذآور جمينةك181الحديده     
يعقوب أحمد علي محالبي2رئاسهذآور جمينةك181الحديده     
سالم عبداهللا محمد حميد2عضويهذآور جمينةك181الحديده     
محمد سلمان فتيني2عضويهذآور جمينةك181الحديده     
انيسه سليمان سندي3رئاسهاناثجمينةك181الحديده     
رباب عبدالواحد سلطان الشميري3عضويهاناثجمينةك181الحديده     
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نعيمة جابر أحمد قايد3عضويهاناثجمينةك181الحديده     
تقوى امين الطيب بعكر4رئاسهاناثجمينةك181الحديده     
محموده محمود قايد حشيف4عضويهاناثجمينةك181الحديده     
اجالل عبده سعيد وصابي4عضويهاناثجمينةك181الحديده     
حميد قاسم أحمد حسن1رئاسهذآور الكدحةل181الحديده     
سليم محمد عبده ابراهيم1عضويهذآور الكدحةل181الحديده     
االمين الطيب اسماعيل النور1عضويهذآور الكدحةل181الحديده     
محمد علي عبده المعمري2رئاسهذآور الكدحةل181الحديده     
عبده صادق عبده طيب2عضويهذآور الكدحةل181الحديده     
ابراهيم علي حمود قحطان2عضويهذآور الكدحةل181الحديده     
فاطمه نعمان حسن باجل3رئاسهاناثالكدحةل181الحديده     
سالمة أحمد عبداهللا قحطان3عضويهاناثالكدحةل181الحديده     
جميلة سليمان الجمالي3عضويهاناثالكدحةل181الحديده     
حفصة الجنيد عبداهللا محمد4رئاسهاناثالكدحةل181الحديده     
ناديه محمد شهاب مستور4عضويهاناثالكدحةل181الحديده     
نجال عبده عبداهللا عاصم4عضويهاناثالكدحةل181الحديده     
احمد حسن علي عقيدي1رئاسهذآور الفشم181الحديده     
علي عبده علي قادري1عضويهذآور الفشم181الحديده     
فيصل علي سيف جبلي1عضويهذآور الفشم181الحديده     
صالح عبده سليمان بره2رئاسهذآور الفشم181الحديده     
غالب احمد سالم بلعدي2عضويهذآور الفشم181الحديده     
فيصل محمد العبري2عضويهذآور الفشم181الحديده     
نظيره عبده  سالم علي دبيه3رئاسهاناثالفشم181الحديده     
وفاء سعيد علي وحيدي3عضويهاناثالفشم181الحديده     
حفيظة سالم محمد هندي3عضويهاناثالفشم181الحديده     
حنان محمد سليمان شامي4رئاسهاناثالفشم181الحديده     
حنان علي قايد آزيح 4عضويهاناثالفشم181الحديده     
خديجه احمد فرحان علي4عضويهاناثالفشم181الحديده     
عبدالفتاح اسماعيل عوض حمنه1رئاسهذآور المدرك االعلىن181الحديده     
نعمان حسن عوض آزيم 1عضويهذآور المدرك االعلىن181الحديده     
يحيى ناصر احمد سالم1عضويهذآور المدرك االعلىن181الحديده     
شعبان سعد محمد مفضل2رئاسهذآور المدرك االعلىن181الحديده     
عبده علي عبده أبو الحياء2عضويهذآور المدرك االعلىن181الحديده     
طه محمد محمد معروف2عضويهذآور المدرك االعلىن181الحديده     
زهراء محمود قايد حشيف3رئاسهاناثالمدرك االعلىن181الحديده     
زهور عبدالرحمن حمنة3عضويهاناثالمدرك االعلىن181الحديده     
دره سعيد عبده علي3عضويهاناثالمدرك االعلىن181الحديده     
فوزية سالم سعيد الحيمي4رئاسهاناثالمدرك االعلىن181الحديده     
لطيفه رشيد طالب سليم4عضويهاناثالمدرك االعلىن181الحديده     
أشواق حسن قاسم هديش4عضويهاناثالمدرك االعلىن181الحديده     
محمد عبده ناجي قديره1رئاسهذآور النزاليس181الحديده     
فؤاد علي حمود خليل1عضويهذآور النزاليس181الحديده     
سمير أمين محمد االهدل1عضويهذآور النزاليس181الحديده     
محمد محمد عبداهللا محالبي2رئاسهذآور النزاليس181الحديده     
خادم قحطان سيف جبلي2عضويهذآور النزاليس181الحديده     
عبداهللا طالب حنه2عضويهذآور النزاليس181الحديده     
نجوى عمر حسين حيدره3رئاسهاناثالنزاليس181الحديده     
نبيله عبدالحميد محمد الشرعبي3عضويهاناثالنزاليس181الحديده     
مريم عمر أحمد عقد3عضويهاناثالنزاليس181الحديده     
مديحة احمد عوض حمنه4رئاسهاناثالنزاليس181الحديده     
حنان سليمان اسماعيل غالب4عضويهاناثالنزاليس181الحديده     
عليه علي فتيني4عضويهاناثالنزاليس181الحديده     
عبده علي خيشن خليل1رئاسهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
احمد عبداهللا سالم قاره1عضويهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
احمد سعيد اسماعيل حربي1عضويهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
علي مرشد امين حمنه2رئاسهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
مأمون امين آدم حمنه2عضويهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
علي صالح علي العسكري2عضويهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
عوض عبده صالح سندي3رئاسهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
عبداهللا محمود طالب االهدل3عضويهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
عبدالقوي احمد علي حذاري3عضويهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
عبدالقتاح محمد عبده المعمري4رئاسهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
عبدالسالم عبده ثابت هبيت4عضويهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
مالك بعكر أحمد عزي4عضويهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
عبد اهللا عبد اهللا يحيى سعيد5رئاسهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
محمد امين مشهور االهدل5عضويهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
احمد حسن حمنه5عضويهذآور مدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
جميله يحيى غالب الشرعبي6رئاسهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
سناء سعيد محمد بن محمد6عضويهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
آسيا أحمد سالم علي6عضويهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
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اروى حمد عوض حمنه7رئاسهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
حواء محمد طالب معيمره7عضويهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
تحيه عبده احمد ابوهادي7عضويهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
صفيه بجاش ناصر عكيش8رئاسهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
ابتسام عبده علي حسن8عضويهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
منى اسماعيل عوض حمنه8عضويهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
وفاء طاهر عبده حمنة9رئاسهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
هناء عبدالرحمن حسن عوض حمنه9عضويهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
ساميه يحيى حفظ اهللا9عضويهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
عبيده عبده محمد خيشني10رئاسهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
اشراق يحيى احمد سليم10عضويهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
رقية عباس صالح حضرمي10عضويهاناثمدرسة النهظة بمدينة حيسع181الحديده     
يوسف احمد عبداهللا مهدلي1رئاسهذآور بيت شعيبف181الحديده     
حمود محمد محمد معروف1عضويهذآور بيت شعيبف181الحديده     
علي بن علي محمد نهاري1عضويهذآور بيت شعيبف181الحديده     
سعدان محمد حسين حمدين2رئاسهذآور بيت شعيبف181الحديده     
محمد سلمان عمر نهاري2عضويهذآور بيت شعيبف181الحديده     
وائل عبدالحميد الشرعبي2عضويهذآور بيت شعيبف181الحديده     
صالح محمد علي النهاري3رئاسهذآور بيت شعيبف181الحديده     
احمد عبداهللا علي جلمود3عضويهذآور بيت شعيبف181الحديده     
خالد محمد عبده احمد غالب3عضويهذآور بيت شعيبف181الحديده     
أمة الرحمن حسان صالح4رئاسهاناثبيت شعيبف181الحديده     
فاطمه احمد ثابت شعيب4عضويهاناثبيت شعيبف181الحديده     
فاطمه محمد حسين شعيب4عضويهاناثبيت شعيبف181الحديده     
الحان سعيد نعمان العامري5رئاسهاناثبيت شعيبف181الحديده     
ندى احمد سعيد سنين5عضويهاناثبيت شعيبف181الحديده     
وفاء يحيى سالم علي5عضويهاناثبيت شعيبف181الحديده     
فؤاد علي أحمد بعكر1رئاسهذآور البغيلص181الحديده     
علي عوض عمر قاسم قحيم1عضويهذآور البغيلص181الحديده     
عبده محمد سعيد بكير1عضويهذآور البغيلص181الحديده     
محمد هبه اهللا محمد قداس2رئاسهذآور البغيلص181الحديده     
محمد صغير أحمد جباره2عضويهذآور البغيلص181الحديده     
محمد سالم سليم2عضويهذآور البغيلص181الحديده     
خذيجة سعيد أحمد راجح3رئاسهاناثالبغيلص181الحديده     
خميسه عياش سالم زراعي3عضويهاناثالبغيلص181الحديده     
الرا سلمان مغاري3عضويهاناثالبغيلص181الحديده     
محمد مطهر احمد الجنيد1رئاسهذآور مدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
محمد عبدالحميد سعيد الشرعبي1عضويهذآور مدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
الجنيد محمد عبدالقهار صالح1عضويهذآور مدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
احمد طالب احمد راجح هيث2رئاسهذآور مدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
محمد  عبدالباري عبدالدائم النور2عضويهذآور مدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
محمد احمد ابراهيم حميضه2عضويهذآور مدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
امريه مطهر احمد الجنيد3رئاسهاناثمدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
آمنه االمين عبداهللا عبدالدايم3عضويهاناثمدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
جميلة أحمد مهيوب أحمد3عضويهاناثمدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
سمية عبداهللا ياسين عبدالباسط4رئاسهاناثمدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
فريج محمد صالح سالم الوزان4عضويهاناثمدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
امة نعمان محمد غالب4عضويهاناثمدرسة الوعي بالمريرا182الحديده     
حسن ابراهيم محمد االهدل1رئاسهذآور الحديدب182الحديده     
هاشم احمد عبده ابراهيم1عضويهذآور الحديدب182الحديده     
عبدالكريم يحيى عبدالعزيز1عضويهذآور الحديدب182الحديده     
افراح محمد داؤود طيب ابراهيم2رئاسهاناثالحديدب182الحديده     
نبيله ابراهيم حسان محمد2عضويهاناثالحديدب182الحديده     
نعيمة محمد عبداهللا عبده2عضويهاناثالحديدب182الحديده     
نوره جابر احمد حبيلي3رئاسهاناثالحديدب182الحديده     
نظيرة احمد سعيد علي3عضويهاناثالحديدب182الحديده     
حياة يحيى عبدالعزيز3عضويهاناثالحديدب182الحديده     
عبدالملك احمد عبدالرحمن امين1رئاسهذآور مدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
عبدالحافظ أبوبكر عبدالرحمن االمين1عضويهذآور مدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
ياسين أحمد صالح1عضويهذآور مدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
ايوب رسام علي عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
عبده سليمان مسعد منصر2عضويهذآور مدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
وليد عبدالواحد سلطان الشميري2عضويهذآور مدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
منى محسن عبداهللا السويدي3رئاسهاناثمدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
نادية عبده محمد عبداهللا3عضويهاناثمدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
فاطمة احمد احمد قليصي3عضويهاناثمدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
مارية أحمد عبدالرحمن امين4رئاسهاناثمدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
زليخاء عمر علي عبداهللا4عضويهاناثمدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
عاتكة ياسين ناجي حسن4عضويهاناثمدرسة الوحده وادي حمارج182الحديده     
عبده علي محسن غيالن1رئاسهذآور الحزقهد182الحديده     
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محمد احمد محمد علي1عضويهذآور الحزقهد182الحديده     
مطهر علي محمد قائد1عضويهذآور الحزقهد182الحديده     
فتحية محمد احمد خالد2رئاسهاناثالحزقهد182الحديده     
نظيرة سالم عبده سالم2عضويهاناثالحزقهد182الحديده     
زويده عبدالواحد سلطان الشميري2عضويهاناثالحزقهد182الحديده     
محمد احمد سعيد هزاع1رئاسهذآور مدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
محمود أحمد عبده سالم1عضويهذآور مدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
محمد عبدالرحمن طالب1عضويهذآور مدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
عبدالقوى أحمد عبداهللا ميرابي2رئاسهذآور مدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
احمد بدر الدين محمد امين2عضويهذآور مدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
عبدالرحمن امين ابوالخير الجنيد2عضويهذآور مدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
مطهر احمد امين عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
عبدالمنعم حسن محمد حساني3عضويهذآور مدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
عبد الرحمن عبده صالح الوزان3عضويهذآور مدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
خذيجة الطيب عبده الدايم الطيب4رئاسهاناثمدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
سمية عبداهللا عبدالحافظ االمين4عضويهاناثمدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
خديجة غالب عبده قائد4عضويهاناثمدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
صفية محمد صالح ياسين5رئاسهاناثمدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
مارية عبداهللا عبدالحافظ النور5عضويهاناثمدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
صفية محمد صالح ياسين5عضويهاناثمدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
فاطمة أحمد علي حسان6رئاسهاناثمدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
أروى احمد ابوالخير الجنيد6عضويهاناثمدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
وفاء امين قاسم االهدل6عضويهاناثمدرسة ابي مالك االشعري القهراءه182الحديده     
عزيز عبده طالب الحميري1رئاسهذآور عمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
عبدالفتاح امين غالب االشعري1عضويهذآور عمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
سمير مطهر احمد هزاع1عضويهذآور عمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
عبدالكريم يحيى احمد األهدل2رئاسهذآور عمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
يعقوب عباس محمد  صالح2عضويهذآور عمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
ابراهيم سالم عبده فضل2عضويهذآور عمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
هيام محمد ابكر االهدل3رئاسهاناثعمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
أشجان راصع سعيد أنعم3عضويهاناثعمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
أمة العليم يحيى أحمد األهدل3عضويهاناثعمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
رشيدة عبده طالب محمدي4رئاسهاناثعمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
أمنة عبدالرحمن علي االهدل4عضويهاناثعمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
رتيبة عبدالرحمن علي االهدل4عضويهاناثعمار بن ياسرالهميليو182الحديده     
امين محمد عبداهللا مبخوت1رئاسهذآور مدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
فاروق أحمد سعيد غالب1عضويهذآور مدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
أحمد محمد مرشد حيمي1عضويهذآور مدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
بدري سعيد عبده قائد2رئاسهذآور مدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
الصغير عبدالجليل سعيد2عضويهذآور مدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
نبيل عبدالرحمن ثابت البناء2عضويهذآور مدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
نواره دماج آامل قائد3رئاسهاناثمدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
فاطمة علي عبيد  عبداهللا3عضويهاناثمدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
سباء احمد سالم علي عون3عضويهاناثمدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
أحالم عبدالرحمن ثابت البناء4رئاسهاناثمدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
وفاء شاجع عبده رافع4عضويهاناثمدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
جميله عبداهللا احمد الكوماني4عضويهاناثمدرسة ابي موس االشعري العسيقز182الحديده     
يحيى محمد يحيى قروش1رئاسهذآور مدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
قائد خالد علي عبده رسام1عضويهذآور مدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
علي عبده رسام حزام1عضويهذآور مدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
عادل محمد علي عثمان2رئاسهذآور مدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
بشير احمد غالب انعم2عضويهذآور مدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
محمد علي حميد الرشيدي2عضويهذآور مدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
سعود قائد خالد منصر3رئاسهاناثمدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
فاطمة عبدالنور محمد ردمان3عضويهاناثمدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
اشراق عبدالرحمن ثابت البناء3عضويهاناثمدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
اسماء محمد سليمان عبدالحميد4رئاسهاناثمدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
مريم ناجي علي االشعري4عضويهاناثمدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
ابتسام صادق مقبل4عضويهاناثمدرسة النهضة الكدفح182الحديده     
إبراهيم عبدالواسع بجاش1رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
عبده علي سعيد زراعي1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
االمين عبداهللا عبدالدايم أحمد1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
مطلق مطلق عبدالحميد2رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
مجاهد عبدالرحيم خالد شرف2عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
محمد عبده سعيد الحاشدي2عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
اميرة فيصل شريان سعيد3رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
نوال سعيد أحمد حمود3عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
مريم عبد اهللا صالح3عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
حياة محمد قايد دبوان4رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
فاطمة محمد عبدالجبار مطوفي4عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
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صباح محمد احمد حمنه4عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديق الحقنةط182الحديده     
عبده محمد عبدالنور مطلق1رئاسهذآور الحصب (  السليطين )ى182الحديده     
عادل امين عبدالؤوف عبدالرحمن1عضويهذآور الحصب (  السليطين )ى182الحديده     
صدام حميد دماج1عضويهذآور الحصب (  السليطين )ى182الحديده     
سلمان قايد حسن اسماعيل2رئاسهذآور الحصب (  السليطين )ى182الحديده     
محمد مبخوت دبوان احمد2عضويهذآور الحصب (  السليطين )ى182الحديده     
محمد عبداهللا علي طنم2عضويهذآور الحصب (  السليطين )ى182الحديده     
عادلة امين عبدالرؤوف عبدالرحمن3رئاسهاناثالحصب (  السليطين )ى182الحديده     
ورود عبداالله حميد الحاج3عضويهاناثالحصب (  السليطين )ى182الحديده     
وفاء محمد عبدالجليل النهاري3عضويهاناثالحصب (  السليطين )ى182الحديده     
أمة الرحيم عبدالرحمن عبده سعيد4رئاسهاناثالحصب (  السليطين )ى182الحديده     
نجود عبداهللا عبدالجبار4عضويهاناثالحصب (  السليطين )ى182الحديده     
زهره معافا حسن جمال4عضويهاناثالحصب (  السليطين )ى182الحديده     
رتيبةعبدالرحمن علي5رئاسهاناثالحصب (  السليطين )ى182الحديده     
فتحية علي عبداهللا حمود5عضويهاناثالحصب (  السليطين )ى182الحديده     
وضحة عبدالعزيز عبدالسالم5عضويهاناثالحصب (  السليطين )ى182الحديده     
عبده عباس محمد سعيد1رئاسهذآور شعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
محمد فتيني حسن زليل1عضويهذآور شعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
احمد سليمان علي الحاج1عضويهذآور شعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
علي عبده قائد الدباسي2رئاسهذآور شعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
عبدالمجيد محمد صالح سالم2عضويهذآور شعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
عبداهللا محمد ياسين جبيلي2عضويهذآور شعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
يحيى محمد ياسين جبيلي3رئاسهذآور شعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
ابراهيم سالم فتيني دباسي3عضويهذآور شعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
ماجد يوسف محمد المزجاجي3عضويهذآور شعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
جميلة محمد عبدالرزاق طالب4رئاسهاناثشعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
فايزة سليمان احمد قليصي4عضويهاناثشعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
خديجة عبده قائد سالم4عضويهاناثشعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
انيسة عبده قائد سالم5رئاسهاناثشعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
أمون حمود خادم أحمد5عضويهاناثشعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
حفيظه جابر أحمد حبيلي5عضويهاناثشعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
ناديه هاشم عبدالرحمن النهاري6رئاسهاناثشعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
دالل الحكيمي درهم سالم6عضويهاناثشعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
زمزم صالح قاسم البعداني6عضويهاناثشعب النعيم مدرسة التعاونك182الحديده     
الطيب أحمد علي سالم1رئاسهذآور الهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
علي احمد علي سليمان1عضويهذآور الهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
حسام علي ثابت احمد1عضويهذآور الهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
عبده ابوالخير ثابت احمد2رئاسهذآور الهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
امين محمد أحمد سليمان2عضويهذآور الهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
صادق علي ثابت احمد2عضويهذآور الهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
فاطمة صالح عبده العسكري3رئاسهاناثالهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
أمل خالد محمد عائض3عضويهاناثالهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
منال علي عبدالرزاق طالب3عضويهاناثالهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
عائشة عبدالخالق أحمد القليصي4رئاسهاناثالهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
سلوى محمد علي صالح4عضويهاناثالهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
سالمة سعيد زيد حلص4عضويهاناثالهالبا مدرسة البرابن عازبل182الحديده     
عبده داؤود عبدالرحمن محمد1رئاسهذآور مدرسة الميثاق في نفس المرآزم182الحديده     
عبده عكاشة حميد علي1عضويهذآور مدرسة الميثاق في نفس المرآزم182الحديده     
مجيب احمد عبده المليصي1عضويهذآور مدرسة الميثاق في نفس المرآزم182الحديده     
احسان حامد سليمان2رئاسهاناثمدرسة الميثاق في نفس المرآزم182الحديده     
فاطمة محمد أحمد عبده2عضويهاناثمدرسة الميثاق في نفس المرآزم182الحديده     
نظيره يوسف محمد معروف2عضويهاناثمدرسة الميثاق في نفس المرآزم182الحديده     
هدى عبده سالم غالب3رئاسهاناثمدرسة الميثاق في نفس المرآزم182الحديده     
امنة محمد سعيد علي3عضويهاناثمدرسة الميثاق في نفس المرآزم182الحديده     
افراح فاضل علي محمد 3عضويهاناثمدرسة الميثاق في نفس المرآزم182الحديده     
صالح سالم صالح رزيغ1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
عارف سليمان احمد1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
احمد بن احمد عبداهللا الحاج1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
محمد علي حسن صالح زهير2رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
احمد غالب سالم عبداهللا2عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
فكري صالح حسن الضبيبي2عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
وحده منصور محمد عبده الحاتمي3رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
خديجة سالم قاسم احمد3عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
تقية أحمد قايد مهيوب3عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
هاجر عبداهللا فتيني بلخلي4رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
سحر عبدالوارث ابراهيم صالح4عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
فاطمة محمد محمد احمد عبداهللا4عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيز (الظهرة )ن182الحديده     
احمد محمد احمد قائد1رئاسهذآور الحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
محمد عباس يحي عمر محروس1عضويهذآور الحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
سعيد علي قاسم جميل1عضويهذآور الحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
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عبده احمد احمد صالح الصديق2رئاسهذآور الحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
محمد محمد أحمد أحمد2عضويهذآور الحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
محمود حسن محمد ابوالحياء2عضويهذآور الحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
بلقيس مطهر احمد الجنيد3رئاسهاناثالحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
مارية أحمد محمد سالم3عضويهاناثالحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
حجة احمد محمد هبيت3عضويهاناثالحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
امنه صالح علي سليمان4رئاسهاناثالحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
اسماء عبده محمد يحيى حيدر4عضويهاناثالحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
نبيلة سعيد علي صالح النجار4عضويهاناثالحواز مدرسة االقبالس182الحديده     
محمد محمد يحي ملحطي1رئاسهذآور مدرسة السالم بيت الذراعع182الحديده     
امين احمد علي داؤود1عضويهذآور مدرسة السالم بيت الذراعع182الحديده     
عبداهللا عبدالرحمن قائد عوض1عضويهذآور مدرسة السالم بيت الذراعع182الحديده     
نايفة سلطان عبدالرحمن عوض2رئاسهاناثمدرسة السالم بيت الذراعع182الحديده     
ثريا محمد سليمان عبدالحميد2عضويهاناثمدرسة السالم بيت الذراعع182الحديده     
منال أحمد عبده أحمد2عضويهاناثمدرسة السالم بيت الذراعع182الحديده     
آمنة عبده صالح الوزان3رئاسهاناثمدرسة السالم بيت الذراعع182الحديده     
الهام احمد علي داؤود3عضويهاناثمدرسة السالم بيت الذراعع182الحديده     
صفيه بجاش عكيش3عضويهاناثمدرسة السالم بيت الذراعع182الحديده     
عبداهللا قائد قائد عوض1رئاسهذآور مدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
عبدالقوي محمد عبدالواحد الشرجبي1عضويهذآور مدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
محسن خادم أحمد علي1عضويهذآور مدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
محمد علي حسن عليمي2رئاسهذآور مدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
عبدالسالم سالم محمود قائد2عضويهذآور مدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
ياسر ابراهيم احمد ابوهادي2عضويهذآور مدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
اشراق حسن سعيد3رئاسهاناثمدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
حفيظة عبد اهللا صالح3عضويهاناثمدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
أالء ابراهيم محمد ياسين3عضويهاناثمدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
سمية الطيب ياسين أحمد4رئاسهاناثمدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
انتصار عبداهللا محمود دباسي4عضويهاناثمدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
فاطمة احمد محمود دباسي4عضويهاناثمدرسة السالم بالفرعه وادي الشعيبف182الحديده     
سعيد خادم أحمد علي1رئاسهذآور مدرسى خباب عميرص182الحديده     
حمود صالح مهدي قليصي1عضويهذآور مدرسى خباب عميرص182الحديده     
عبدالرحمن سالم علي1عضويهذآور مدرسى خباب عميرص182الحديده     
عبدهللا مهيوب سلمان2رئاسهذآور مدرسى خباب عميرص182الحديده     
صدام عبيد قائد مهيم2عضويهذآور مدرسى خباب عميرص182الحديده     
محمد سليمان يحيى هادي2عضويهذآور مدرسى خباب عميرص182الحديده     
أمال محمد حسن دباسي3رئاسهاناثمدرسى خباب عميرص182الحديده     
امنه احمد احمد قليصي3عضويهاناثمدرسى خباب عميرص182الحديده     
بهجة مرشد قايد صالح3عضويهاناثمدرسى خباب عميرص182الحديده     
عبداهللا سلمان علي سلمان1رئاسهذآور مدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
قايد بن قايد عبداهللا حميد1عضويهذآور مدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
مصطفى احمد ابراهيم محروس1عضويهذآور مدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
عبدالملك صالح عبداهللا محمد2رئاسهذآور مدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
محمد علي بن علي الشريفي2عضويهذآور مدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
ثابت عبدالسالم مصلح2عضويهذآور مدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
نوال علي محمد عثمان3رئاسهاناثمدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
جميلة سلمان علي سلمان الحميدي3عضويهاناثمدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
عزيزة علي ناصر علي3عضويهاناثمدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
سبأ احمد سالم علي4رئاسهاناثمدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
سلوى محمد احمد الشميري4عضويهاناثمدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
احالم محمد أحمد محمد4عضويهاناثمدرسة ابي عبيده الحيسيق182الحديده     
احمد علي عبده المعمري1رئاسهذآور العاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
غالب محمد احمد صالح1عضويهذآور العاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
عبداهللا قائد عبداهللا حاجب1عضويهذآور العاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
محمد رزاز عبدالوهاب صهيب2رئاسهذآور العاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
خالد حسن شوعي حفاشي2عضويهذآور العاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
مطهر أحمد محمد فقية2عضويهذآور العاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
صفاء عبدالباسط عبدالوهاب عبدالرحمن3رئاسهاناثالعاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
نوال احمد فارس العسكري3عضويهاناثالعاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
تهاني غالب طه3عضويهاناثالعاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
عيشه عبداهللا محمد صالح غالب4رئاسهاناثالعاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
سعاد عبداهللا قائد صالح4عضويهاناثالعاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
فوزية أحمد محمد فقية4عضويهاناثالعاآدة الوحدة الصحيةر182الحديده     
رياض حسين قاسم عيدروس1رئاسهذآور بني زيد المزجاجيش182الحديده     
محمد علي زيد مزجاجي1عضويهذآور بني زيد المزجاجيش182الحديده     
محمد الطيب طاهر1عضويهذآور بني زيد المزجاجيش182الحديده     
هيام محمد عبداهللا عيدروس2رئاسهاناثبني زيد المزجاجيش182الحديده     
حورية حسين قاسم2عضويهاناثبني زيد المزجاجيش182الحديده     
عزيزة محمد صغير عيدروس2عضويهاناثبني زيد المزجاجيش182الحديده     
محمد فتيني عمر منتصر1رئاسهذآور الجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
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ابراهيم ثابت رهينه1عضويهذآور الجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
إبراهيم عمر علي آمال1عضويهذآور الجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
عياش عوض أحمد آمال2رئاسهذآور الجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
علي احمد مقبل2عضويهذآور الجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
عبدالعزيز احمد احمد الجنيد2عضويهذآور الجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
محمود محمد عبده العواضي3رئاسهذآور الجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
عبداهللا اسماعيل يحيى فعنش3عضويهذآور الجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
ثابت سالم خادم آمال3عضويهذآور الجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
مارية محمد علي عبره4رئاسهاناثالجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
بلقيس عبداهللا فتيني بلخلي4عضويهاناثالجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
نصيرة دواد محمد عيدروس4عضويهاناثالجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
فاطمة عبداهللا يحي حسن5رئاسهاناثالجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
منى عباس ابراهيم النهاري5عضويهاناثالجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
فاطمة محمود هبه عبره5عضويهاناثالجر مدرسة الوحدةت182الحديده     
علي عمر سعيد رحيم1رئاسهذآور الحصبث182الحديده     
بكر زهير قاسم رحيم1عضويهذآور الحصبث182الحديده     
معين احمد يحي محروس1عضويهذآور الحصبث182الحديده     
نشوان حسن شوعي حفاشي2رئاسهذآور الحصبث182الحديده     
عبده سالم داؤود عمر2عضويهذآور الحصبث182الحديده     
محمد عبده علي قاسم2عضويهذآور الحصبث182الحديده     
عبير سلمان سالم معيطي3رئاسهاناثالحصبث182الحديده     
فاطمة علي سالم رمادي3عضويهاناثالحصبث182الحديده     
سحر حميد عبده علي3عضويهاناثالحصبث182الحديده     
هنادي غالب جرادي عطير4رئاسهاناثالحصبث182الحديده     
زهرة عبده علي قاسم4عضويهاناثالحصبث182الحديده     
سوسن علي عمر سعيد4عضويهاناثالحصبث182الحديده     
حسين محمد حسين الكولي1رئاسهذآور اللحيةا183الحديده     
محمد ابراهيم على سلحوب1عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
محمد محمد ابراهيم واعظي1عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
زيلعي سليمان باشه2رئاسهذآور اللحيةا183الحديده     
عمر قاسم عمر خزان2عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
محمد جربوش علي قصير2عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
عمر ابكر عمر رزيغ3رئاسهذآور اللحيةا183الحديده     
قاسم محمد قاسم رباط3عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
عبداهللا احمد زيلعي محرم3عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
بتيش ابراهيم شوعي يعقوب4رئاسهذآور اللحيةا183الحديده     
حسين أحمد مقبول دوس4عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
علي أحمد جبريل بحار4عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
عبداهللا عراقي عبداهللا5رئاسهذآور اللحيةا183الحديده     
عقيل عمر عقيل على 5عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
وائل محمد سعيد المقطري5عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
احمد عيسى مقبول آالء6رئاسهذآور اللحيةا183الحديده     
أحمد ابراهيم محمد سهيل6عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
ابكر حسن عبده باجلي6عضويهذآور اللحيةا183الحديده     
مصباح احمد عثمان سالم 7رئاسهاناثاللحيةا183الحديده     
صارهية أحمد عبداهللا حجر7عضويهاناثاللحيةا183الحديده     
منى حسن يحيى خليل7عضويهاناثاللحيةا183الحديده     
مؤنس محمد حسين الكولي8رئاسهاناثاللحيةا183الحديده     
بخيته احمد جله8عضويهاناثاللحيةا183الحديده     
خديجة حمد عزي شوك8عضويهاناثاللحيةا183الحديده     
صفيه عمر عقيل9رئاسهاناثاللحيةا183الحديده     
بشرى عيسى عقيل جبلي9عضويهاناثاللحيةا183الحديده     
شوعية رجب جابر محمد9عضويهاناثاللحيةا183الحديده     
مريم ابكر هاشم جندس10رئاسهاناثاللحيةا183الحديده     
فاطمة محمد مشلول10عضويهاناثاللحيةا183الحديده     
نعمه احمد هبت10عضويهاناثاللحيةا183الحديده     
امه اهللا حسن سلطان11رئاسهاناثاللحيةا183الحديده     
خذيجة ابكر عمر رزيغ11عضويهاناثاللحيةا183الحديده     
خلود حسن عمر خزان11عضويهاناثاللحيةا183الحديده     
جبري على شامي عايض1رئاسهذآور قرية جبل الملحب183الحديده     
عبده محمد حسين عائض1عضويهذآور قرية جبل الملحب183الحديده     
هشام علي يحيى غبير1عضويهذآور قرية جبل الملحب183الحديده     
احمد احمد عبداهللا مهيم2رئاسهذآور قرية جبل الملحب183الحديده     
مقبول ابراهيم محمد عديق2عضويهذآور قرية جبل الملحب183الحديده     
محمد دوم محمد عقيلي2عضويهذآور قرية جبل الملحب183الحديده     
زآرياء عبدالكريم صالح الحكيم3رئاسهذآور قرية جبل الملحب183الحديده     
عقيل محمد أبكر عقيلي3عضويهذآور قرية جبل الملحب183الحديده     
عيسى حسين محمد عبرين3عضويهذآور قرية جبل الملحب183الحديده     
آمنه شوعي ناصر حرازي4رئاسهاناثقرية جبل الملحب183الحديده     
زينب رجب الماس4عضويهاناثقرية جبل الملحب183الحديده     
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شعبينه جبريل قادري4عضويهاناثقرية جبل الملحب183الحديده     
حسينه عزالدين شعبين5رئاسهاناثقرية جبل الملحب183الحديده     
حآجه علي شامي عائض5عضويهاناثقرية جبل الملحب183الحديده     
سعود علي حسن الشرفي5عضويهاناثقرية جبل الملحب183الحديده     
ابتسام احمد عيسى مبروك6رئاسهاناثقرية جبل الملحب183الحديده     
منى عيسى حبادي 6عضويهاناثقرية جبل الملحب183الحديده     
فوزية احمد ابراهيم عقيل6عضويهاناثقرية جبل الملحب183الحديده     
محمد علي يحي زاهر1رئاسهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
على اهللا ابراهيم احمد جون1عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
محمد زيلعي احمد حجر1عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
محمد ابراهيم يحي هواش2رئاسهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
موسي على عقيل على2عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
يحيى عبداهللا محمد درويش2عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
محمد محمد ابراهيم حسين3رئاسهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
محمد عيسى ابراهيم عقيلي3عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
عادل احمد يحيى آديف3عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
هادي محمد أحمد زاهر4رئاسهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
احمد شوعي احمد الجنيد4عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
ابراهيم ابكر محمد عيسى4عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
حسن احمد حسن دوس5رئاسهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
علي علي محمد ابراهيم5عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
أحمد عيسى عثمان قباي5عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
عثمان عيسى عمر عطيني6رئاسهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
محمد محمد مقبول عسكري6عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
ابراهيم حسين احمد العمري6عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
سهل فيصل محمد عيسى7رئاسهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
ابراهيم أحمد ابراهيم عقيلي7عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
محمد حسين محمد الحرد7عضويهذآور مدرسة الخوبةج183الحديده     
فاطمة محمد حسين دوس8رئاسهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
عفاف ابراهيم سليمان هباش8عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
شيماء محمد علي عقيل8عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
فاطمة عيسى على عقيل9رئاسهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
زينب ابراهيم بحيص9عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
خديجة ابراهيم احمد مسنن9عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
حياة احمد عسكري10رئاسهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
حليمة علي احمد قصير10عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
فاطمة شوعي ابراهيم بلم10عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
مريم شوعي عبده آبير11رئاسهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
عائشة عبده عثمان مغربي11عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
زينب عيسى صرومي11عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
زينبة حسن عبده فارس12رئاسهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
سعود سليمان محمد أبكر12عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
عائشة احمد سعد مبروك12عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
مريم محمد سعد مبروك13رئاسهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
مريم محمد عمر عطيني13عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
حميده احمد عمر قمباني13عضويهاناثمدرسة الخوبةج183الحديده     
احمد ابو القاسم معتكف1رئاسهذآور الناشريةد183الحديده     
علي محمد ابراهيم هجن1عضويهذآور الناشريةد183الحديده     
محمد شوعي عيسى معتكف1عضويهذآور الناشريةد183الحديده     
علي عبده قصير2رئاسهذآور الناشريةد183الحديده     
عيسى احمد ابراهيم معتكف2عضويهذآور الناشريةد183الحديده     
عبدالعزيز علي حسن سعيد2عضويهذآور الناشريةد183الحديده     
وادي محمد اسماعيل3رئاسهذآور الناشريةد183الحديده     
يوسف علي صغير سند3عضويهذآور الناشريةد183الحديده     
ابراهيم علي أحمد لبينه3عضويهذآور الناشريةد183الحديده     
هندية ابراهيم على مكرش4رئاسهاناثالناشريةد183الحديده     
عقيلية ابراهيم أحمد معتكف4عضويهاناثالناشريةد183الحديده     
زينب علي عيسى آدفي4عضويهاناثالناشريةد183الحديده     
رعناء عبداهللا عيسى بكري5رئاسهاناثالناشريةد183الحديده     
نعمة زيلعي ابكر مكرش5عضويهاناثالناشريةد183الحديده     
مريم عبده حزام بورجي5عضويهاناثالناشريةد183الحديده     
بشري عيسى عقيل6رئاسهاناثالناشريةد183الحديده     
شوعيه ابراهيم أحمد معتكف6عضويهاناثالناشريةد183الحديده     
زمزم محمد حسن عزالدين6عضويهاناثالناشريةد183الحديده     
عمر يوسف محمد قصير1رئاسهذآور العادليةه183الحديده     
ابراهيم احمد زيلعي خلوفه1عضويهذآور العادليةه183الحديده     
ابراهيم عيسى ابراهيم هباش1عضويهذآور العادليةه183الحديده     
علي سعيد زين بعجو2رئاسهذآور العادليةه183الحديده     
على صالح درهم عباسي2عضويهذآور العادليةه183الحديده     
خالد علي عبداهللا العشي2عضويهذآور العادليةه183الحديده     
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عبده شعبان محمد عيسى 3رئاسهذآور العادليةه183الحديده     
ضمني محمد علي موري3عضويهذآور العادليةه183الحديده     
ياسر عيسى هباش احمد3عضويهذآور العادليةه183الحديده     
خذيجة ابراهيم عثمان دحبوب4رئاسهاناثالعادليةه183الحديده     
خضراء شوعي بخيت ياقوت4عضويهاناثالعادليةه183الحديده     
خديجة احمد عيسى بكري4عضويهاناثالعادليةه183الحديده     
نوره على محمد مكرش5رئاسهاناثالعادليةه183الحديده     
ليلى هادي قادري فتيه5عضويهاناثالعادليةه183الحديده     
مناجية علي علي خضر5عضويهاناثالعادليةه183الحديده     
فاطمة علي علي خضر6رئاسهاناثالعادليةه183الحديده     
سالم حبور احمد 6عضويهاناثالعادليةه183الحديده     
فاطمه ابراهيم على6عضويهاناثالعادليةه183الحديده     
عمر محمد شوعي قصير1رئاسهذآور الحماسيةو183الحديده     
يوسف شوعي محمد قصير1عضويهذآور الحماسيةو183الحديده     
شوعي شوعي حسين قصير1عضويهذآور الحماسيةو183الحديده     
حسن محمد علي عقال2رئاسهذآور الحماسيةو183الحديده     
مبارك محمد عمر على 2عضويهذآور الحماسيةو183الحديده     
محمد محمد احمد شالل2عضويهذآور الحماسيةو183الحديده     
فاطمة حسن خضر3رئاسهاناثالحماسيةو183الحديده     
نوال عيسى محمد هباش3عضويهاناثالحماسيةو183الحديده     
شوعية أحمد عجيل قصير3عضويهاناثالحماسيةو183الحديده     
راوية محمد أحمد قصير4رئاسهاناثالحماسيةو183الحديده     
نبيلة قاسم على خضري4عضويهاناثالحماسيةو183الحديده     
افراح حضرمي نقطة4عضويهاناثالحماسيةو183الحديده     
على اهللا محمد محمد فتيني1رئاسهذآور مورز183الحديده     
على احمد ماهوب حارث1عضويهذآور مورز183الحديده     
محمد عيسي عزالدين1عضويهذآور مورز183الحديده     
حسن احمد على قبع2رئاسهذآور مورز183الحديده     
موسى علي حسن خيري2عضويهذآور مورز183الحديده     
عبده حيدر عبداهللا جبلي2عضويهذآور مورز183الحديده     
شوعي علي شوعي هالل3رئاسهذآور مورز183الحديده     
محمد احمد عمر هالل3عضويهذآور مورز183الحديده     
خالد محسن الحميتي3عضويهذآور مورز183الحديده     
محمد محسن على عبداهللا العوامي4رئاسهذآور مورز183الحديده     
على اهللا محمد أحمد عوضه4عضويهذآور مورز183الحديده     
محمد محمد يحيى زنم4عضويهذآور مورز183الحديده     
انيسة على حزام5رئاسهاناثمورز183الحديده     
اشراق هادي عيسى جمل5عضويهاناثمورز183الحديده     
فاطمة محمد علي قمأ5عضويهاناثمورز183الحديده     
فاطمة ابراهيم أحمد مطر6رئاسهاناثمورز183الحديده     
خضرية على محمد مكرش6عضويهاناثمورز183الحديده     
عالليه على محمد جرب6عضويهاناثمورز183الحديده     
زهراء عبده عبداهللا حمادي7رئاسهاناثمورز183الحديده     
فاطمة محمد علي قبا7عضويهاناثمورز183الحديده     
أسماء محمد محمد زنم7عضويهاناثمورز183الحديده     
عائشة شوعي محمد جبلي8رئاسهاناثمورز183الحديده     
رابعه محمد ابكر على عفيف8عضويهاناثمورز183الحديده     
وفاء يحيى عبداهللا جرفان8عضويهاناثمورز183الحديده     
محمد على شريم1رئاسهذآور القراشيةح183الحديده     
حسن عبده يوسف معتكف1عضويهذآور القراشيةح183الحديده     
علي بنيش ابراهيم سيفاني1عضويهذآور القراشيةح183الحديده     
محمد مقبول علي حناني2رئاسهذآور القراشيةح183الحديده     
عبده محمد محمد شوعي قصير2عضويهذآور القراشيةح183الحديده     
مختار محمد حميد شامي2عضويهذآور القراشيةح183الحديده     
حليمة عبده بلح3رئاسهاناثالقراشيةح183الحديده     
سلمى محمد علي امين3عضويهاناثالقراشيةح183الحديده     
عبير علي شامي قصير3عضويهاناثالقراشيةح183الحديده     
مريم علي عراقي سويد4رئاسهاناثالقراشيةح183الحديده     
زهراء محمد صديق صقاء4عضويهاناثالقراشيةح183الحديده     
نفيسه محمد حميد شامي4عضويهاناثالقراشيةح183الحديده     
عبدالحكيم أحمد أحمد طاهر1رئاسهذآور دير مضيعط183الحديده     
خالد عبداهللا عبده 1عضويهذآور دير مضيعط183الحديده     
عبداهللا عبده حسين1عضويهذآور دير مضيعط183الحديده     
ابراهيم محمد على عزيك2رئاسهذآور دير مضيعط183الحديده     
خالد على اهللا عبده عقيلي2عضويهذآور دير مضيعط183الحديده     
علي يوسف محمد قصير2عضويهذآور دير مضيعط183الحديده     
علي محمد علي مهيم3رئاسهذآور دير مضيعط183الحديده     
طاهر احمد طاهر زنكت3عضويهذآور دير مضيعط183الحديده     
قائد حسن عبده حنه3عضويهذآور دير مضيعط183الحديده     
امنه عبده حبر4رئاسهاناثدير مضيعط183الحديده     
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جمعه محمد أحمد مكين4عضويهاناثدير مضيعط183الحديده     
حمده محمد احمد جر4عضويهاناثدير مضيعط183الحديده     
مسعوده حسن علي أبو الليل5رئاسهاناثدير مضيعط183الحديده     
مريم شوعي شوعي يعقوب5عضويهاناثدير مضيعط183الحديده     
صالحه محمد يحيى 5عضويهاناثدير مضيعط183الحديده     
لطيفه محمد قاسم رباط6رئاسهاناثدير مضيعط183الحديده     
ذحنه أحمد حسن أبو الليل6عضويهاناثدير مضيعط183الحديده     
عائشة يحي أحمد مكين6عضويهاناثدير مضيعط183الحديده     
محمد عبداهللا محمد سعيد خضر1رئاسهذآور زبيةى183الحديده     
محمد احمد سعد مبروك1عضويهذآور زبيةى183الحديده     
عبداهللا أحمد عبده حامد1عضويهذآور زبيةى183الحديده     
صبري محمد على بيزر2رئاسهذآور زبيةى183الحديده     
وحيد محمد عثمان دوبع2عضويهذآور زبيةى183الحديده     
مناجي عيسى محمد عراج2عضويهذآور زبيةى183الحديده     
أمل شوعي ابراهيم صغير3رئاسهاناثزبيةى183الحديده     
ملك سليمان باشا3عضويهاناثزبيةى183الحديده     
عائشة حسن مردع3عضويهاناثزبيةى183الحديده     
فاطمة محمد على قبع4رئاسهاناثزبيةى183الحديده     
منىمحمد عيسى مقبول معدي4عضويهاناثزبيةى183الحديده     
زهرة أحمد عبده حامد4عضويهاناثزبيةى183الحديده     
عبداهللا شوعي محمد قصير1رئاسهذآور مدرسة الزيلعيةك183الحديده     
على ابكر ثابت1عضويهذآور مدرسة الزيلعيةك183الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا النجار1عضويهذآور مدرسة الزيلعيةك183الحديده     
عيسى عيسى ابراهيم هباش2رئاسهذآور مدرسة الزيلعيةك183الحديده     
موسي ابراهيم عقيل صاحب2عضويهذآور مدرسة الزيلعيةك183الحديده     
علي محمد عبده علي2عضويهذآور مدرسة الزيلعيةك183الحديده     
عبده على غزالي3رئاسهذآور مدرسة الزيلعيةك183الحديده     
إبراهيم علي أحمد دريب3عضويهذآور مدرسة الزيلعيةك183الحديده     
ابراهيم علي محمد ابراهيم3عضويهذآور مدرسة الزيلعيةك183الحديده     
سالم محمد سعد مبروك4رئاسهاناثمدرسة الزيلعيةك183الحديده     
خيرية ابراهيم محمد طاهر 4عضويهاناثمدرسة الزيلعيةك183الحديده     
الهام عبداهللا حارث4عضويهاناثمدرسة الزيلعيةك183الحديده     
بدريه ابوبكر حيميد5رئاسهاناثمدرسة الزيلعيةك183الحديده     
عبوده يوسف محمد قصير5عضويهاناثمدرسة الزيلعيةك183الحديده     
زينب أبكر محمد علي5عضويهاناثمدرسة الزيلعيةك183الحديده     
عثمان محمد عثمان دش1رئاسهذآور دير موسىل183الحديده     
عبده أحمد محجوب حشيبري1عضويهذآور دير موسىل183الحديده     
علي محمد عمر علي1عضويهذآور دير موسىل183الحديده     
محمد عبداهللا محمد رديني2رئاسهذآور دير موسىل183الحديده     
على احمد على تنباك2عضويهذآور دير موسىل183الحديده     
اآرم يحيى يوسف محجوب2عضويهذآور دير موسىل183الحديده     
مريم محمد قادري قصير3رئاسهاناثدير موسىل183الحديده     
سميره احمد راجحي 3عضويهاناثدير موسىل183الحديده     
امنه محمد عبدالودود3عضويهاناثدير موسىل183الحديده     
فاطمة احمد درويش آرداد4رئاسهاناثدير موسىل183الحديده     
فاطمة علي عراقي سويد4عضويهاناثدير موسىل183الحديده     
زيبن أحمد ابراهيم عولة4عضويهاناثدير موسىل183الحديده     
احمد عيسى هباش احمد1رئاسهذآور دير راجحم183الحديده     
محمد ابراهيم مهدي سلكه1عضويهذآور دير راجحم183الحديده     
حسن عبداهللا حسين1عضويهذآور دير راجحم183الحديده     
يحيى محمد يحيى حارث2رئاسهذآور دير راجحم183الحديده     
يوسف عيسى محمد جشاش2عضويهذآور دير راجحم183الحديده     
يحيى ابراهيم مقمة مقرني2عضويهذآور دير راجحم183الحديده     
عيسى علي أحمد راجحي3رئاسهذآور دير راجحم183الحديده     
احمد ابراهيم سالم 3عضويهذآور دير راجحم183الحديده     
عمر مقبول محمد خبان3عضويهذآور دير راجحم183الحديده     
سميرة أحمد مقبول راجحي4رئاسهاناثدير راجحم183الحديده     
فتحية محمد عبده النجار4عضويهاناثدير راجحم183الحديده     
زهراء احمد عبده طالب4عضويهاناثدير راجحم183الحديده     
عائشه احمد شيشان5رئاسهاناثدير راجحم183الحديده     
نعمة عثمان رحبة المحرقي5عضويهاناثدير راجحم183الحديده     
مريم محمد عيادي عوله5عضويهاناثدير راجحم183الحديده     
مقبول علي علي اهللا اخرش1رئاسهذآور دير االخرشا184الحديده     
عبدالرحمن محمد علي آميت1عضويهذآور دير االخرشا184الحديده     
محمد محمد امين قيقب1عضويهذآور دير االخرشا184الحديده     
ابراهيم محمد مكرم سماح2رئاسهذآور دير االخرشا184الحديده     
امين محمد جوخاف قيقب2عضويهذآور دير االخرشا184الحديده     
محمد محمد جوحان قيقب2عضويهذآور دير االخرشا184الحديده     
علي حسين اسماعيل ناصر3رئاسهذآور دير االخرشا184الحديده     
عبدالهادي علي يوسف اخرش3عضويهذآور دير االخرشا184الحديده     
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محمد شوعي ابراهيم اخرش3عضويهذآور دير االخرشا184الحديده     
لطيفة محمد علي القوزي4رئاسهاناثدير االخرشا184الحديده     
بدريه ابراهيم عبده معتكف4عضويهاناثدير االخرشا184الحديده     
رضى زيلعي بلوي4عضويهاناثدير االخرشا184الحديده     
زيلعيه حسن احمد مكرش5رئاسهاناثدير االخرشا184الحديده     
عوش ابكر علي مفلح5عضويهاناثدير االخرشا184الحديده     
احمديه أحمد شلب أخرش5عضويهاناثدير االخرشا184الحديده     
محمد احمد عاقل اخرش1رئاسهذآور المعقدب184الحديده     
حسن علي مكي شرف1عضويهذآور المعقدب184الحديده     
احمد يحيى عبده اخرش1عضويهذآور المعقدب184الحديده     
عيسى علي احمد مقرني2رئاسهذآور المعقدب184الحديده     
احمد شوعي محمد شوعي2عضويهذآور المعقدب184الحديده     
عبداهللا محمد أحمد الحاج2عضويهذآور المعقدب184الحديده     
هدى محمد علي فرج اخرش3رئاسهاناثالمعقدب184الحديده     
الهام عبداهللا حارث3عضويهاناثالمعقدب184الحديده     
عائشه عبداهللا احمد سود3عضويهاناثالمعقدب184الحديده     
فاطمه ابراهيم عبده معتكف4رئاسهاناثالمعقدب184الحديده     
سحر محمد شوعي قصير4عضويهاناثالمعقدب184الحديده     
رشيدة علي عمر الحاج4عضويهاناثالمعقدب184الحديده     
عبده محمد سعيد دوس1رئاسهذآور دير الشيخج184الحديده     
علي أحمد علي صغير سالم1عضويهذآور دير الشيخج184الحديده     
وليد محمد علي الديلمي1عضويهذآور دير الشيخج184الحديده     
احمد الوي يوسف قصير2رئاسهذآور دير الشيخج184الحديده     
هادي ابراهيم محمد بورجي2عضويهذآور دير الشيخج184الحديده     
احمد محمد محمد منصور2عضويهذآور دير الشيخج184الحديده     
عليا أحمد هادي هارب3رئاسهاناثدير الشيخج184الحديده     
فاطمه علي عبداهللا ناجي3عضويهاناثدير الشيخج184الحديده     
ناديه سالم علي منه3عضويهاناثدير الشيخج184الحديده     
عيش ابراهيم غزالي4رئاسهاناثدير الشيخج184الحديده     
سهام احمد حسن شيبه4عضويهاناثدير الشيخج184الحديده     
مجيدة محمد أحمد سالم4عضويهاناثدير الشيخج184الحديده     
محمد عبد اهللا إبراهيم شرف1رئاسهذآور دير ابكرد184الحديده     
احمد عبده علي مقرني1عضويهذآور دير ابكرد184الحديده     
محمد احمد علوان دريب1عضويهذآور دير ابكرد184الحديده     
محمد علي زين سمعلي2رئاسهذآور دير ابكرد184الحديده     
علي علي حاج الولي2عضويهذآور دير ابكرد184الحديده     
عبده علي محمد اسماعيل2عضويهذآور دير ابكرد184الحديده     
عائشة محمد يوسف حربة3رئاسهاناثدير ابكرد184الحديده     
الهام شوعي شوعي يعقوب3عضويهاناثدير ابكرد184الحديده     
فاطم ابراهيم علي مكرش3عضويهاناثدير ابكرد184الحديده     
امل محمد عبداهللا بلوي4رئاسهاناثدير ابكرد184الحديده     
زينب محمد محمد حربة4عضويهاناثدير ابكرد184الحديده     
خذيجة محمد محمد حربة4عضويهاناثدير ابكرد184الحديده     
عبده ابراهيم سعيد دوس1رئاسهذآور دير المساويه184الحديده     
حسن يوسف محمد الولي1عضويهذآور دير المساويه184الحديده     
محمد احمد عقيل حجازي1عضويهذآور دير المساويه184الحديده     
علي عزي أحمد الولي2رئاسهذآور دير المساويه184الحديده     
احمد علي ابوبكر حشيبري2عضويهذآور دير المساويه184الحديده     
احمد محمد عبده مقرني2عضويهذآور دير المساويه184الحديده     
محمد محمد وجيه الولي3رئاسهذآور دير المساويه184الحديده     
أحمد محمد عمر حربة3عضويهذآور دير المساويه184الحديده     
ابراهيم يوسف علي شامي3عضويهذآور دير المساويه184الحديده     
أحمد محمد محمد حشيبري4رئاسهذآور دير المساويه184الحديده     
محمد أحمد يحيى الجوفي4عضويهذآور دير المساويه184الحديده     
ابكر علي محمد سمعلي4عضويهذآور دير المساويه184الحديده     
نادية ابراهيم عبده راجح5رئاسهاناثدير المساويه184الحديده     
عقيله عيسى علي راقد5عضويهاناثدير المساويه184الحديده     
امنه علي مقبول علي5عضويهاناثدير المساويه184الحديده     
فاطم ابراهيم عيسى محجوب6رئاسهاناثدير المساويه184الحديده     
هدى سعد ابراهيم مبارك6عضويهاناثدير المساويه184الحديده     
حمامه يحيى سعيد البرعي6عضويهاناثدير المساويه184الحديده     
فاطمة مصروح محمد مقبول7رئاسهاناثدير المساويه184الحديده     
فاطم عبده احمد شامي7عضويهاناثدير المساويه184الحديده     
هادية محمد عوض هادي7عضويهاناثدير المساويه184الحديده     
عبدالرحمن حسين هادي اخرش1رئاسهذآور دير عبدو184الحديده     
عبداهللا ابراهيم علي عضابي1عضويهذآور دير عبدو184الحديده     
عبده ابراهيم محمد عبد1عضويهذآور دير عبدو184الحديده     
محمد محمد ابراهيم عبد2رئاسهذآور دير عبدو184الحديده     
ابراهيم محمد صالح قيقب2عضويهذآور دير عبدو184الحديده     
خالد أحمد ابكر عبد2عضويهذآور دير عبدو184الحديده     
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أحمد محمد أحمد حربة3رئاسهذآور دير عبدو184الحديده     
حسن محمد علي فقير3عضويهذآور دير عبدو184الحديده     
احمد محمد عبدالعليم3عضويهذآور دير عبدو184الحديده     
مريم شوعي شوعي يعقوب4رئاسهاناثدير عبدو184الحديده     
جوهرة محمد علي ماهوب4عضويهاناثدير عبدو184الحديده     
مرزوقة علي محمد شوعي4عضويهاناثدير عبدو184الحديده     
مريم هادي عمر أخرش5رئاسهاناثدير عبدو184الحديده     
جواهر محمد ابكر مهدي عبد5عضويهاناثدير عبدو184الحديده     
فاطم محمد محمد عبد5عضويهاناثدير عبدو184الحديده     
علي عبداهللا محمد مقرني 1رئاسهذآور الحتيريهز184الحديده     
محمد علي عمر الحاج1عضويهذآور الحتيريهز184الحديده     
عبدالرحمن عبداهللا علي وهان1عضويهذآور الحتيريهز184الحديده     
شوعي علي ابراهيم قطابي2رئاسهذآور الحتيريهز184الحديده     
محمد عبداهللا محمد مقرني2عضويهذآور الحتيريهز184الحديده     
محمد علي محمد سمعلي2عضويهذآور الحتيريهز184الحديده     
محمد محمد عبداهللا حسن3رئاسهذآور الحتيريهز184الحديده     
ادم محمد عبده علي مقرني3عضويهذآور الحتيريهز184الحديده     
علي عبده علي مقرني3عضويهذآور الحتيريهز184الحديده     
فاطم نعمان احمد حمود4رئاسهاناثالحتيريهز184الحديده     
عائشة عبده ابكر ماس4عضويهاناثالحتيريهز184الحديده     
خذيجة عبداهللا عبده وهان4عضويهاناثالحتيريهز184الحديده     
اآرام ماحمد سالم جسفان5رئاسهاناثالحتيريهز184الحديده     
زينب سعيد عيسى دوس5عضويهاناثالحتيريهز184الحديده     
عواطف محمد محمد فضه5عضويهاناثالحتيريهز184الحديده     
مريم عبداهللا محمد حارث6رئاسهاناثالحتيريهز184الحديده     
آمنه محمد علي وهان6عضويهاناثالحتيريهز184الحديده     
عائشة أحمد أحمد مزجد6عضويهاناثالحتيريهز184الحديده     
عبداهللا محمد حسن قيقب1رئاسهذآور دير دخنهح184الحديده     
درويش محمد حسن زبيله1عضويهذآور دير دخنهح184الحديده     
محمد علي حسن دوس مقرني1عضويهذآور دير دخنهح184الحديده     
ابراهيم محمد قاسم محمد دخنه2رئاسهذآور دير دخنهح184الحديده     
ابراهيم عبده محمد شوعي2عضويهذآور دير دخنهح184الحديده     
حسن علي محمد علي2عضويهذآور دير دخنهح184الحديده     
أحمد حسن محمد بطيش3رئاسهذآور دير دخنهح184الحديده     
ابراهيم علي اهللا ابراهيم مقبول عوام3عضويهذآور دير دخنهح184الحديده     
احمد محمد حسن بطيش3عضويهذآور دير دخنهح184الحديده     
قبول أحمد أبكر يوسف4رئاسهاناثدير دخنهح184الحديده     
صالحه محمد احمد ابو الغيث4عضويهاناثدير دخنهح184الحديده     
عبدالرحمن حاشد انعم4عضويهاناثدير دخنهح184الحديده     
مطره مهدي علي عبداهللا5رئاسهاناثدير دخنهح184الحديده     
احالم محمد عبداهللا االآوع5عضويهاناثدير دخنهح184الحديده     
خذيجة محمد ابراهيم ذحنه5عضويهاناثدير دخنهح184الحديده     
محمد قاسم علي مقرني1رئاسهذآور القاهرةط184الحديده     
ابراهيم علي احمد دريبي1عضويهذآور القاهرةط184الحديده     
محمد أحمد شامي ذخنه1عضويهذآور القاهرةط184الحديده     
محمد محمد ابكر راسين2رئاسهذآور القاهرةط184الحديده     
علي سالم محمد زميل2عضويهذآور القاهرةط184الحديده     
فهد عبدالرحمن عبده اخرش2عضويهذآور القاهرةط184الحديده     
يحيى احمد احمد آميت3رئاسهذآور القاهرةط184الحديده     
علي محمد احمد عبدالواحد3عضويهذآور القاهرةط184الحديده     
مونس ابراهيم حسان3عضويهذآور القاهرةط184الحديده     
احمد علي عبده مقرني4رئاسهذآور القاهرةط184الحديده     
أحمد مقبول محمد مشهور4عضويهذآور القاهرةط184الحديده     
ابراهيم قاسم موتان عياك4عضويهذآور القاهرةط184الحديده     
سهير علي حسن مهدي5رئاسهاناثالقاهرةط184الحديده     
امل محمد يحيى مقبولي5عضويهاناثالقاهرةط184الحديده     
ندى علي عبداهللا ناجي5عضويهاناثالقاهرةط184الحديده     
فتحيه عبده محمد مقبولي6رئاسهاناثالقاهرةط184الحديده     
امل محمد قادري قصير6عضويهاناثالقاهرةط184الحديده     
ليلى عبده عمر زيلعي6عضويهاناثالقاهرةط184الحديده     
مقبولة محمد حسين قصير7رئاسهاناثالقاهرةط184الحديده     
صالحه محمد يحيى مقبولي7عضويهاناثالقاهرةط184الحديده     
عائشة ابوالغيث احمد طحول7عضويهاناثالقاهرةط184الحديده     
طارق احمد علي شامي1رئاسهذآور القزعى184الحديده     
علي احمد عمر خيرات1عضويهذآور القزعى184الحديده     
ايوب محمد عبده مقرني1عضويهذآور القزعى184الحديده     
محمد علي فوزي قيقب2رئاسهذآور القزعى184الحديده     
عبدالكريم محمد عبده مقرني2عضويهذآور القزعى184الحديده     
قاسم شوعي ابراهيم مشقر2عضويهذآور القزعى184الحديده     
فاطم بلغيث احمد رزيق3رئاسهاناثالقزعى184الحديده     
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ساره علي حسن مهدي3عضويهاناثالقزعى184الحديده     
آفاية أحمد حسين ناصر3عضويهاناثالقزعى184الحديده     
فاطمة عمر محمد أبو الغيث4رئاسهاناثالقزعى184الحديده     
عائشه محمد احمد شامي4عضويهاناثالقزعى184الحديده     
امنه علي احمد عمر هبه4عضويهاناثالقزعى184الحديده     
محمد احمد علي مقرني1رئاسهذآور البراخشةك184الحديده     
علي أحمد محمد يوسف1عضويهذآور البراخشةك184الحديده     
دهل مساوى ابكر فزعة1عضويهذآور البراخشةك184الحديده     
عبده بن عبده حداد2رئاسهذآور البراخشةك184الحديده     
ابكر علي محمد باشق2عضويهذآور البراخشةك184الحديده     
راشد علي عمر الحاج2عضويهذآور البراخشةك184الحديده     
مريم ابراهيم شوعي يعقوب3رئاسهاناثالبراخشةك184الحديده     
آمنه عبداهللا عبداهللا حربة3عضويهاناثالبراخشةك184الحديده     
فاطمة أحمد ابكر يوسف3عضويهاناثالبراخشةك184الحديده     
فاطمه علي عبده آحيل4رئاسهاناثالبراخشةك184الحديده     
ابتسام شوقي علي مكي4عضويهاناثالبراخشةك184الحديده     
هدى عمر على مكرش4عضويهاناثالبراخشةك184الحديده     
علي أحمد يحي آزابه1رئاسهذآور دير آزابهل184الحديده     
ابراهيم محمد علي قوزي1عضويهذآور دير آزابهل184الحديده     
عبداهللا احمد شامي1عضويهذآور دير آزابهل184الحديده     
محمد احمد علي بلغيث2رئاسهذآور دير آزابهل184الحديده     
علي عبداهللا ابراهيم قوزي2عضويهذآور دير آزابهل184الحديده     
ابراهيم ابوبكر سليمان الحداد2عضويهذآور دير آزابهل184الحديده     
فاطمه محمد عبده حسن3رئاسهاناثدير آزابهل184الحديده     
محمد احمد علي بلغيث3عضويهاناثدير آزابهل184الحديده     
عزه عبداهللا علي محمد3عضويهاناثدير آزابهل184الحديده     
ابراهيم محمد عبداهللا عاقل1رئاسهذآور أبو ريش الشرقيم184الحديده     
حسن علي محمد شوعي1عضويهذآور أبو ريش الشرقيم184الحديده     
قاسم عبداهللا محمد ماهوب1عضويهذآور أبو ريش الشرقيم184الحديده     
جمهوري محمد أحمد حشيبري1رئاسهذآور الجازعن184الحديده     
عبداهللا احمد عمر عوام1عضويهذآور الجازعن184الحديده     
مقبول محمد مقبول قندي1عضويهذآور الجازعن184الحديده     
احمد علوان حشيبري2رئاسهذآور الجازعن184الحديده     
فاطمه عبده مهدي حسن2عضويهذآور الجازعن184الحديده     
أحمد محمد محمد عبداهللا2عضويهذآور الجازعن184الحديده     
علي بن علي سيف غايب3رئاسهذآور الجازعن184الحديده     
احمد شوعي ابراهيم عوام3عضويهذآور الجازعن184الحديده     
نهاري حسن محمد عراج3عضويهذآور الجازعن184الحديده     
منصور محمد مهدي مريدي4رئاسهذآور الجازعن184الحديده     
علي علي محمد سعيد4عضويهذآور الجازعن184الحديده     
حمدان احمد حاج حيد4عضويهذآور الجازعن184الحديده     
جمال درويش ابراهيم يوسف5رئاسهذآور الجازعن184الحديده     
عيسى ابراهيم محمد شايع عوام5عضويهذآور الجازعن184الحديده     
عبدالكريم محمد عبداهللا البلوي5عضويهذآور الجازعن184الحديده     
آمنه رعيني حسين هيجه6رئاسهاناثالجازعن184الحديده     
رضيه محمد حسن غنام6عضويهاناثالجازعن184الحديده     
عائشه عبده محمد بيه6عضويهاناثالجازعن184الحديده     
صفاء علي لونطه7رئاسهاناثالجازعن184الحديده     
فاطمة محمد عبده باشا7عضويهاناثالجازعن184الحديده     
مريم عبداهللا هيجه عطار7عضويهاناثالجازعن184الحديده     
آمنه عبدالرحمن عبده دهبان8رئاسهاناثالجازعن184الحديده     
شوعيه فضل النجار8عضويهاناثالجازعن184الحديده     
سوسن صغير محمد عوض8عضويهاناثالجازعن184الحديده     
عبده حسين يحيى النعمي1رئاسهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
محمد احمد حازم1عضويهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
زيد علي محمد ابو طالب1عضويهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
اسد علي عبداهللا باشا2رئاسهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
محمد يوسف يعقوب محمد2عضويهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
محمد عمر محمد قصير2عضويهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
جبران احمد محمد جبران3رئاسهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
حسن عابد حسن فضايل3عضويهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
وهيب علي سالم مصلح3عضويهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
علي حمود ابوطالب4رئاسهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
عيسى علي موسى بننه4عضويهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
علي محمد علي بننه4عضويهذآور مدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
صالحة بورجي شوعي تمر5رئاسهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
إلهام مبخوت علي خميس5عضويهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
رؤية محمد احمد حازم5عضويهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
حنان جبران محمد6رئاسهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
اشواق عبداهللا ابراهيم دحيقي6عضويهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
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تهاني سعيد ثابت الناصري6عضويهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
سالم عبدالرحمن الموري7رئاسهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
فاضلة شائع أحمد شائع7عضويهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
عمرة محمد عمر بناء7عضويهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
صالحه عبدالكريم احمد عواجي8رئاسهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
حمديه حسن احمد عواجي8عضويهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
لطيفة علي حمود الماخذي8عضويهاناثمدرسة الثورة بالزهرةا185الحديده     
حسام أحمد مشال1رئاسهذآور القنمةب185الحديده     
احمد ايوب احمد عضابي1عضويهذآور القنمةب185الحديده     
احمد احمد مصلح شامي1عضويهذآور القنمةب185الحديده     
محمد يحي عمر شامي2رئاسهذآور القنمةب185الحديده     
احمد محمد شامي نجدي2عضويهذآور القنمةب185الحديده     
احمد محمد جوهري شامي2عضويهذآور القنمةب185الحديده     
خالد محمد محمد حاشدي3رئاسهذآور القنمةب185الحديده     
عبدالسالم زين هادي هيج3عضويهذآور القنمةب185الحديده     
عبدالغني جبران شامي محمد3عضويهذآور القنمةب185الحديده     
عبداهللا مخربش شوعي مخنجر4رئاسهذآور القنمةب185الحديده     
محمد هادي احمد اقعش4عضويهذآور القنمةب185الحديده     
محمد علي حسين الكوماني4عضويهذآور القنمةب185الحديده     
جماله حسن علي صويلح5رئاسهاناثالقنمةب185الحديده     
سلمى عبداهللا صالح الجوفي5عضويهاناثالقنمةب185الحديده     
عزيزة شرف حمود المأخدي5عضويهاناثالقنمةب185الحديده     
مريم وادي أحمد مخنجر6رئاسهاناثالقنمةب185الحديده     
زبيده حسن علي القباطي6عضويهاناثالقنمةب185الحديده     
جمعة عثمان ابراهيم عقيلي6عضويهاناثالقنمةب185الحديده     
جابر حبيش حمدان قيراط1رئاسهذآور مدرسة الفرزةج185الحديده     
أحمد عبداهللا عبده راجح1عضويهذآور مدرسة الفرزةج185الحديده     
احمد قائد احمد الصالحي1عضويهذآور مدرسة الفرزةج185الحديده     
حسن محمد حسن مشرع2رئاسهذآور مدرسة الفرزةج185الحديده     
طالل عبدالقادرسعيد محمد2عضويهذآور مدرسة الفرزةج185الحديده     
ابراهيم حسن هادي منسكي2عضويهذآور مدرسة الفرزةج185الحديده     
عبداهللا عابد الحسن علي3رئاسهذآور مدرسة الفرزةج185الحديده     
محمد احمد محمد عباد3عضويهذآور مدرسة الفرزةج185الحديده     
علي ابكر سلومي جابر3عضويهذآور مدرسة الفرزةج185الحديده     
حمديه حسن يحيى تقي4رئاسهاناثمدرسة الفرزةج185الحديده     
زينب احمد احمد حكمي4عضويهاناثمدرسة الفرزةج185الحديده     
هناء يحي محمد زوير4عضويهاناثمدرسة الفرزةج185الحديده     
هند عبداهللا عبده عثمان5رئاسهاناثمدرسة الفرزةج185الحديده     
تقية عبداهللا ابراهيم دحيقي5عضويهاناثمدرسة الفرزةج185الحديده     
فاطمة خيرات محمد الحسن5عضويهاناثمدرسة الفرزةج185الحديده     
علي بن علي بن علي راجحي1رئاسهذآور المعترضد185الحديده     
حسن عبده حسن مشخري1عضويهذآور المعترضد185الحديده     
ابكر جيالن احمد شيبة1عضويهذآور المعترضد185الحديده     
جيالن ابكر احمد محمد شيبة2رئاسهذآور المعترضد185الحديده     
عبدالجبار ابراهيم خليل2عضويهذآور المعترضد185الحديده     
محمد حسان علي راجحي2عضويهذآور المعترضد185الحديده     
رمزي مرشد صالح سلطان3رئاسهذآور المعترضد185الحديده     
حسن أحمد إبراهيم خليل3عضويهذآور المعترضد185الحديده     
صالح عبده غالب ابراهيم3عضويهذآور المعترضد185الحديده     
معزبي محمد حسن ناصر 4رئاسهذآور المعترضد185الحديده     
يحي علي حسن االسلمي4عضويهذآور المعترضد185الحديده     
محمد محمد دخن4عضويهذآور المعترضد185الحديده     
ماريه محمد حسين صياني5رئاسهاناثالمعترضد185الحديده     
صفاء محمد عزالدين محسن5عضويهاناثالمعترضد185الحديده     
زهور محمد علي بننه5عضويهاناثالمعترضد185الحديده     
فوزية محمد سعيد محمد6رئاسهاناثالمعترضد185الحديده     
حيدريه عبده شوعي باشا6عضويهاناثالمعترضد185الحديده     
عائشة محمد علي زبير باشا6عضويهاناثالمعترضد185الحديده     
سوسن سيف احمد مرشد7رئاسهاناثالمعترضد185الحديده     
خادمه علي حسن بدوي7عضويهاناثالمعترضد185الحديده     
ياسمين علي محمد األآوع7عضويهاناثالمعترضد185الحديده     
وادية علي موسى محمد8رئاسهاناثالمعترضد185الحديده     
حنان عبداهللا عبداهللا االآود8عضويهاناثالمعترضد185الحديده     
مريم عبده غالب ابراهيم8عضويهاناثالمعترضد185الحديده     
فاطمة سالم غزوان هندي9رئاسهاناثالمعترضد185الحديده     
شمس عبدالجبار ابراهيم خليل9عضويهاناثالمعترضد185الحديده     
هبه علي عبده آالدة9عضويهاناثالمعترضد185الحديده     
فؤاد محمد علي ذيب1رئاسهذآور نعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
احمد محمد صديق شيخ1عضويهذآور نعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
أحمد عبده أحمد هيج1عضويهذآور نعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
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محمد محمود عبدالوهاب2رئاسهذآور نعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
عمر مقبول عمر عبده فرنتي2عضويهذآور نعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
وليد محمد زين هيج2عضويهذآور نعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
مصطفى سالم عوض العريفي3رئاسهذآور نعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
علي احمد هادي هيج3عضويهذآور نعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
عبده حسن ناجي عبداهللا3عضويهذآور نعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
لينا عبداهللا عبده عثمان4رئاسهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
رمله بورجي شوعي تمر4عضويهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
امل حسن احمد حسن علوي4عضويهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
فاطمه محمد حسين البراق5رئاسهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
لطيفة محمد طالل زين هيج5عضويهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
مريم علي احمد هادي هيج5عضويهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
زينب زين هادي هيج6رئاسهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
نجاة شوالن احمد حسن 6عضويهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
افنان محمد محسن الحسني6عضويهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
جوهرة تقي حمود امين7رئاسهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
حفصة محمد أحمد هادي7عضويهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
منى احمد شوعي تمر7عضويهاناثنعمان ( صوت العرب)ه185الحديده     
عبداهللا احمد سنان1رئاسهذآور اللجامو185الحديده     
هادي محمد حسن مزبل1عضويهذآور اللجامو185الحديده     
عبداهللا محمد أحمد فتح الدين1عضويهذآور اللجامو185الحديده     
وليد احمد علي حنش2رئاسهذآور اللجامو185الحديده     
إبراهيم محمد حلبوب األسلمي2عضويهذآور اللجامو185الحديده     
أحمد محمد عالاهللا أحمد بكيربي2عضويهذآور اللجامو185الحديده     
سمر مساوى سلطان3رئاسهاناثاللجامو185الحديده     
خلود يعقوب محمد عالاهللا3عضويهاناثاللجامو185الحديده     
مقبوله عبده ابكر الولي3عضويهاناثاللجامو185الحديده     
زهراء ابوالغيث مساوى ندر4رئاسهاناثاللجامو185الحديده     
راضية زين حسن زين هيج4عضويهاناثاللجامو185الحديده     
سعادة محمد زوير بيه4عضويهاناثاللجامو185الحديده     
سلمى محمد عزالدين محسن5رئاسهاناثاللجامو185الحديده     
وهيبه زيد خيرات محمد علي 5عضويهاناثاللجامو185الحديده     
نجوى محمد دومه محمد5عضويهاناثاللجامو185الحديده     
محمد نور علي حسن فرنتي1رئاسهذآور الرصفةز185الحديده     
أحمد عاقل أحمد يحي1عضويهذآور الرصفةز185الحديده     
علي فرج قريبي احمد1عضويهذآور الرصفةز185الحديده     
محمد علي شريف مكي2رئاسهذآور الرصفةز185الحديده     
اسامة زين أحمد هيج2عضويهذآور الرصفةز185الحديده     
عبداهللا علي عيسى ابراهيم2عضويهذآور الرصفةز185الحديده     
ابراهيم محمد أحمد عاقل3رئاسهذآور الرصفةز185الحديده     
هادي حسين محمد دوبع3عضويهذآور الرصفةز185الحديده     
عبدالرزاق حسن سليمان عبدالرزاق3عضويهذآور الرصفةز185الحديده     
يحيى علي بورجي علي 4رئاسهذآور الرصفةز185الحديده     
غزالي علي حسن عبده4عضويهذآور الرصفةز185الحديده     
بدر ابراهيم عيسى هندي4عضويهذآور الرصفةز185الحديده     
هدى احمد عبداهللا آعدش5رئاسهاناثالرصفةز185الحديده     
حفصة يحي الولي محمد5عضويهاناثالرصفةز185الحديده     
شوعية عقيل علي عواجي5عضويهاناثالرصفةز185الحديده     
آمنه يوسف يحي الولي6رئاسهاناثالرصفةز185الحديده     
حسينه هادي حسن واصلي6عضويهاناثالرصفةز185الحديده     
الهام احمد علي غزوان6عضويهاناثالرصفةز185الحديده     
عائشة احمد حكمي فرنتي 7رئاسهاناثالرصفةز185الحديده     
فاطمة محمد علي صوعان7عضويهاناثالرصفةز185الحديده     
سلمى عبدالكريم أحمد عوادي7عضويهاناثالرصفةز185الحديده     
هندية احمد يحيى ترآي8رئاسهاناثالرصفةز185الحديده     
ندى حسن حسين الدهمي8عضويهاناثالرصفةز185الحديده     
نجالء يحيى عبداهللا8عضويهاناثالرصفةز185الحديده     
هاشم محمد صالح تقي1رئاسهذآور دير علي حسنح185الحديده     
عبدالرحمن يحيى أحمد خزيمي1عضويهذآور دير علي حسنح185الحديده     
عبداهللا احمد محمد عمر شيبه1عضويهذآور دير علي حسنح185الحديده     
عبدالوهاب محمد هاشم جبلي2رئاسهذآور دير علي حسنح185الحديده     
عبداهللا علي محمد خير جهضم2عضويهذآور دير علي حسنح185الحديده     
عبداهللا عبداهللا الحميتي2عضويهذآور دير علي حسنح185الحديده     
حسن علي ربيع حكمي3رئاسهذآور دير علي حسنح185الحديده     
حيدر احمد علي ابو طالب3عضويهذآور دير علي حسنح185الحديده     
جابر مشرقي خلوفة عبده3عضويهذآور دير علي حسنح185الحديده     
اسماء علي احمد حسن باشا4رئاسهاناثدير علي حسنح185الحديده     
آفايه عمر خلوفة زين4عضويهاناثدير علي حسنح185الحديده     
امنة محمد علي قحم4عضويهاناثدير علي حسنح185الحديده     
مريم جبري عالن محمد5رئاسهاناثدير علي حسنح185الحديده     
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صفاء عبدالحكيم احمد حسن باشا5عضويهاناثدير علي حسنح185الحديده     
امنه عبده عقيل عواجي5عضويهاناثدير علي حسنح185الحديده     
رنا علي أحمد حسن باشه6رئاسهاناثدير علي حسنح185الحديده     
عبير عمر خلوفة زين6عضويهاناثدير علي حسنح185الحديده     
فاطمة محمد معزبي نقاء6عضويهاناثدير علي حسنح185الحديده     
محمد علي محمد جرنه 1رئاسهذآور الخرابهط185الحديده     
عبداالله عبده حسن قشر1عضويهذآور الخرابهط185الحديده     
عبد اهللا أحمد عواصة1عضويهذآور الخرابهط185الحديده     
أحمد محمد حسين عمر2رئاسهذآور الخرابهط185الحديده     
علي عبده محمد مكي2عضويهذآور الخرابهط185الحديده     
عبده هادي محمد صغير فرنتي2عضويهذآور الخرابهط185الحديده     
نور الدين حسن علي محمد مقبول3رئاسهذآور الخرابهط185الحديده     
هادي صغير حباب هيج3عضويهذآور الخرابهط185الحديده     
عبداهللا أحمد أحمد عضابي3عضويهذآور الخرابهط185الحديده     
عبداهللا علي محمد زين هيج4رئاسهذآور الخرابهط185الحديده     
عبدالرحمن زين محمد حسن مكي4عضويهذآور الخرابهط185الحديده     
حسن داود باجل4عضويهذآور الخرابهط185الحديده     
جبري شوعي محمد فقية5رئاسهذآور الخرابهط185الحديده     
حسن حسن علي احمد5عضويهذآور الخرابهط185الحديده     
هادي أحمد عبداهللا عامش5عضويهذآور الخرابهط185الحديده     
نادية علي حسن بدجي6رئاسهاناثالخرابهط185الحديده     
سلوى محمد عبداهللا ملحاني6عضويهاناثالخرابهط185الحديده     
فاطمة أحمد شوعي تمر6عضويهاناثالخرابهط185الحديده     
حنان محمد عبداهللا ملحاني7رئاسهاناثالخرابهط185الحديده     
زهور عمر جابر7عضويهاناثالخرابهط185الحديده     
جواهر محمد سليمان7عضويهاناثالخرابهط185الحديده     
ذآرى بكري ابراهيم النعمي8رئاسهاناثالخرابهط185الحديده     
انهار حسن عبداهللا ملحاني8عضويهاناثالخرابهط185الحديده     
نادية مناجي إبراهيم علي 8عضويهاناثالخرابهط185الحديده     
أحمد محمد أحمد هيج1رئاسهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
محمد احمد صغير حامد1عضويهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
جيالن محمد صمام محمد1عضويهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
احمد عبداهللا حسين خميسي2رئاسهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
ابراهيم عبداهللا ابراهيم دحيقي2عضويهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
محمد ابراهيم راجح علي 2عضويهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
عبداهللا عبده شوعي باشه3رئاسهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
محمد علي حسن أفندي3عضويهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
امجد سمير احمد الحكيمي3عضويهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
رياض عبداهللا محمد نعمان4رئاسهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
اسماعيل عبدالرحمن الموري4عضويهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
محمد عبداهللا محمد االسادي4عضويهذآور مدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
اسماء أحمد صغير حامد5رئاسهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
مصباح عيسى يحي طاهر5عضويهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
هند عبدالرحمن زين هادي5عضويهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
حليمة جبران محمد6رئاسهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
محمديه أحمد حسن أحمد عواجي6عضويهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
فاطمة حسن محمد شوعي هجيني6عضويهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
دالل حسن أحمد عواجي7رئاسهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
عائشة اشراف حسين عوني7عضويهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
فاطمة عبداهللا حسين خميسي7عضويهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
غصون محسن هادي عصيمي8رئاسهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
سوزان علي أحمد حسن باشا8عضويهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
سيما محمد حميد النقيب8عضويهاناثمدرسة الزهرة بالزهرةى185الحديده     
علي ابراهيم محمد شريف1رئاسهذآور مدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
علي ابراهيم بحيص محمد1عضويهذآور مدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
احمد علي احمد شوميش1عضويهذآور مدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
محمد احمد مقبول عراج2رئاسهذآور مدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
يحي مكين ابراهيم حاسر2عضويهذآور مدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
زيلعي محمد بغدادي هارب2عضويهذآور مدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
وحيد قاسم سيبه3رئاسهذآور مدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
احمد ابراهيم بحيص محمد3عضويهذآور مدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
موفق خمجان يحيى خمجان3عضويهذآور مدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
عزيزة علي شوعي باشا4رئاسهاناثمدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
تابعة أحمد علي عراج4عضويهاناثمدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
رعنا احمد ابراهيم مناجي4عضويهاناثمدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
فاطمة عيسى عقيل عيسى5رئاسهاناثمدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
عائشة عبده علي هندي5عضويهاناثمدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
ساره خمجان يحيى خمجان5عضويهاناثمدرسة دير السيد بالزهرك185الحديده     
محمود هادي حسين منسكي1رئاسهذآور مدرسة الرافعيل185الحديده     
عبداهللا محمد محمد مهدي1عضويهذآور مدرسة الرافعيل185الحديده     
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محمد عبدالوهاب احمد النعمي1عضويهذآور مدرسة الرافعيل185الحديده     
ماجد محمد محمد بازوري2رئاسهذآور مدرسة الرافعيل185الحديده     
عيسي أحمد عيسى عضابي2عضويهذآور مدرسة الرافعيل185الحديده     
احمد علي احمد عواجي2عضويهذآور مدرسة الرافعيل185الحديده     
علي محمد زين عصيمي3رئاسهذآور مدرسة الرافعيل185الحديده     
علي طالب هادي منسكي3عضويهذآور مدرسة الرافعيل185الحديده     
خالد حسين هادي منسكي3عضويهذآور مدرسة الرافعيل185الحديده     
ذآرى حسين عجيبي زوقري4رئاسهاناثمدرسة الرافعيل185الحديده     
هاجر حسين هادي4عضويهاناثمدرسة الرافعيل185الحديده     
اقدار احمد علي هبه حليه4عضويهاناثمدرسة الرافعيل185الحديده     
خميسه عيسى يحيى طاهر5رئاسهاناثمدرسة الرافعيل185الحديده     
عبير اسد عجيبي زوقري5عضويهاناثمدرسة الرافعيل185الحديده     
سمر بليهي دامغي فيصل5عضويهاناثمدرسة الرافعيل185الحديده     
اسماء عبده ابكر الولي6رئاسهاناثمدرسة الرافعيل185الحديده     
مريم حسن مبخوت سلطان6عضويهاناثمدرسة الرافعيل185الحديده     
ليلى أحمد دخن6عضويهاناثمدرسة الرافعيل185الحديده     
احمد عايض احمد فرنتي1رئاسهذآور دير الحجرةم185الحديده     
رمزي محمد يحيى بكري1عضويهذآور دير الحجرةم185الحديده     
عبدالعزيز علي عبده فرنتي1عضويهذآور دير الحجرةم185الحديده     
علي احمد علي زراع2رئاسهذآور دير الحجرةم185الحديده     
يحيى علي محمد حمود2عضويهذآور دير الحجرةم185الحديده     
عمر اسماعيل أحمد اسماعيل2عضويهذآور دير الحجرةم185الحديده     
جبريل عبداهللا حسن3رئاسهذآور دير الحجرةم185الحديده     
عبده علي محمد بهكلي3عضويهذآور دير الحجرةم185الحديده     
محمد هادي علي هادي بيه3عضويهذآور دير الحجرةم185الحديده     
علي احمد عقيل جوخبي4رئاسهذآور دير الحجرةم185الحديده     
عبد اهللا إسماعيل علي4عضويهذآور دير الحجرةم185الحديده     
يحي محمد هباش وقيد4عضويهذآور دير الحجرةم185الحديده     
فاطمة أحمد محمد عزالدين5رئاسهاناثدير الحجرةم185الحديده     
عمريه عجيل علي محمد 5عضويهاناثدير الحجرةم185الحديده     
سميرة محمد عبداهللا القيس5عضويهاناثدير الحجرةم185الحديده     
عمادية عبداهللا حسين علي6رئاسهاناثدير الحجرةم185الحديده     
عائشة علوان أحمد شائع6عضويهاناثدير الحجرةم185الحديده     
صفيه علي بهكلي فرنتي6عضويهاناثدير الحجرةم185الحديده     
ريم علي حسن عابد بن7رئاسهاناثدير الحجرةم185الحديده     
نبيهه حسن حسين الدهمي7عضويهاناثدير الحجرةم185الحديده     
عوش احمد سالم احمد7عضويهاناثدير الحجرةم185الحديده     
يوسف أحمد جمعان ابراهيم1رئاسهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
على جبران زبير1عضويهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
فيصل محمد جيش ابو الحاضر1عضويهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
علي شوعي محمد الهندي2رئاسهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
محمد عبده احمد صغير جهظم2عضويهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
عدنان احمد محمد جهظم2عضويهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
سلطان احمد عيسى جهظم3رئاسهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
عبداللطيف علي محمد قطيع3عضويهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
حسن محمد ناصر منصور3عضويهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
موسى محمد بلغيث شعبين4رئاسهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
ماجد محمد جيش ابو الحاضر4عضويهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
رشيد محمد محمد شامي4عضويهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
على على محمد حسن ابراهيم5رئاسهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
محمد جبران محمد5عضويهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
محمد مبارك حسن جهضم5عضويهذآور مدرسة الجرانبا186الحديده     
عيشه على حسن بدوي جهظم6رئاسهاناثمدرسة الجرانبا186الحديده     
برآة عالن أحمد حسن6عضويهاناثمدرسة الجرانبا186الحديده     
احالم معادي محمد عبده6عضويهاناثمدرسة الجرانبا186الحديده     
حنان حسن الوشلي7رئاسهاناثمدرسة الجرانبا186الحديده     
اسماء احمد محمد حامد7عضويهاناثمدرسة الجرانبا186الحديده     
حليم عبده على طويل7عضويهاناثمدرسة الجرانبا186الحديده     
سميره شعبان عوجان على 8رئاسهاناثمدرسة الجرانبا186الحديده     
بدرية سردود شوعي أحمد8عضويهاناثمدرسة الجرانبا186الحديده     
ذآرى قائد الحاج بشر8عضويهاناثمدرسة الجرانبا186الحديده     
احمد شعبان حسن الشعبي1رئاسهذآور مدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
اسماعيل احمد ابراهيم ترآي1عضويهذآور مدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
علي شوعي يحي دوح1عضويهذآور مدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
بالل محمد عبده بنده2رئاسهذآور مدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
صالح عقيلي زوقر2عضويهذآور مدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
عصام زين يحيى الشعبي2عضويهذآور مدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
احمد جبران الشعبي3رئاسهذآور مدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
محمد علي حيد ستار3عضويهذآور مدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
أحمد خضر مغبش3عضويهذآور مدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
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ندى عبداهللا ابكر شائع4رئاسهاناثمدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
تقوى على هارب الشعبي4عضويهاناثمدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
سلمي على عبده الشعبي4عضويهاناثمدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
ابتسام حسن ابراهيم باشا5رئاسهاناثمدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
فاطمة أحمد علي دوش5عضويهاناثمدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
احسان جربوش علي أحمد5عضويهاناثمدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
غيدعلي سعد مرزوق6رئاسهاناثمدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
فاطمة احمد محمد حامد6عضويهاناثمدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
ندي على هارب الشعبي6عضويهاناثمدرسة الفوز بالشعابية في نفس المرآزب186الحديده     
علي محمد علي جعدول1رئاسهذآور القحفةج186الحديده     
على على جابر افندي1عضويهذآور القحفةج186الحديده     
حسين على غبير خراش1عضويهذآور القحفةج186الحديده     
منصور حسن محمد فضائل2رئاسهذآور القحفةج186الحديده     
حمادي محمد محمد واضح2عضويهذآور القحفةج186الحديده     
احمد محمد مبارك مغبش2عضويهذآور القحفةج186الحديده     
ابراهيم على جابر افندي3رئاسهذآور القحفةج186الحديده     
بدر أحمد محمد هادي مغبش3عضويهذآور القحفةج186الحديده     
علي ابراهيم عبده بحيص3عضويهذآور القحفةج186الحديده     
علي محمد مخنشاع4رئاسهذآور القحفةج186الحديده     
محمد على محمد قيراط4عضويهذآور القحفةج186الحديده     
بشير محمد عبداهللا عثمان4عضويهذآور القحفةج186الحديده     
آفاية دوآم محمد دبا5رئاسهاناثالقحفةج186الحديده     
سلوى احمد علي فتح5عضويهاناثالقحفةج186الحديده     
منى أحمد محمد زين5عضويهاناثالقحفةج186الحديده     
محمدية حاشد علي سمري6رئاسهاناثالقحفةج186الحديده     
فاطمة دوآم محمد دبا6عضويهاناثالقحفةج186الحديده     
مريم عبداهللا احمد شيكي6عضويهاناثالقحفةج186الحديده     
خالد احمد يحيى اقعش1رئاسهذآور دير الصفيرد186الحديده     
علي علي عبسي اشول1عضويهذآور دير الصفيرد186الحديده     
محمد علي محمد الطيب1عضويهذآور دير الصفيرد186الحديده     
عبدالباري على صغير اقعش2رئاسهذآور دير الصفيرد186الحديده     
أحمد ابراهيم علي سفيان2عضويهذآور دير الصفيرد186الحديده     
صالح شوعي عمر سليم2عضويهذآور دير الصفيرد186الحديده     
عبده محمد حسن حسن3رئاسهذآور دير الصفيرد186الحديده     
حسن عبده حسن دعيشي3عضويهذآور دير الصفيرد186الحديده     
مجاهد احمد محمد علي سعيد3عضويهذآور دير الصفيرد186الحديده     
فاطمة على حجر دجانه4رئاسهاناثدير الصفيرد186الحديده     
أحمديه علي أحمد محسن4عضويهاناثدير الصفيرد186الحديده     
سلمى عبداهللا صالح الجوفي4عضويهاناثدير الصفيرد186الحديده     
جمالة علي ناصر الشرعبي5رئاسهاناثدير الصفيرد186الحديده     
فائزه عبده محمد احمد 5عضويهاناثدير الصفيرد186الحديده     
فاطمة يحيى عبداهللا5عضويهاناثدير الصفيرد186الحديده     
سميره حسن عبداهللا القيسي6رئاسهاناثدير الصفيرد186الحديده     
شفاء شوعي علي المولي6عضويهاناثدير الصفيرد186الحديده     
هدى محمد أحمد حسن6عضويهاناثدير الصفيرد186الحديده     
عبداهللا شوعي عاقل قرشي1رئاسهذآور المطيانةه186الحديده     
طارق على صعفان احمد 1عضويهذآور المطيانةه186الحديده     
عبده محمد هارب قرشي1عضويهذآور المطيانةه186الحديده     
عبداهللا هادي حسين قرشي2رئاسهذآور المطيانةه186الحديده     
محمد عمر محمد الهادي2عضويهذآور المطيانةه186الحديده     
ماطر أحمد هادي جبريل2عضويهذآور المطيانةه186الحديده     
احمد علي محمد علي بننه3رئاسهذآور المطيانةه186الحديده     
خالد محمد زين الهادي 3عضويهذآور المطيانةه186الحديده     
عبداهللا على محمد فقية 3عضويهذآور المطيانةه186الحديده     
على احمد ضامر حاضري4رئاسهذآور المطيانةه186الحديده     
علي عال اهللا عبد الرحمن حشيبري4عضويهذآور المطيانةه186الحديده     
احمد عبداهللا احمد ناصر4عضويهذآور المطيانةه186الحديده     
فاطمة هادي أحمد جبريل5رئاسهاناثالمطيانةه186الحديده     
صباح حسن عبداهللا قيسي5عضويهاناثالمطيانةه186الحديده     
فاطمة علي شوقي النميري5عضويهاناثالمطيانةه186الحديده     
رحمه عبدالرحمن السعدي6رئاسهاناثالمطيانةه186الحديده     
زمزم أحمد عبدالبديع6عضويهاناثالمطيانةه186الحديده     
عائشة عبداهللا علي قوسي6عضويهاناثالمطيانةه186الحديده     
هند محمد هادي أحمد7رئاسهاناثالمطيانةه186الحديده     
رضا احمد محمد صالح 7عضويهاناثالمطيانةه186الحديده     
فاطمة جبران على احمد 7عضويهاناثالمطيانةه186الحديده     
شريف شوقي شريف1رئاسهذآور الخميسو186الحديده     
اسماعيل هادي محمد عبده1عضويهذآور الخميسو186الحديده     
عبداهللا عبدان محمد وآيت1عضويهذآور الخميسو186الحديده     
سامي محمد يحيى بكري2رئاسهذآور الخميسو186الحديده     
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رمضان بلغيث عمر ابراهيم2عضويهذآور الخميسو186الحديده     
محمد على هادي بلوله2عضويهذآور الخميسو186الحديده     
ايوب جمال احمد خميس3رئاسهذآور الخميسو186الحديده     
عبداهللا علي مهناء حازمي3عضويهذآور الخميسو186الحديده     
عبداللطيف علي أحمد شفاري3عضويهذآور الخميسو186الحديده     
محسن صالح أحمد الحاضري4رئاسهذآور الخميسو186الحديده     
احمد يحيى محمد حزيبري4عضويهذآور الخميسو186الحديده     
هيثم جربوش عبداهللا حملي4عضويهذآور الخميسو186الحديده     
عائشه جراد حفاش محمد 5رئاسهاناثالخميسو186الحديده     
سلوى شوعي أحمد ابكر5عضويهاناثالخميسو186الحديده     
فاطمة محمد عبداهللا شبيلي5عضويهاناثالخميسو186الحديده     
منى محمد علي فتح6رئاسهاناثالخميسو186الحديده     
صالحه محمد حسن حجوري6عضويهاناثالخميسو186الحديده     
جواهر على عمر ابراهيم 6عضويهاناثالخميسو186الحديده     
انيسه شوعي فرج طبالن7رئاسهاناثالخميسو186الحديده     
نوف شوعي أحمد ابكر7عضويهاناثالخميسو186الحديده     
فاطمة احمد محمد جبران7عضويهاناثالخميسو186الحديده     
علي عبداهللا بقيع محور1رئاسهذآور الجربز186الحديده     
عبده احمد ابكر زاهر1عضويهذآور الجربز186الحديده     
حسن محمد حسن زبيدي1عضويهذآور الجربز186الحديده     
حسن محمد جبرين هاشم2رئاسهذآور الجربز186الحديده     
محمد أحمد أشول حملي2عضويهذآور الجربز186الحديده     
محمد عبداهللا مسلمي هادي2عضويهذآور الجربز186الحديده     
محمد محمد عمر الهادي3رئاسهذآور الجربز186الحديده     
احمد هليلي عصار3عضويهذآور الجربز186الحديده     
عقالن عبدالواسع عقالن3عضويهذآور الجربز186الحديده     
محمد عبده احمد رديف محور4رئاسهذآور الجربز186الحديده     
فارس عبداهللا علي العبدلي4عضويهذآور الجربز186الحديده     
حمود يحيى احمد سعيد4عضويهذآور الجربز186الحديده     
عيله محمد هارب أحمد5رئاسهاناثالجربز186الحديده     
بهجة جبران على احمد 5عضويهاناثالجربز186الحديده     
انتصار محمد عزه باشه5عضويهاناثالجربز186الحديده     
شدي عبد الوهاب خليل6رئاسهاناثالجربز186الحديده     
فاطمة علي حسن خيراهللا6عضويهاناثالجربز186الحديده     
مريم علي ترآي حيساني6عضويهاناثالجربز186الحديده     
حنان أحمد شوعي مجور7رئاسهاناثالجربز186الحديده     
هدى محمد حسن حجوري7عضويهاناثالجربز186الحديده     
نسيم محمد حسن مهلب7عضويهاناثالجربز186الحديده     
عبداهللا ابراهيم على محمد 1رئاسهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
عبده أحمد هيجه1عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
اجمد شعبان عبدالجبار بهكلي1عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
زيد موتان محمد الولي2رئاسهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
شامي محمد عبده بتير خزيمي2عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
شوعي جمعان احمد هاشم 2عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
محمد ابراهيم محمد حسن زوم3رئاسهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
شوقي محمدهادي خميسي3عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
زراع عبدول موذي زوم3عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
محمد طاهر صالح عراج4رئاسهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
محمد على يتيم حجوري4عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
على محمد مجربي عضابي4عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
عبده محمد على على اهللا ميرين5رئاسهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
حسن يحيى محمد صالح5عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
صالح أحمد شوعي المصالي5عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
أحمد محمد علي مجري6رئاسهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
ابراهيم محد يحيى مري6عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
عبدالوهاب محمد محمد عبدالمغني6عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
على ابراهيم قاضي 7رئاسهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
مجدي علي عبداهللا باشا7عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
بلغيث يحيى بلغيث االهدل7عضويهذآور مدرسة المراوغح186الحديده     
ماريه محمد حسن صياني8رئاسهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
مريم اسماعيل عبداهللا هادي8عضويهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
سلوى عبداهللا محمد ملحاني8عضويهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
فاطمة ابراهيم عبده بحيص9رئاسهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
افراح احمد باشا زيلعي9عضويهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
سميره على عبداهللا حجوري9عضويهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
زينب على عبداهللا حجوري10رئاسهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
روضة حسن علي ناصر10عضويهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
شادية محمد احمد محمد10عضويهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
فاطمة احمد محمد جبران11رئاسهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
فاطمة محمد قايد الشعبي11عضويهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
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نبيله يحيى صالح الدهمس11عضويهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
فاطمة عبداهللا صالح 12رئاسهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
فاطمة محمد عبداهللا متنك12عضويهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
فاطمة منور إبراهيم جثام12عضويهاناثمدرسة المراوغح186الحديده     
محمد ابراهيم علي حسن1رئاسهذآور بجيلةط186الحديده     
محمد يحيى محمد الشميرى1عضويهذآور بجيلةط186الحديده     
ابراهيم محمد عبداهللا آميت1عضويهذآور بجيلةط186الحديده     
موسى محمد عقيل شامي2رئاسهذآور بجيلةط186الحديده     
يحيى على عبداهللا آميت2عضويهذآور بجيلةط186الحديده     
يحيى سيف شريف2عضويهذآور بجيلةط186الحديده     
عبدالكريم محمد ابراهيم هندوان3رئاسهذآور بجيلةط186الحديده     
ماجد علي حسين غالب3عضويهذآور بجيلةط186الحديده     
ابراهيم عيسى محمد مسطع3عضويهذآور بجيلةط186الحديده     
هادي محمد علي صمام4رئاسهذآور بجيلةط186الحديده     
عبداهللا محمد عاقل آرت4عضويهذآور بجيلةط186الحديده     
حسين احمد حسن االهدل4عضويهذآور بجيلةط186الحديده     
منى محمد عبداهللا هبة اهللا5رئاسهاناثبجيلةط186الحديده     
نبيهه حسين الدهني5عضويهاناثبجيلةط186الحديده     
جمعه محمد يحيى قايد الشعبي5عضويهاناثبجيلةط186الحديده     
سوزان على احمد حسن باشا6رئاسهاناثبجيلةط186الحديده     
ندا موتان ابراهيم بننه6عضويهاناثبجيلةط186الحديده     
هاجر علي سعيد الخميسي6عضويهاناثبجيلةط186الحديده     
آمنة رعيني حسن هيجة7رئاسهاناثبجيلةط186الحديده     
امنه صالح حجوري7عضويهاناثبجيلةط186الحديده     
حسن صغير حجوري7عضويهاناثبجيلةط186الحديده     
عكيري احمد ناصر جهظم1رئاسهذآور آدمة زهيرى186الحديده     
احمد حسن احمد علوي1عضويهذآور آدمة زهيرى186الحديده     
علي حسين أحمد شافعي1عضويهذآور آدمة زهيرى186الحديده     
شامي عبداهللا حسن ميرين2رئاسهذآور آدمة زهيرى186الحديده     
ماجد عبدالجبار ابراهيم خليل2عضويهذآور آدمة زهيرى186الحديده     
علي سنحان حسن آميت2عضويهذآور آدمة زهيرى186الحديده     
محمد احمد احمد حكمي3رئاسهذآور آدمة زهيرى186الحديده     
عمر شوعي حسن قحا3عضويهذآور آدمة زهيرى186الحديده     
ابراهيم عبداهللا سعيد طبيله3عضويهذآور آدمة زهيرى186الحديده     
مريم عايش على احمد 4رئاسهاناثآدمة زهيرى186الحديده     
عائشة حسين علي أحمد4عضويهاناثآدمة زهيرى186الحديده     
آمنة أحمد سعيد جلة4عضويهاناثآدمة زهيرى186الحديده     
عزه محمد احمد سلموني5رئاسهاناثآدمة زهيرى186الحديده     
وجدان عبده محمد احمد 5عضويهاناثآدمة زهيرى186الحديده     
عديله اسد عجيبي زوقر5عضويهاناثآدمة زهيرى186الحديده     
عبدالرحمن عبدالقادر بايعقوب1رئاسهذآور المعرصك186الحديده     
على عبده احمد القيسي1عضويهذآور المعرصك186الحديده     
نبهان شوعي هازل جبلي1عضويهذآور المعرصك186الحديده     
سلطان محمد عبداللطيف سلطان 2رئاسهذآور المعرصك186الحديده     
أحمد يحي علي هزاع2عضويهذآور المعرصك186الحديده     
اوسان محمد احمد جازم2عضويهذآور المعرصك186الحديده     
عبده أحمد جابر أحمد3رئاسهذآور المعرصك186الحديده     
جابر احمد ناصر جهظم3عضويهذآور المعرصك186الحديده     
محد شوعي مضيع حيا3عضويهذآور المعرصك186الحديده     
عبده شوعي هازم جبلي4رئاسهذآور المعرصك186الحديده     
بكر علي خرشة قرزح4عضويهذآور المعرصك186الحديده     
فتحي محمد عمر عبدالرب4عضويهذآور المعرصك186الحديده     
نبيل بكري أحمد بكري5رئاسهذآور المعرصك186الحديده     
محمد شريف يحيى حسن 5عضويهذآور المعرصك186الحديده     
صالح ناصر صالح المدحجي5عضويهذآور المعرصك186الحديده     
فاطمة على عبداهللا جماعي6رئاسهاناثالمعرصك186الحديده     
عائشة احمد علي نكيري6عضويهاناثالمعرصك186الحديده     
ابتسام عبداهللا هادي قسملي6عضويهاناثالمعرصك186الحديده     
فاطمة عبداهللا هادي مسملي7رئاسهاناثالمعرصك186الحديده     
يسرى محد يحيى السودي7عضويهاناثالمعرصك186الحديده     
خميسة محمد على عبداهللا 7عضويهاناثالمعرصك186الحديده     
فطوم عقيلي زوقر8رئاسهاناثالمعرصك186الحديده     
عائشة حاشد علي شحري8عضويهاناثالمعرصك186الحديده     
شادية محمد احمد محمد8عضويهاناثالمعرصك186الحديده     
محمدية سعيد أحمد جبراني9رئاسهاناثالمعرصك186الحديده     
شوقيه محمد عبداهللا 9عضويهاناثالمعرصك186الحديده     
دالل احمد عباد ضيف اهللا9عضويهاناثالمعرصك186الحديده     
سلطان محمد سليمان سلطان1رئاسهذآور القناوصا187الحديده     
فتحي يحي ناجي ثواب1عضويهذآور القناوصا187الحديده     
شوقي احمد علي العبسي1عضويهذآور القناوصا187الحديده     
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عبده قاسم هادي مبخوت2رئاسهذآور القناوصا187الحديده     
محمد سليمان علي ثواب2عضويهذآور القناوصا187الحديده     
محمد ابراهيم محمد علي زيدية2عضويهذآور القناوصا187الحديده     
عبدالملك محمد عبداهللا قفله3رئاسهذآور القناوصا187الحديده     
مناجي علي يوسف3عضويهذآور القناوصا187الحديده     
عبدالجليل علي غالب المداني3عضويهذآور القناوصا187الحديده     
بلغيث ابكر عبداهللا عاقل4رئاسهذآور القناوصا187الحديده     
علي محمد علي المقعدي4عضويهذآور القناوصا187الحديده     
عطيه عمر قاسم عطيه4عضويهذآور القناوصا187الحديده     
مريم محمد علي حداد5رئاسهاناثالقناوصا187الحديده     
زهرة محمد علي مؤان5عضويهاناثالقناوصا187الحديده     
سوسن عبدالملك محمد قفله5عضويهاناثالقناوصا187الحديده     
زينب ابراهيم علي علي يمني6رئاسهاناثالقناوصا187الحديده     
سميرة يحيى ناصر شرحه6عضويهاناثالقناوصا187الحديده     
سحر محمد محمد سعد اهللا6عضويهاناثالقناوصا187الحديده     
مريم عبداهللا يحيى دهمش7رئاسهاناثالقناوصا187الحديده     
اشجان بلغيث سود سالم7عضويهاناثالقناوصا187الحديده     
فاطمة محمد علي مقعدي7عضويهاناثالقناوصا187الحديده     
سمر ابراهيم حسين علي8رئاسهاناثالقناوصا187الحديده     
فاطمة سالم ناصر جلود8عضويهاناثالقناوصا187الحديده     
نسيمه عبداهللا القحطاني8عضويهاناثالقناوصا187الحديده     
محمد محمد صغير معروف1رئاسهذآور دير الزينب187الحديده     
جمال عبداهللا عبده يحيى زين1عضويهذآور دير الزينب187الحديده     
محمد حسين عبده زين1عضويهذآور دير الزينب187الحديده     
محمد يحي محمد نوح2رئاسهذآور دير الزينب187الحديده     
عبداهللا عبداهللا ابكر زين2عضويهذآور دير الزينب187الحديده     
عبده محمد محمد زين2عضويهذآور دير الزينب187الحديده     
اآرم محمد علي جابر3رئاسهذآور دير الزينب187الحديده     
حسن علي عبده مالحه3عضويهذآور دير الزينب187الحديده     
آدم مقبل هبة حكمي3عضويهذآور دير الزينب187الحديده     
سميرة عبده محمد سلمان4رئاسهاناثدير الزينب187الحديده     
نعايم ابوالغيث ابوالغيث4عضويهاناثدير الزينب187الحديده     
مطربه محمد عبيد زين4عضويهاناثدير الزينب187الحديده     
صفاء حسن إبراهيم ثابت5رئاسهاناثدير الزينب187الحديده     
جميلة هادي محمد ابكر5عضويهاناثدير الزينب187الحديده     
شفيقه مناجي محمد آمندار5عضويهاناثدير الزينب187الحديده     
غادة عبداهللا عزالدين زين6رئاسهاناثدير الزينب187الحديده     
هدى سالم محمد عبد6عضويهاناثدير الزينب187الحديده     
هدى محمد عبداهللا علي6عضويهاناثدير الزينب187الحديده     
علي محمد علي هندي 1رئاسهذآور دير محمد هاديج187الحديده     
صدام عبداهللا علي شيخ1عضويهذآور دير محمد هاديج187الحديده     
محمد أحمد عبده الثمار1عضويهذآور دير محمد هاديج187الحديده     
محمد علي قاسم علي2رئاسهذآور دير محمد هاديج187الحديده     
محمد احمد سراج خضر2عضويهذآور دير محمد هاديج187الحديده     
زيد حسن زيد قاسم2عضويهذآور دير محمد هاديج187الحديده     
نجالء علي أحمد عباس3رئاسهاناثدير محمد هاديج187الحديده     
منى محمد احمد سلموق3عضويهاناثدير محمد هاديج187الحديده     
عفاف علي ابراهيم قاسم3عضويهاناثدير محمد هاديج187الحديده     
فاطمة علي محمد عبده هندي4رئاسهاناثدير محمد هاديج187الحديده     
منال علي حمود حوله4عضويهاناثدير محمد هاديج187الحديده     
فاطمة عبداهللا علي شيخ4عضويهاناثدير محمد هاديج187الحديده     
سحر علي قاسم علي5رئاسهاناثدير محمد هاديج187الحديده     
سعاد محمد صالح الورد5عضويهاناثدير محمد هاديج187الحديده     
نسيم محمد علي الكوماني5عضويهاناثدير محمد هاديج187الحديده     
جمال علي جيالن احمد1رئاسهذآور الشرفين الشرقيد187الحديده     
يحيى علي بوات عالك1عضويهذآور الشرفين الشرقيد187الحديده     
يحيى ابوالغيث محمد مخشاع1عضويهذآور الشرفين الشرقيد187الحديده     
علي ابراهيم بحيص عباس2رئاسهذآور الشرفين الشرقيد187الحديده     
علي أحمد علي بشيبش2عضويهذآور الشرفين الشرقيد187الحديده     
محمد احمد عبده عمر2عضويهذآور الشرفين الشرقيد187الحديده     
جواهر محمد علي حداد3رئاسهاناثالشرفين الشرقيد187الحديده     
صباح يحي ناصر شرحة3عضويهاناثالشرفين الشرقيد187الحديده     
فاطمة شوعي حمدين مجلي3عضويهاناثالشرفين الشرقيد187الحديده     
حنان محمد شوعي شرقي4رئاسهاناثالشرفين الشرقيد187الحديده     
مريم علي ابراهيم صعدي4عضويهاناثالشرفين الشرقيد187الحديده     
فوزية عبداهللا مهدي نهاري4عضويهاناثالشرفين الشرقيد187الحديده     
مكي علي محمد طامي1رئاسهذآور الحزره187الحديده     
عبدالسالم شائف محمد عبدالواسع1عضويهذآور الحزره187الحديده     
عبداهللا علي عبداهللا عون1عضويهذآور الحزره187الحديده     
محمد سالم حسن الحزر2رئاسهذآور الحزره187الحديده     
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عبداهللا قاسم ابوزيد رديني2عضويهذآور الحزره187الحديده     
احمد ابراهيم قوزي2عضويهذآور الحزره187الحديده     
احمد علي محمد سيف3رئاسهذآور الحزره187الحديده     
وهب علي محمد هجام3عضويهذآور الحزره187الحديده     
علي أحمد مبارك حسن3عضويهذآور الحزره187الحديده     
عبدالرحمن يحي علي قوزي4رئاسهذآور الحزره187الحديده     
محمد يحيى ابراهيم قوزي4عضويهذآور الحزره187الحديده     
نجيب سعد مزجاجي4عضويهذآور الحزره187الحديده     
فاتن ابراهيم محمد عارف5رئاسهاناثالحزره187الحديده     
مريم درويش أحمد عويدان5عضويهاناثالحزره187الحديده     
بشرى عبداهللا محمد ابرهيم5عضويهاناثالحزره187الحديده     
آمنه علي حسين عويدان6رئاسهاناثالحزره187الحديده     
فتحية عبده حاج حنش6عضويهاناثالحزره187الحديده     
خديجه ابراهيم هبه جمال6عضويهاناثالحزره187الحديده     
اسماء مكي علي محمد طامي7رئاسهاناثالحزره187الحديده     
رشا محفوظ علي جدال7عضويهاناثالحزره187الحديده     
رنده ابراهيم عبداهللا حسن7عضويهاناثالحزره187الحديده     
علي عبداهللا محمد مهدلي1رئاسهذآور العاندو187الحديده     
يحيى حسن شوعي عيودان1عضويهذآور العاندو187الحديده     
محمد عبداهللا علي نهاري1عضويهذآور العاندو187الحديده     
محمود احمد عبداهللا مهدي2رئاسهذآور العاندو187الحديده     
سالم شوعي قاسم علي2عضويهذآور العاندو187الحديده     
عمر عبداهللا عالن عويدن2عضويهذآور العاندو187الحديده     
جمال محمد محسن سالم المدحجي3رئاسهذآور العاندو187الحديده     
محمد عفيف علي عفيف3عضويهذآور العاندو187الحديده     
احمد عبداهللا مهدي صغير3عضويهذآور العاندو187الحديده     
اسماء عمر عالن عويدان4رئاسهاناثالعاندو187الحديده     
زمزم شوعي محمد داشي4عضويهاناثالعاندو187الحديده     
رقية علي بن علي عويدان4عضويهاناثالعاندو187الحديده     
فاطمة علي عبداهللا عويدان5رئاسهاناثالعاندو187الحديده     
فاطمة محمد علي محمد5عضويهاناثالعاندو187الحديده     
سناء حسين عبداهللا علي5عضويهاناثالعاندو187الحديده     
هند جيالن جيالن احمد6رئاسهاناثالعاندو187الحديده     
منى محمد جيالن علي عابد6عضويهاناثالعاندو187الحديده     
نوره عبداهللا محمد الحسني6عضويهاناثالعاندو187الحديده     
سالم محمد علي حديده1رئاسهذآور دير عبد اهللاز187الحديده     
ماجد علي احمد حسين1عضويهذآور دير عبد اهللاز187الحديده     
محمد عبده محمد مفصل1عضويهذآور دير عبد اهللاز187الحديده     
محمد بلغيث ابرايه بن ابراهيم2رئاسهذآور دير عبد اهللاز187الحديده     
قاسم محمد عبدالرحمن المنصب2عضويهذآور دير عبد اهللاز187الحديده     
هشام علي محمد  أحمد االحمدي2عضويهذآور دير عبد اهللاز187الحديده     
عبداهللا سليمان عبداهللا عاقل3رئاسهذآور دير عبد اهللاز187الحديده     
احمد محمد علي قدح3عضويهذآور دير عبد اهللاز187الحديده     
عبداهللا محمد علي غالب3عضويهذآور دير عبد اهللاز187الحديده     
منى محمد علي شريف4رئاسهاناثدير عبد اهللاز187الحديده     
حمزة حسن علي سواد4عضويهاناثدير عبد اهللاز187الحديده     
نجيبة صالح عبداهللا يوسف4عضويهاناثدير عبد اهللاز187الحديده     
خديجة علي احمد حسين5رئاسهاناثدير عبد اهللاز187الحديده     
خديجة علي ابكر شريف5عضويهاناثدير عبد اهللاز187الحديده     
زهراء عبده عبداهللا باشا5عضويهاناثدير عبد اهللاز187الحديده     
هبه محمد شرف بلغيث6رئاسهاناثدير عبد اهللاز187الحديده     
زهراء علي جيالن احمد6عضويهاناثدير عبد اهللاز187الحديده     
غادة ابراهيم سليمان ثواب6عضويهاناثدير عبد اهللاز187الحديده     
عبداهللا أحمد عبداهللا حبال1رئاسهذآور مدرسة دوغانح187الحديده     
مقبول احمد شوعي بلغيث1عضويهذآور مدرسة دوغانح187الحديده     
حسن علي ابراهيم حاج1عضويهذآور مدرسة دوغانح187الحديده     
محمد محمد بلغيث2رئاسهذآور مدرسة دوغانح187الحديده     
عبداهللا ابراهيم دوم مقعد2عضويهذآور مدرسة دوغانح187الحديده     
عادل محمد أحمد عقيدي2عضويهذآور مدرسة دوغانح187الحديده     
احمد موسى موسى سعدي3رئاسهذآور مدرسة دوغانح187الحديده     
علي عابد ابكر عابد3عضويهذآور مدرسة دوغانح187الحديده     
محمد امين يحيى صالح3عضويهذآور مدرسة دوغانح187الحديده     
اميرة يحي ناصر شرحة4رئاسهاناثمدرسة دوغانح187الحديده     
فاطمة محمد احمد عمر عيدي4عضويهاناثمدرسة دوغانح187الحديده     
عزيزة فرج محمد حمينه4عضويهاناثمدرسة دوغانح187الحديده     
خديجة محمد جيالن علي5رئاسهاناثمدرسة دوغانح187الحديده     
درويشة عبده عبداهللا نهاري5عضويهاناثمدرسة دوغانح187الحديده     
ليلى مأمون علي حسين5عضويهاناثمدرسة دوغانح187الحديده     
نسرين محمد احمد جابر محلي6رئاسهاناثمدرسة دوغانح187الحديده     
مها عبداهللا مهدي نهاري6عضويهاناثمدرسة دوغانح187الحديده     
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ندى احمد محمد صغير6عضويهاناثمدرسة دوغانح187الحديده     
ابو الغيث احمد علي غويدي1رئاسهذآور محل الهنديط187الحديده     
عبده احمد جيالن شريف1عضويهذآور محل الهنديط187الحديده     
حسن ابوالغيث بواح خليل1عضويهذآور محل الهنديط187الحديده     
محمد عبداهللا علي عمر2رئاسهذآور محل الهنديط187الحديده     
جمال عبداهللا محمد حسن2عضويهذآور محل الهنديط187الحديده     
محمد حزام عبداهللا النويرة2عضويهذآور محل الهنديط187الحديده     
عبداهللا شوعي محمد بصيوص3رئاسهذآور محل الهنديط187الحديده     
زبير قاسم أحمد زبير3عضويهذآور محل الهنديط187الحديده     
إسماعيل جيالن علي عابد3عضويهذآور محل الهنديط187الحديده     
فاطمة شوعي احمد عمر قحم4رئاسهاناثمحل الهنديط187الحديده     
عائشة عبداهللا حسن محمد4عضويهاناثمحل الهنديط187الحديده     
إنتصار محمد منصور حسن4عضويهاناثمحل الهنديط187الحديده     
دالل سيد سليمان محمد5رئاسهاناثمحل الهنديط187الحديده     
نوال محمد جيالن علي عابد5عضويهاناثمحل الهنديط187الحديده     
فاطمة شوعي علي يوسف5عضويهاناثمحل الهنديط187الحديده     
عمرو محمد حسين ربيد1رئاسهذآور الداوديةى187الحديده     
محمد إبراهيم عبده حسن 1عضويهذآور الداوديةى187الحديده     
حسين علي سليمان محمد 1عضويهذآور الداوديةى187الحديده     
أحمد محمد عبداهللا القادر2رئاسهذآور الداوديةى187الحديده     
امير حيدر سنان الحطامي2عضويهذآور الداوديةى187الحديده     
علي عبداهللا علي محي الدين2عضويهذآور الداوديةى187الحديده     
ابوبكر محمد مهدي عبداهللا3رئاسهذآور الداوديةى187الحديده     
محمد عبداهللا حسن محمد 3عضويهذآور الداوديةى187الحديده     
محمد عبداهللا صغير موسى3عضويهذآور الداوديةى187الحديده     
جيهان علي عبداهللا علي4رئاسهاناثالداوديةى187الحديده     
عائشة شوعي علي يوسف4عضويهاناثالداوديةى187الحديده     
حميد حسن إبراهيم ثابت4عضويهاناثالداوديةى187الحديده     
سعيدة أحمد علي محمد5رئاسهاناثالداوديةى187الحديده     
عائشة حسين علي سليمان5عضويهاناثالداوديةى187الحديده     
نوال يحيى عبداهللا5عضويهاناثالداوديةى187الحديده     
مالحه عبده شوعي علي6رئاسهاناثالداوديةى187الحديده     
فائزة أحمد عيسى ذهب6عضويهاناثالداوديةى187الحديده     
منى علي قاسم علي6عضويهاناثالداوديةى187الحديده     
عبداهللا يحيى مهدي سود1رئاسهذآور الجيالنيةك187الحديده     
حسن علي حسن شوهان1عضويهذآور الجيالنيةك187الحديده     
عادل حسن عبداهللا مصعلي1عضويهذآور الجيالنيةك187الحديده     
قاسم حسن حسن قطيش2رئاسهذآور الجيالنيةك187الحديده     
محمد محمد علي النهاري2عضويهذآور الجيالنيةك187الحديده     
محد عبداهللا محمد مبروك2عضويهذآور الجيالنيةك187الحديده     
محمد علي جيالن علي3رئاسهذآور الجيالنيةك187الحديده     
أحمد علي زين مهدي 3عضويهذآور الجيالنيةك187الحديده     
علي يحيى عبداهللا جرفان3عضويهذآور الجيالنيةك187الحديده     
زهراء حسين علي سليمان4رئاسهاناثالجيالنيةك187الحديده     
جمعة شوعي عمر احمد قحم4عضويهاناثالجيالنيةك187الحديده     
بلقيس محمد احمد عبداهللا مهدي4عضويهاناثالجيالنيةك187الحديده     
لطيفة عبداهللا مهدي نهاري5رئاسهاناثالجيالنيةك187الحديده     
فاطمة عبداهللا عبده5عضويهاناثالجيالنيةك187الحديده     
سلمى سالم شوعي عبده5عضويهاناثالجيالنيةك187الحديده     
أحمد علي محمد بكيرة1رئاسهذآور بشيش الشرقيل187الحديده     
مناجي محمد معروف آمندار1عضويهذآور بشيش الشرقيل187الحديده     
علي عبداهللا عبداهللا عباس1عضويهذآور بشيش الشرقيل187الحديده     
علي محمد علي قوزي2رئاسهذآور بشيش الشرقيل187الحديده     
علي محمد قاسم طعام2عضويهذآور بشيش الشرقيل187الحديده     
احمد حسن محمد نهاري2عضويهذآور بشيش الشرقيل187الحديده     
عبده ابراهيم علي بشيبش3رئاسهذآور بشيش الشرقيل187الحديده     
هشام محمد أحمد عبداهللا مهدي 3عضويهذآور بشيش الشرقيل187الحديده     
ادم احمد حسن جبلي3عضويهذآور بشيش الشرقيل187الحديده     
ليلى عبداهللا محمد زين4رئاسهاناثبشيش الشرقيل187الحديده     
فاطمة عبداهللا محمد هرمي4عضويهاناثبشيش الشرقيل187الحديده     
حنان احمد حسن جبلي4عضويهاناثبشيش الشرقيل187الحديده     
نورية ابراهيم عبداهللا قيوتي5رئاسهاناثبشيش الشرقيل187الحديده     
منى عبداهللا علي محي الدين5عضويهاناثبشيش الشرقيل187الحديده     
نعمه علوان جندان احمد5عضويهاناثبشيش الشرقيل187الحديده     
علي علي قحم مهدلي1رئاسهذآور الشرفين الغربيم187الحديده     
محمد محمد حسن شوهان1عضويهذآور الشرفين الغربيم187الحديده     
أبو الغيث محمد مشهور ابو الغيث1عضويهذآور الشرفين الغربيم187الحديده     
محمد يحيى عبده مهدلي2رئاسهذآور الشرفين الغربيم187الحديده     
عبداهللا ابراهيم محمد خضري2عضويهذآور الشرفين الغربيم187الحديده     
أحمد محمد أحمد يحي2عضويهذآور الشرفين الغربيم187الحديده     
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هناء محمدمحمد مشهور3رئاسهاناثالشرفين الغربيم187الحديده     
عزيزة احمد عبده بلغيث باري3عضويهاناثالشرفين الغربيم187الحديده     
مشتهاه عبدالواحد الواحدي3عضويهاناثالشرفين الغربيم187الحديده     
عبير يحيى علي حاج4رئاسهاناثالشرفين الغربيم187الحديده     
فاطمة ابراهيم عبداهللا حاج4عضويهاناثالشرفين الغربيم187الحديده     
فاطمة يحي عبده بلغيث4عضويهاناثالشرفين الغربيم187الحديده     
موسى احمد اسماعيل شيخ1رئاسهذآور العنواشن187الحديده     
شوعي مشهور هليلي عنواش1عضويهذآور العنواشن187الحديده     
عبده علي عبداهللا مكعدل1عضويهذآور العنواشن187الحديده     
فؤاد محمد علي تواب2رئاسهذآور العنواشن187الحديده     
عبدالرحمن عبداهللا مؤمن2عضويهذآور العنواشن187الحديده     
هاني عمر طييب2عضويهذآور العنواشن187الحديده     
علي شوعي علي جبيلي3رئاسهذآور العنواشن187الحديده     
ماجد عبداهللا محمد علي3عضويهذآور العنواشن187الحديده     
أحمد علي علي مكعدل3عضويهذآور العنواشن187الحديده     
عائشة محمد عباهللا عويدان4رئاسهاناثالعنواشن187الحديده     
ابتسام عبداهللا حسن آحيل4عضويهاناثالعنواشن187الحديده     
انوار علي عبداهللا مؤمن4عضويهاناثالعنواشن187الحديده     
رؤوفه علي علي حسن شريف5رئاسهاناثالعنواشن187الحديده     
ندى عبده مهدي حسن5عضويهاناثالعنواشن187الحديده     
خذيجة محمد حسين يماني5عضويهاناثالعنواشن187الحديده     
احمد محمد علي قادري1رئاسهذآور القادري الغربيس187الحديده     
احمد محمد محمد مهدي خير1عضويهذآور القادري الغربيس187الحديده     
أبو الغيث أبو الغيث علي حبال1عضويهذآور القادري الغربيس187الحديده     
هشام عبدالرحمن يحي نوح2رئاسهذآور القادري الغربيس187الحديده     
محمد علي محمد نشاد2عضويهذآور القادري الغربيس187الحديده     
احمد علي يحيى صليفي2عضويهذآور القادري الغربيس187الحديده     
هالة محمد شاذلي عمر3رئاسهاناثالقادري الغربيس187الحديده     
خديجة احمد عبده بلغيث باري3عضويهاناثالقادري الغربيس187الحديده     
اسماء محمد علوان عاقل3عضويهاناثالقادري الغربيس187الحديده     
زهراء حسين علي سليمان4رئاسهاناثالقادري الغربيس187الحديده     
رجاء محمد مناجي ثواب4عضويهاناثالقادري الغربيس187الحديده     
بلقيس محمد احمد حسين4عضويهاناثالقادري الغربيس187الحديده     
سالم خير بن خير علي1رئاسهذآور دير الطبيشع187الحديده     
محمد قاسم ابراهيم مبكري1عضويهذآور دير الطبيشع187الحديده     
احمد ابراهيم احمد بره1عضويهذآور دير الطبيشع187الحديده     
محمد سلطان فرج زين2رئاسهذآور دير الطبيشع187الحديده     
محمد سود عبداهللا محمد2عضويهذآور دير الطبيشع187الحديده     
عمر درويش محمد العبد2عضويهذآور دير الطبيشع187الحديده     
هناء سعيد سالم حسين3رئاسهاناثدير الطبيشع187الحديده     
فاطمة علوان محمد برده3عضويهاناثدير الطبيشع187الحديده     
سامية محمد عبده علي عبداهللا3عضويهاناثدير الطبيشع187الحديده     
مكين ابو الغيث علي مكين1رئاسهذآور المكين الشماليف187الحديده     
يحي قاسم قاسم مبكري1عضويهذآور المكين الشماليف187الحديده     
ابراهيم علي صغير ابو الغيث1عضويهذآور المكين الشماليف187الحديده     
إبراهيم فخري راسم2رئاسهذآور المكين الشماليف187الحديده     
احمد قاسم يحيى حمزه2عضويهذآور المكين الشماليف187الحديده     
صالح احمد احمد الحيمي2عضويهذآور المكين الشماليف187الحديده     
محمد محمد زين خيراهللا3رئاسهذآور المكين الشماليف187الحديده     
علي أبو الغيث ابراهيم قصير3عضويهذآور المكين الشماليف187الحديده     
محمد ابوالغيث يحيى رباط3عضويهذآور المكين الشماليف187الحديده     
مريم ابراهيم سود غنم4رئاسهاناثالمكين الشماليف187الحديده     
بهجة ابوالغيث ابوالغيث يحيى4عضويهاناثالمكين الشماليف187الحديده     
فاطمة عبداهللا جندان احمد4عضويهاناثالمكين الشماليف187الحديده     
مريم علي حسن فتيني5رئاسهاناثالمكين الشماليف187الحديده     
انتصار علي عائض السعداني5عضويهاناثالمكين الشماليف187الحديده     
انتصار مناجي بلغيث زين5عضويهاناثالمكين الشماليف187الحديده     
محمد علوان عزي شيبه1رئاسهذآور  المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
محمود عبداهللا بلغيث خمجان1عضويهذآور  المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
خالد خمجان يحيى خمجان1عضويهذآور  المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
راشد أحمد محمدعلي2رئاسهذآور  المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
ابوالغيث محمد احمد موسى2عضويهذآور  المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
خديق موسى عبداهللا يحيى 2عضويهذآور  المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
اسماعيل محمد محمد منصور3رئاسهذآور  المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
محمد محمد عبداهللا عاقل حرد3عضويهذآور  المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
محمد أحمد محمد هبر3عضويهذآور  المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
امل عبدالاله عزي خمجان4رئاسهاناث المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
ليلى عبداهللا ابراهيم باشا4عضويهاناث المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
زينب حسين عبد داود4عضويهاناث المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
عيشة يحي عبداهللا قاسم5رئاسهاناث المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
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منى علي قاسم جمالي5عضويهاناث المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
امة الملك محمد حسن5عضويهاناث المعهد العالي الزيديةا188الحديده     
عبداهللا حسن موذن1رئاسهذآور مدرسة الرباطب188الحديده     
سليمان احمد سليمان عطوي1عضويهذآور مدرسة الرباطب188الحديده     
مناجي حسن عمر محسن1عضويهذآور مدرسة الرباطب188الحديده     
خالد عمر ابوالغيث ضمجان2رئاسهذآور مدرسة الرباطب188الحديده     
محمد علي عابد2عضويهذآور مدرسة الرباطب188الحديده     
يحيى مرزوق مرزوق2عضويهذآور مدرسة الرباطب188الحديده     
فؤاد محمد احمد جبلي3رئاسهذآور مدرسة الرباطب188الحديده     
خالد أحمد ابو الغيث شرف3عضويهذآور مدرسة الرباطب188الحديده     
مصطفى أحمد علي مالح3عضويهذآور مدرسة الرباطب188الحديده     
وسام ابراهيم يحي محبوب4رئاسهاناثمدرسة الرباطب188الحديده     
فاطمة محمد أحمد ابراهيم4عضويهاناثمدرسة الرباطب188الحديده     
فاطمة عمر ابوالغيث ضمجان4عضويهاناثمدرسة الرباطب188الحديده     
حليمة قاسم علي عداس5رئاسهاناثمدرسة الرباطب188الحديده     
اشجان عبداهللا مدومي5عضويهاناثمدرسة الرباطب188الحديده     
سميره مرزوق مرزوق5عضويهاناثمدرسة الرباطب188الحديده     
أحمد محمد محمد ابو الغيث1رئاسهذآور البينهج188الحديده     
عبداهللا علي يحيى بيني1عضويهذآور البينهج188الحديده     
يوسف احمد يوسف السندي1عضويهذآور البينهج188الحديده     
محمد أحمد علي زيد خلق2رئاسهذآور البينهج188الحديده     
هشام محمد عزي خمجان2عضويهذآور البينهج188الحديده     
علي محمد حسن فريقه2عضويهذآور البينهج188الحديده     
بلقيس محمد علي درويش3رئاسهاناثالبينهج188الحديده     
سعاد محمد عبداهللا بالح3عضويهاناثالبينهج188الحديده     
زيلعية علي إبراهيم أحمد3عضويهاناثالبينهج188الحديده     
احمد علي سود1رئاسهذآور دير  عبد ربهد188الحديده     
محمد ابراهيم ابكر هاشم1عضويهذآور دير  عبد ربهد188الحديده     
عبدالكريم عبده محمد آردي1عضويهذآور دير  عبد ربهد188الحديده     
عمر ابراهيم صائم الدهر2رئاسهذآور دير  عبد ربهد188الحديده     
حسين محمد ابراهيم حرد2عضويهذآور دير  عبد ربهد188الحديده     
اسماعيل علي سود شاوش2عضويهذآور دير  عبد ربهد188الحديده     
نفيسه حسن محمد شيبه3رئاسهاناثدير  عبد ربهد188الحديده     
اسماء سعيد علي سعيد3عضويهاناثدير  عبد ربهد188الحديده     
ريم علي ابراهيم يحيى3عضويهاناثدير  عبد ربهد188الحديده     
هاجر ابراهيم علي هندي4رئاسهاناثدير  عبد ربهد188الحديده     
شادية ابراهيم محمد علي4عضويهاناثدير  عبد ربهد188الحديده     
نائفه محمد ابكر  هاشم4عضويهاناثدير  عبد ربهد188الحديده     
انعم عوض عمر بناء1رئاسهذآور الكدريه188الحديده     
ابراهيم ابراهيم علي الرشيد1عضويهذآور الكدريه188الحديده     
علي احمد ابوالغيث سعيد1عضويهذآور الكدريه188الحديده     
علي درويش سليمان شالع2رئاسهذآور الكدريه188الحديده     
ابراهيم محمد عبداهللا مهدي2عضويهذآور الكدريه188الحديده     
سعد محمد عبداهللا عبدالرحمن2عضويهذآور الكدريه188الحديده     
عبدالرحمن عبداهللا سليمان3رئاسهذآور الكدريه188الحديده     
احمد ابراهيم يحي سالم3عضويهذآور الكدريه188الحديده     
نهاري عبداهللا ابراهيم شيبه3عضويهذآور الكدريه188الحديده     
بشرى أحمد علي عجالن4رئاسهاناثالكدريه188الحديده     
صالحه محمد موسى جيالن4عضويهاناثالكدريه188الحديده     
نوال عمر محمد عمر بحر4عضويهاناثالكدريه188الحديده     
سميره عبداهللا احمد علي5رئاسهاناثالكدريه188الحديده     
زهرة محمد عبداهللا مساوى5عضويهاناثالكدريه188الحديده     
امل معزبي علي سعيد5عضويهاناثالكدريه188الحديده     
ابراهيم يحيى عبداهللا رحمه1رئاسهذآور دير القريطيو188الحديده     
علي عبداهللا أحمد يوسف1عضويهذآور دير القريطيو188الحديده     
عبداهللا بلغيث جابر علي1عضويهذآور دير القريطيو188الحديده     
عبدالرحمن محمد محمد طموح2رئاسهذآور دير القريطيو188الحديده     
يوسف علي محمد رحمه2عضويهذآور دير القريطيو188الحديده     
محمد محمد يحيى جنيد2عضويهذآور دير القريطيو188الحديده     
علي بلغيث يوسف طموح3رئاسهذآور دير القريطيو188الحديده     
منصور محمد منصور ابوالغيث3عضويهذآور دير القريطيو188الحديده     
قاسم أحمد عزالدين حمود3عضويهذآور دير القريطيو188الحديده     
سميرة عبداهللا محمد عبده4رئاسهاناثدير القريطيو188الحديده     
نعمه محمد ابراهيم مهدلي4عضويهاناثدير القريطيو188الحديده     
ليلي محمد يحيى جنيد4عضويهاناثدير القريطيو188الحديده     
بلقيس علي محمد جنيد5رئاسهاناثدير القريطيو188الحديده     
فاطمة ابراهيم محمد قحل5عضويهاناثدير القريطيو188الحديده     
اسماء ابوالغيث احمد جبلي5عضويهاناثدير القريطيو188الحديده     
نعمه ابوالغيث فيضي حمود6رئاسهاناثدير القريطيو188الحديده     
امنه محمد عبداهللا مهدلي6عضويهاناثدير القريطيو188الحديده     
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الطاف ناصر صبيري6عضويهاناثدير القريطيو188الحديده     
عبداللطيف عبداهللا بلغيث ربيدي1رئاسهذآور مدرسة الحريقيهز188الحديده     
علي احمد جوهر1عضويهذآور مدرسة الحريقيهز188الحديده     
ابوالغيث دهل عاقل1عضويهذآور مدرسة الحريقيهز188الحديده     
سامي بهلول ابراهيم موسى2رئاسهذآور مدرسة الحريقيهز188الحديده     
عبداهللا سليمان ربيدي2عضويهذآور مدرسة الحريقيهز188الحديده     
ناجي ابكرفرج ابكر2عضويهذآور مدرسة الحريقيهز188الحديده     
عائشه عبده علي علي جبلي3رئاسهاناثمدرسة الحريقيهز188الحديده     
زينب محمد يحي غشن3عضويهاناثمدرسة الحريقيهز188الحديده     
جبره فتيني صالح سعد3عضويهاناثمدرسة الحريقيهز188الحديده     
زهراء علي مهدي شيخ4رئاسهاناثمدرسة الحريقيهز188الحديده     
فاطمه عمر عمر شيبه4عضويهاناثمدرسة الحريقيهز188الحديده     
زينب جيالن ابراهيم مهدلي4عضويهاناثمدرسة الحريقيهز188الحديده     
حسين محمد علي جالله1رئاسهذآور دير الوليح188الحديده     
يحي سالم جمال ولي1عضويهذآور دير الوليح188الحديده     
خلوفة محمد احمد مسعود1عضويهذآور دير الوليح188الحديده     
علي ابراهيم علي ولي2رئاسهذآور دير الوليح188الحديده     
محمد عيسى ابوالغيث ضمجان2عضويهذآور دير الوليح188الحديده     
محمد قاسم أحمد ولي2عضويهذآور دير الوليح188الحديده     
عبداهللا مدربع محمد مدربع3رئاسهذآور دير الوليح188الحديده     
احمد علوان سالمين3عضويهذآور دير الوليح188الحديده     
عبداهللا علي محمد جمالي3عضويهذآور دير الوليح188الحديده     
جماله بدر عبدالقادر جيالن4رئاسهاناثدير الوليح188الحديده     
سمر عبدربه موسى الفروي4عضويهاناثدير الوليح188الحديده     
جباره عيسى احمد شعبين4عضويهاناثدير الوليح188الحديده     
آالء عبداهللا ابراهيم فائز5رئاسهاناثدير الوليح188الحديده     
انتصار محمد علي خليلي5عضويهاناثدير الوليح188الحديده     
امنه علي موسى طبيله5عضويهاناثدير الوليح188الحديده     
عبدالرحمن أحمد عبداهللا رحمة1رئاسهذآور الرحمهط188الحديده     
محمد قاسم محمد مهدلي1عضويهذآور الرحمهط188الحديده     
ابوبكر محمد بلح1عضويهذآور الرحمهط188الحديده     
احمد عبداهللا بالغيث مهدلي2رئاسهذآور الرحمهط188الحديده     
عمر حسن عمر العمري2عضويهذآور الرحمهط188الحديده     
محمد حسن علي محفوظ2عضويهذآور الرحمهط188الحديده     
اسماعيل محمد اسماعيل قندي3رئاسهذآور الرحمهط188الحديده     
احمد يحيى االهدل3عضويهذآور الرحمهط188الحديده     
نبيل حسين محمد الخضر3عضويهذآور الرحمهط188الحديده     
محمد احمد محمد مطري4رئاسهذآور الرحمهط188الحديده     
أحمد صالح سالم مهيم4عضويهذآور الرحمهط188الحديده     
عرفات ابوالغيث محمد زين4عضويهذآور الرحمهط188الحديده     
منى علي غالب رحمه5رئاسهاناثالرحمهط188الحديده     
شوعيه محمد يحي مهدلي5عضويهاناثالرحمهط188الحديده     
شوعية يحيى ماس5عضويهاناثالرحمهط188الحديده     
زينب محمد ابوبكر مهدلي6رئاسهاناثالرحمهط188الحديده     
هيفاء محمد علي غالب6عضويهاناثالرحمهط188الحديده     
جواهر موسى علي غالب6عضويهاناثالرحمهط188الحديده     
منى عبده احمد شامي7رئاسهاناثالرحمهط188الحديده     
منى أحمد حسين7عضويهاناثالرحمهط188الحديده     
نسيبه عبداهللا محمد زين7عضويهاناثالرحمهط188الحديده     
عبدالباسط عمر محمد بحر1رئاسهذآور بيت عطاءى188الحديده     
احمد محمد احمد حسين1عضويهذآور بيت عطاءى188الحديده     
عبدالقادر درويش علي أحمد1عضويهذآور بيت عطاءى188الحديده     
احمد عبده عبداهللا نهاري2رئاسهذآور بيت عطاءى188الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا الفروي2عضويهذآور بيت عطاءى188الحديده     
عبد االله احمد عبده الحطامي2عضويهذآور بيت عطاءى188الحديده     
عبدربه احمد ابوالغيث الفروي3رئاسهذآور بيت عطاءى188الحديده     
عمار احمد محمد قاسم الخطيب3عضويهذآور بيت عطاءى188الحديده     
علي ابو الغيث محمد عبداهللا3عضويهذآور بيت عطاءى188الحديده     
الطاف عبداهللا قاسم حكيم4رئاسهاناثبيت عطاءى188الحديده     
صفاء احمد محمد الفروي4عضويهاناثبيت عطاءى188الحديده     
امل محمد علي قاضي4عضويهاناثبيت عطاءى188الحديده     
فاطمه محمد جيالن5رئاسهاناثبيت عطاءى188الحديده     
خيرية ابو الغيث علي حشيبري5عضويهاناثبيت عطاءى188الحديده     
اشواق محمد احمد حسين5عضويهاناثبيت عطاءى188الحديده     
محمد علي أحمد الخوالني1رئاسهذآور دير عليك188الحديده     
حسن محمد ابوالغيث عبده1عضويهذآور دير عليك188الحديده     
اسحاق عبده اسحاق ابراهيم1عضويهذآور دير عليك188الحديده     
سمير علي سود أحمد2رئاسهذآور دير عليك188الحديده     
حسن ابوالغيث محمد عاقل2عضويهذآور دير عليك188الحديده     
ابوالغيث هادي محمد علي2عضويهذآور دير عليك188الحديده     
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عبداهللا شرف احمد علي المنتصر3رئاسهذآور دير عليك188الحديده     
عبدالصمد درويش ابوالغيث آبح3عضويهذآور دير عليك188الحديده     
أبو الغيث خضر أبو الغيث عون3عضويهذآور دير عليك188الحديده     
ليلى أبو الغيث مساوى عبداهللا4رئاسهاناثدير عليك188الحديده     
زمزم عبداهللا حداد4عضويهاناثدير عليك188الحديده     
فوزيه اسحاق علي مدربع4عضويهاناثدير عليك188الحديده     
سيده علي ابراهيم هبيق5رئاسهاناثدير عليك188الحديده     
منيره ابوالغيث احمد جبلي5عضويهاناثدير عليك188الحديده     
ابتسام علي سود أحمد5عضويهاناثدير عليك188الحديده     
عائشة أحمد ابراهيم عون6رئاسهاناثدير عليك188الحديده     
امه السالم علي محمد هبه6عضويهاناثدير عليك188الحديده     
امه اللطيف شوعي الهجان6عضويهاناثدير عليك188الحديده     
منير محمد محمد خبال1رئاسهذآور الخبالل188الحديده     
أبكر أبو الغيث شيبة1عضويهذآور الخبالل188الحديده     
عبده احمد حسن رماده1عضويهذآور الخبالل188الحديده     
فتيني أبو الغيث حكمي معلم2رئاسهذآور الخبالل188الحديده     
عبداهللا احمد خبال2عضويهذآور الخبالل188الحديده     
امين محمد محمد خبال2عضويهذآور الخبالل188الحديده     
علي عبداهللا محمد خبال3رئاسهذآور الخبالل188الحديده     
إبراهيم عروج أحمد مشعف3عضويهذآور الخبالل188الحديده     
محمد عبداهللا محمد علي مدوح3عضويهذآور الخبالل188الحديده     
محمد محمد سعد علي4رئاسهذآور الخبالل188الحديده     
محمود علي عبده الشعبي4عضويهذآور الخبالل188الحديده     
عبدالباقي محمد عزي خمجان4عضويهذآور الخبالل188الحديده     
علي علي محمد خبال5رئاسهذآور الخبالل188الحديده     
قاسم محمد عمر بناء5عضويهذآور الخبالل188الحديده     
علي علي أحمد محجوب5عضويهذآور الخبالل188الحديده     
حسناء محمد بلغيث عواصه6رئاسهاناثالخبالل188الحديده     
آمنة محمد عبداهللا عباس6عضويهاناثالخبالل188الحديده     
مالح محرم يحي علي6عضويهاناثالخبالل188الحديده     
اشراق حسين احمد بحر7رئاسهاناثالخبالل188الحديده     
صباح محمد عبداهللا عبده7عضويهاناثالخبالل188الحديده     
سامية صالح مصلح السنباني7عضويهاناثالخبالل188الحديده     
اشجان محمد احمد عامر8رئاسهاناثالخبالل188الحديده     
منى محمد عمر بناء8عضويهاناثالخبالل188الحديده     
فاطمة علي سليمان مدني8عضويهاناثالخبالل188الحديده     
عثمان عبداهللا مانع يحي1رئاسهذآور دير احمدم188الحديده     
بلغيث احمد علي راجح1عضويهذآور دير احمدم188الحديده     
عبداهللا عبداهللا جبران1عضويهذآور دير احمدم188الحديده     
علي محمد بلغيث بكم2رئاسهذآور دير احمدم188الحديده     
حسين احمد سعيد عالن2عضويهذآور دير احمدم188الحديده     
محمد محمد احمد جبلي2عضويهذآور دير احمدم188الحديده     
سامية حسين عبداهللا غنم3رئاسهاناثدير احمدم188الحديده     
نعمه محمد محمد القاضي3عضويهاناثدير احمدم188الحديده     
خميسه عبداهللا عبداهللا مهدلي3عضويهاناثدير احمدم188الحديده     
صالح عبداهللا خبال1رئاسهذآور الخبالن188الحديده     
أبو الغيث محمد علي حنينة1عضويهذآور الخبالن188الحديده     
محمد أحمد عبده شامي1عضويهذآور الخبالن188الحديده     
محمد محمد علي شبيلي2رئاسهذآور الخبالن188الحديده     
علي أحمد يحي نور2عضويهذآور الخبالن188الحديده     
عمر محمد صغير شيبه2عضويهذآور الخبالن188الحديده     
محمد عبده آزابه3رئاسهذآور الخبالن188الحديده     
شكري عبداهللا محمد خبال3عضويهذآور الخبالن188الحديده     
محمد ناصر الفيشاني3عضويهذآور الخبالن188الحديده     
ايمان بالغيث احمد عامر4رئاسهاناثالخبالن188الحديده     
فاطمة أحمد ابراهيم امين4عضويهاناثالخبالن188الحديده     
احالم عبداهللا محمد علي4عضويهاناثالخبالن188الحديده     
فاطمة علي أحمد الخوالني5رئاسهاناثالخبالن188الحديده     
فاطمه يحيى عبده شبيه5عضويهاناثالخبالن188الحديده     
مريم عبداهللا عبداهللا جبلي5عضويهاناثالخبالن188الحديده     
محمد حسن علي عبده القديمي1رئاسهذآور المواصالت الزيديهس188الحديده     
عمر حسن عمر زيلعي1عضويهذآور المواصالت الزيديهس188الحديده     
محمد حسن محمد حسن1عضويهذآور المواصالت الزيديهس188الحديده     
عبده احمد عمر صالح2رئاسهذآور المواصالت الزيديهس188الحديده     
خالد ابكر حاج حمزي2عضويهذآور المواصالت الزيديهس188الحديده     
محمد حسين سعيد عميش2عضويهذآور المواصالت الزيديهس188الحديده     
محمد أحمد علي عجالن3رئاسهذآور المواصالت الزيديهس188الحديده     
خالد علي عبداهللا جمالي3عضويهذآور المواصالت الزيديهس188الحديده     
مختار انور الصوفي3عضويهذآور المواصالت الزيديهس188الحديده     
مريم علي محمد معيض4رئاسهاناثالمواصالت الزيديهس188الحديده     
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جليله أحمد علي عجالن4عضويهاناثالمواصالت الزيديهس188الحديده     
جميله يحيى عبده قاسم4عضويهاناثالمواصالت الزيديهس188الحديده     
ايمان محمد علي الوشلي5رئاسهاناثالمواصالت الزيديهس188الحديده     
جمعه احمد دهمي5عضويهاناثالمواصالت الزيديهس188الحديده     
فاطمه محمد ابراهيم جبيلي5عضويهاناثالمواصالت الزيديهس188الحديده     
محمد علي رزه1رئاسهذآور سكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
حسن ابوالغيث شيبه1عضويهذآور سكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
قتيبة زحيفي سليمان عبدالرزاق1عضويهذآور سكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
ثابت علي محمد سليمان2رئاسهذآور سكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
ادم عمر ابوالغيث ضمجان2عضويهذآور سكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
صدام علي عبداهللا الزواك2عضويهذآور سكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
عبدالعزيز عبداهللا مهدي نهاري3رئاسهذآور سكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
ابوالغيث عبده حسين هاشم3عضويهذآور سكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
عبده عبده عامر احمد3عضويهذآور سكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
جيهان محمد خمجان4رئاسهاناثسكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
اماني أحمد محمد مدربع4عضويهاناثسكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
عائشة عبداهللا محمد ابراهيم4عضويهاناثسكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
أمة الرحيم حسن أحمد دباب5رئاسهاناثسكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
ناديه احمد محمد شاخ5عضويهاناثسكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
فاطمه محمد مرشد5عضويهاناثسكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
زمزم درويش غبيش6رئاسهاناثسكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
افراح موسى محمد مالح6عضويهاناثسكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
فتحية عمر ابوالغيث ضمجان6عضويهاناثسكن المرآز الصحي الزيديةع188الحديده     
عبداهللا علي عبداهللا بحرين1رئاسهذآور مدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
عبداهللا عبداهللا عبدالرحمن المنصب1عضويهذآور مدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
اسامه محمد محمد خطيب1عضويهذآور مدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
علي مسعد علي احمد اسعد2رئاسهذآور مدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
ابوبكر عبداهللا أحمد باري2عضويهذآور مدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
هشام ناصر عبدالوارث2عضويهذآور مدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
عبداهللا عمر حسين هاريه3رئاسهذآور مدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
محمد ابوالغيث قاضي حجاجي3عضويهذآور مدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
احمد محمد شالل3عضويهذآور مدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
خديجة حسين محمد صائم الدهر4رئاسهاناثمدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
بشرى محمد ابوالغيث عواصه4عضويهاناثمدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
اشواق ابراهيم قاضي حجاجي4عضويهاناثمدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
الهام محمد عبداهللا هبه5رئاسهاناثمدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
احالم محمد حسين قطن5عضويهاناثمدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
شيماء سليمان ابو الغيث عواصه5عضويهاناثمدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
يسرى دهل سالم بهلول6رئاسهاناثمدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
مرضيه ابراهيم حسن هندي6عضويهاناثمدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
أحالم عبده محمد عايش6عضويهاناثمدرسة حفصة بنت عمر الزيديةف188الحديده     
يحيى محمد يحيى مشهور1رئاسهذآور مدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
هشام محمد عبيد بالل1عضويهذآور مدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
عبده أحمد محمد مرتضى1عضويهذآور مدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
مروان محمد علي عبدالعزيز2رئاسهذآور مدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
شاآر ابوالغيث هيجة دحن2عضويهذآور مدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
جعفر سليمان أبوبكر صائم الدهر2عضويهذآور مدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
عبداهللا عمر ابوالغيث ضمجان3رئاسهذآور مدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
يحيى محمد علي حسن قندي3عضويهذآور مدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
عالء عبدالكريم حسين قايد3عضويهذآور مدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
زمزم عبداهللا عبداهللا ابراهيم جبلي4رئاسهاناثمدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
إلهام أحمد اسماعيل صائم الدهر4عضويهاناثمدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
رهام عبده ابوالغيث ضمجان4عضويهاناثمدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
عزيزه علي عبداهللا عقش5رئاسهاناثمدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
اسماء حسين محمد مالح5عضويهاناثمدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
زمزم عبده احمد ابوالغيث5عضويهاناثمدرسة الفاتح الزيديهص188الحديده     
حسين مقبول محمد هادي1رئاسهذآور مدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
اسماعيل بالغيث سليمان1عضويهذآور مدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
مروان علي ابوالغيث ابكر1عضويهذآور مدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
ياسين بالغيث علي خارفي2رئاسهذآور مدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
عمار محمد علي الوشلي2عضويهذآور مدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
رضوان علي جابر سبارت2عضويهذآور مدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
محمد حسين أبو الغيث جبلي3رئاسهذآور مدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
عبداهللا عباس المتوآل3عضويهذآور مدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
فهد محمد عبدالرحمن سويد3عضويهذآور مدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
فتحيه عبده ابوالغيث سليمان4رئاسهاناثمدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
علياء محمد محمد ظامري4عضويهاناثمدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
عائشة حسين أحمد عجالن4عضويهاناثمدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
عائشة عبده حسين القديمي5رئاسهاناثمدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
انيسه احمد جمال بهلول5عضويهاناثمدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
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بسمه سعيد سوله5عضويهاناثمدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
اديبه عبداهللا عوضه6رئاسهاناثمدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
فاطمه محمد أحمد مشلى6عضويهاناثمدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
فطوم عبده عبداهللا باشا6عضويهاناثمدرسة ذوال الزيديةق188الحديده     
عمر عبداهللا هادي1رئاسهذآور مدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
علي يحي برآات مهدي1عضويهذآور مدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
عبداهللا ابكر علي حسين1عضويهذآور مدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
بندر محمد يحيى نهاري2رئاسهذآور مدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
سالم قاسم أحمد حسن2عضويهذآور مدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
ابراهيم محمد علي قوزي2عضويهذآور مدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
وردة أحمد برآات مهدي3رئاسهاناثمدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
زينب عبداهللا جيالن3عضويهاناثمدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
شاديه علي عمر شرف3عضويهاناثمدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
مريم عايش محمد جيالن4رئاسهاناثمدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
مبروآة اسحاق محمد اعجم4عضويهاناثمدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
عائشة قادري علي خماش4عضويهاناثمدرسة العهد الجديد المغالفا189الحديده     
محمد عبداهللا ابراهيم الخطيب1رئاسهذآور  مدرسة  الحرثةب189الحديده     
قاسم شوعي عمر قضيبه1عضويهذآور  مدرسة  الحرثةب189الحديده     
خالد حمود محمد االهدل1عضويهذآور  مدرسة  الحرثةب189الحديده     
يحيى احمد يحيى حرد2رئاسهذآور  مدرسة  الحرثةب189الحديده     
احمد عبداهللا اعطب2عضويهذآور  مدرسة  الحرثةب189الحديده     
ابراهيم مساوى عقلين2عضويهذآور  مدرسة  الحرثةب189الحديده     
زينب عبده صالح زائد3رئاسهاناث مدرسة  الحرثةب189الحديده     
جمعه احمد علي االزرق3عضويهاناث مدرسة  الحرثةب189الحديده     
حنان حسن عكاش3عضويهاناث مدرسة  الحرثةب189الحديده     
تميمه هادي بشير4رئاسهاناث مدرسة  الحرثةب189الحديده     
خلود احمد ابراهيم علي4عضويهاناث مدرسة  الحرثةب189الحديده     
زهراء احمد يحيى جيالن4عضويهاناث مدرسة  الحرثةب189الحديده     
محمد محمد حسين جعبولي1رئاسهذآور غبانج189الحديده     
عبده محمد معلم عبده1عضويهذآور غبانج189الحديده     
درويش علي مناجي زيلعي1عضويهذآور غبانج189الحديده     
زهراء احمد ابراهيم موسى2رئاسهاناثغبانج189الحديده     
بلقيس شوعي محمد حسين2عضويهاناثغبانج189الحديده     
سميره حسن ابراهيم البراح2عضويهاناثغبانج189الحديده     
عبد الرحمن عمر حشيري1رئاسهذآور السنبليد189الحديده     
مروان شوعي محمد حسين1عضويهذآور السنبليد189الحديده     
نبيل يحيى محمد حاج1عضويهذآور السنبليد189الحديده     
يحيى قاسم محمد جعبولي2رئاسهذآور السنبليد189الحديده     
عبده ابو الغيث علي هيج2عضويهذآور السنبليد189الحديده     
حسين محمد موسى حجاجي مشالء2عضويهذآور السنبليد189الحديده     
سالم درويش محمد جعبولي3رئاسهاناثالسنبليد189الحديده     
سميرة عبداهللا أحمد شيبه3عضويهاناثالسنبليد189الحديده     
أسماء علي أحمد درويش3عضويهاناثالسنبليد189الحديده     
خذيجة عبده درويش عنتر4رئاسهاناثالسنبليد189الحديده     
حميده محمد دوم4عضويهاناثالسنبليد189الحديده     
عائشه شوعي محمد حسين4عضويهاناثالسنبليد189الحديده     
علي محمد علي زموح1رئاسهذآور الحداديةه189الحديده     
احمد يحيى احمد جيالن1عضويهذآور الحداديةه189الحديده     
جيالن ابراهيم على محمد1عضويهذآور الحداديةه189الحديده     
عبداهللا محي الدين أحمد ابكر2رئاسهذآور الحداديةه189الحديده     
عبده محمد عزي2عضويهذآور الحداديةه189الحديده     
فيصل احمد شريف2عضويهذآور الحداديةه189الحديده     
شوقي عبداهللا يوسف3رئاسهذآور الحداديةه189الحديده     
نائف محمد علي عبدالهادي3عضويهذآور الحداديةه189الحديده     
يحيى حسن محمد قيم3عضويهذآور الحداديةه189الحديده     
ربيع جيالن يحيى زيبين4رئاسهذآور الحداديةه189الحديده     
يحيى زبيله سود4عضويهذآور الحداديةه189الحديده     
سعيد أحمد عبدة شاوش4عضويهذآور الحداديةه189الحديده     
اماني يحيى عبده محمد5رئاسهاناثالحداديةه189الحديده     
فاطمة ابراهيم علي معسلم5عضويهاناثالحداديةه189الحديده     
فاطمة عبده قاسم عجالن5عضويهاناثالحداديةه189الحديده     
رازحي محمد عبداهللا قحم6رئاسهاناثالحداديةه189الحديده     
زهراء يحيى محمد رجب 6عضويهاناثالحداديةه189الحديده     
احالم قاسم قدح6عضويهاناثالحداديةه189الحديده     
احالم يحيى مهدلي7رئاسهاناثالحداديةه189الحديده     
منى هادي علي يامي7عضويهاناثالحداديةه189الحديده     
مريم حسن محمد عبداهللا7عضويهاناثالحداديةه189الحديده     
افراح يحيى يحيى احمد جيالن8رئاسهاناثالحداديةه189الحديده     
حليم شوعي ابراهيم طميح8عضويهاناثالحداديةه189الحديده     
صفيه حسن عوض حمنه8عضويهاناثالحداديةه189الحديده     
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حسن احمد عبداهللا مستريح1رئاسهذآور  مدرسة المنوابو189الحديده     
عبداهللا محمد دهام1عضويهذآور  مدرسة المنوابو189الحديده     
بلغيث سالم سليمان1عضويهذآور  مدرسة المنوابو189الحديده     
احمد محمد منوبي2رئاسهذآور  مدرسة المنوابو189الحديده     
خالد أحمد صغير هديش2عضويهذآور  مدرسة المنوابو189الحديده     
حسين محمد علي زموح2عضويهذآور  مدرسة المنوابو189الحديده     
أحمد محمد عبداهللا شمهان3رئاسهذآور  مدرسة المنوابو189الحديده     
عبده ابراهيم علي مساوى 3عضويهذآور  مدرسة المنوابو189الحديده     
ردمان محمد علي القباطي3عضويهذآور  مدرسة المنوابو189الحديده     
عيشه محمد علي بخيت4رئاسهاناث مدرسة المنوابو189الحديده     
نجاة عمر عبد اهللا آريم4عضويهاناث مدرسة المنوابو189الحديده     
مريم عمر علي حسين4عضويهاناث مدرسة المنوابو189الحديده     
فاطمة علي محمد الفالح5رئاسهاناث مدرسة المنوابو189الحديده     
خديجه عبداهللا حسن عبداهللا5عضويهاناث مدرسة المنوابو189الحديده     
فاطمه قاسم محمد شيبه5عضويهاناث مدرسة المنوابو189الحديده     
عنود عبداهللا احمد حسن6رئاسهاناث مدرسة المنوابو189الحديده     
مشتهاه مقبول عبداهللا عبده6عضويهاناث مدرسة المنوابو189الحديده     
فادية يحيى مساوى سلموني6عضويهاناث مدرسة المنوابو189الحديده     
حسن حسن فقيه زومه1رئاسهذآور المقانعز189الحديده     
علي يحي ابراهيم حفظي1عضويهذآور المقانعز189الحديده     
محمد محمد بدر يحيى جيالن1عضويهذآور المقانعز189الحديده     
حسن حباب هيج2رئاسهذآور المقانعز189الحديده     
علي حسن عبداهللا مالح2عضويهذآور المقانعز189الحديده     
عمر عبده محمد طويل2عضويهذآور المقانعز189الحديده     
هاديه علي جميل مفتاح3رئاسهاناثالمقانعز189الحديده     
راجحيه درويش عفيفي3عضويهاناثالمقانعز189الحديده     
خيزران هادي بشير3عضويهاناثالمقانعز189الحديده     
هند سالم سعيد السامعي4رئاسهاناثالمقانعز189الحديده     
معروفة محمد عبده عياش4عضويهاناثالمقانعز189الحديده     
فاطمة علي محمد علي4عضويهاناثالمقانعز189الحديده     
محمد حوايج جتيم أحمد1رئاسهذآور المنارة المهجمح189الحديده     
يحيى احمد احمد حبيلي1عضويهذآور المنارة المهجمح189الحديده     
قاسم مكين قديمي1عضويهذآور المنارة المهجمح189الحديده     
وحيد علي مناجي زيلعي2رئاسهذآور المنارة المهجمح189الحديده     
بلغيث عبداهللا رباط2عضويهذآور المنارة المهجمح189الحديده     
مختار حسين محمد عمر بدر2عضويهذآور المنارة المهجمح189الحديده     
هند عبداهللا علي محمد3رئاسهاناثالمنارة المهجمح189الحديده     
احالم محمد علي صائم الدهر3عضويهاناثالمنارة المهجمح189الحديده     
اميره احمد احمد جبيلي3عضويهاناثالمنارة المهجمح189الحديده     
شاديه صالح حيدري4رئاسهاناثالمنارة المهجمح189الحديده     
درويشه مرزوق صغير4عضويهاناثالمنارة المهجمح189الحديده     
ياسمين محمد حوايج جتيم4عضويهاناثالمنارة المهجمح189الحديده     
حسن حسن صفاحي1رئاسهذآور  مدرسة المشعليةط189الحديده     
حسن صالح محمد رهيان1عضويهذآور  مدرسة المشعليةط189الحديده     
علي ابراهيم محمد طويل1عضويهذآور  مدرسة المشعليةط189الحديده     
عبداهللا عمر شرف2رئاسهذآور  مدرسة المشعليةط189الحديده     
أحمد يحي يوسف بخيت2عضويهذآور  مدرسة المشعليةط189الحديده     
محمد يحيى يحيى مهدلي2عضويهذآور  مدرسة المشعليةط189الحديده     
سامية قايد محمد علي3رئاسهاناث مدرسة المشعليةط189الحديده     
منى ابراهيم شوقي3عضويهاناث مدرسة المشعليةط189الحديده     
يسرى حسين محمد عمر بدر3عضويهاناث مدرسة المشعليةط189الحديده     
عبداهللا محمدعبداهللا عاقل حرد1رئاسهذآور مدرسة المخنقى189الحديده     
محمد حسين عامر زيلعي1عضويهذآور مدرسة المخنقى189الحديده     
فايز علي احمد1عضويهذآور مدرسة المخنقى189الحديده     
أحمد جيالن عبداهللا جيالن2رئاسهذآور مدرسة المخنقى189الحديده     
انور عمر يحيى 2عضويهذآور مدرسة المخنقى189الحديده     
ناصر ابراهيم بلغيث عواصه2عضويهذآور مدرسة المخنقى189الحديده     
ايمان عمر يحيى شرف3رئاسهاناثمدرسة المخنقى189الحديده     
ليلى حسن محمد حربي3عضويهاناثمدرسة المخنقى189الحديده     
سعيده عبدربه علي3عضويهاناثمدرسة المخنقى189الحديده     
مريم عزي علي مشرعي4رئاسهاناثمدرسة المخنقى189الحديده     
عيشه حسين عامر زيلعي4عضويهاناثمدرسة المخنقى189الحديده     
حنان عمر يحيى شرف4عضويهاناثمدرسة المخنقى189الحديده     
محمد محمد ابكر قاسم1رئاسهذآور  مدرسة دير مهديك189الحديده     
علي عبده عياش حسن1عضويهذآور  مدرسة دير مهديك189الحديده     
علي سالم ابراهيم علي1عضويهذآور  مدرسة دير مهديك189الحديده     
محمد حسن ابو الغيث دهكين2رئاسهذآور  مدرسة دير مهديك189الحديده     
خالد محمد يحي محمد2عضويهذآور  مدرسة دير مهديك189الحديده     
ابراهيم علي احمد عابد2عضويهذآور  مدرسة دير مهديك189الحديده     
خديجة ابراهيم شوقي3رئاسهاناث مدرسة دير مهديك189الحديده     
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آمنه عبداهللا محمد علي3عضويهاناث مدرسة دير مهديك189الحديده     
ساميه حسن محمد عبداهللا3عضويهاناث مدرسة دير مهديك189الحديده     
زهراء محمد عيسى ناصر4رئاسهاناث مدرسة دير مهديك189الحديده     
زهراء عبده احمد ابراهيم4عضويهاناث مدرسة دير مهديك189الحديده     
اشهاد محمد محمد شاغي4عضويهاناث مدرسة دير مهديك189الحديده     
علي عبداهللا ابو الغيث طويل1رئاسهذآور  مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
عباس يوسف يوسف1عضويهذآور  مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
احمد مهدي احمد محرق1عضويهذآور  مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
شعبين يحيى قاسم يماني2رئاسهذآور  مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
علي ابراهيم بلغيث حداد2عضويهذآور  مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
علي محمد قاسم دمنه2عضويهذآور  مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
ساره علي احمد لطف3رئاسهاناث مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
هدى ابو الغيث محمد3عضويهاناث مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
حورية عبده عابد بكاري3عضويهاناث مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
ياسمين مقبول درويش4رئاسهاناث مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
نوره علي احمد لطف4عضويهاناث مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
حنان حسن محمد االحمدي4عضويهاناث مدرسة دير المقازلةل189الحديده     
عبده احمد علي جبريل1رئاسهذآور المصلوبةم189الحديده     
ابراهيم سالم ابراهيم علي1عضويهذآور المصلوبةم189الحديده     
عبدالعزيز جيالن ابراهيم شروق1عضويهذآور المصلوبةم189الحديده     
عبدالسالم العزي محمد الهادي2رئاسهذآور المصلوبةم189الحديده     
ابراهيم يحيى مهدلي2عضويهذآور المصلوبةم189الحديده     
عمر محمد يحي محمد2عضويهذآور المصلوبةم189الحديده     
حديج ابراهيم حسين دوم3رئاسهاناثالمصلوبةم189الحديده     
جمهة ابراهيم يحي محمد3عضويهاناثالمصلوبةم189الحديده     
سلمى محمد ابراهيم علي3عضويهاناثالمصلوبةم189الحديده     
فاطمة احمد دهدوه4رئاسهاناثالمصلوبةم189الحديده     
الهام ابراهيم ابراهيم دهل4عضويهاناثالمصلوبةم189الحديده     
ايمان محمد شيبه4عضويهاناثالمصلوبةم189الحديده     
حسن علي علي حسن1رئاسهذآور  مدرسة الشقبةن189الحديده     
عبداهللا احمد محمد هريره1عضويهذآور  مدرسة الشقبةن189الحديده     
محمد عبده علي اقزل1عضويهذآور  مدرسة الشقبةن189الحديده     
محمد باجلي هادي مشرعي2رئاسهذآور  مدرسة الشقبةن189الحديده     
محمد احمد شوعي بهلول2عضويهذآور  مدرسة الشقبةن189الحديده     
محمد يحيى حسن دهل2عضويهذآور  مدرسة الشقبةن189الحديده     
فاطمه عبده محمد علي3رئاسهاناث مدرسة الشقبةن189الحديده     
مطره محمد علي حسين3عضويهاناث مدرسة الشقبةن189الحديده     
محمد أحمد يحيى حسن مرعي3عضويهاناث مدرسة الشقبةن189الحديده     
بتول يحيى علي حسين4رئاسهاناث مدرسة الشقبةن189الحديده     
شوعيه يحيى محمد حيدره4عضويهاناث مدرسة الشقبةن189الحديده     
نوره علي محمد جمالي4عضويهاناث مدرسة الشقبةن189الحديده     
علي محمد احمد جيالن1رئاسهذآور مدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
عبداهللا احمد ابراهيم موسى1عضويهذآور مدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
قاسم علي با هوت برآات1عضويهذآور مدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
علي عبداهللا صالح بهلول2رئاسهذآور مدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
عبدالجبار سلطان عرومه ابراهيم2عضويهذآور مدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
عمر علي عبداهللا فقيه2عضويهذآور مدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
سميره محمد يحيى نهاري3رئاسهاناثمدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
اسماء يحي عمر مقبولي3عضويهاناثمدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
امة العليم شريف سلطان غرومه3عضويهاناثمدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
ليلى أحمد ابراهيم قوزي4رئاسهاناثمدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
صفيه درويش ابراهيم علي4عضويهاناثمدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
مريم حسن لوسه4عضويهاناثمدرسة الفوز الثانوية بالمغالفس189الحديده     
عفيف رزق اهللا عفيف1رئاسهذآور مدرسة البنات المغالفع189الحديده     
حسن قاسم يحيى مهدي1عضويهذآور مدرسة البنات المغالفع189الحديده     
شوقي شوقي سالم1عضويهذآور مدرسة البنات المغالفع189الحديده     
محمد احمد عبداهللا رحمة2رئاسهذآور مدرسة البنات المغالفع189الحديده     
شعبان مرجان سعد2عضويهذآور مدرسة البنات المغالفع189الحديده     
علي يحيى باشه2عضويهذآور مدرسة البنات المغالفع189الحديده     
ام الخير حسن شرفي3رئاسهاناثمدرسة البنات المغالفع189الحديده     
نورة جيالن ابراهيم شروف3عضويهاناثمدرسة البنات المغالفع189الحديده     
احسان عبده عمر علي3عضويهاناثمدرسة البنات المغالفع189الحديده     
علوانه علوان محمد سالم4رئاسهاناثمدرسة البنات المغالفع189الحديده     
صباح محمد يحيى نهاري4عضويهاناثمدرسة البنات المغالفع189الحديده     
ازهار محمد محمد عمر بدر4عضويهاناثمدرسة البنات المغالفع189الحديده     
اسماعيل محمد عبداهللا هبه1رئاسهذآور دير عسلةف189الحديده     
محمد علي عبده يحي1عضويهذآور دير عسلةف189الحديده     
محمد محمد حسين جبلي1عضويهذآور دير عسلةف189الحديده     
جيالن احمد محمد عابد2رئاسهذآور دير عسلةف189الحديده     
درويش علي يحي حسين2عضويهذآور دير عسلةف189الحديده     
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يحيى علي علي هيجه2عضويهذآور دير عسلةف189الحديده     
فاطمه علي عبداهللا ناجي3رئاسهاناثدير عسلةف189الحديده     
شيماء ابراهيم حسن علي3عضويهاناثدير عسلةف189الحديده     
نجوى عبداهللا أحمد بخيت3عضويهاناثدير عسلةف189الحديده     
فاطمة خير خير علي4رئاسهاناثدير عسلةف189الحديده     
ناديه محمد عبداهللا زين4عضويهاناثدير عسلةف189الحديده     
اسماء محمد حسن مشلف4عضويهاناثدير عسلةف189الحديده     
أحمد ابراهيم عبداهللا مشعف1رئاسهذآور دير عياشص189الحديده     
احمد عبداهللا محمد ابكر  هبه1عضويهذآور دير عياشص189الحديده     
عبداهللا آلفود عبده محمد1عضويهذآور دير عياشص189الحديده     
محمد علي أحمد شخر2رئاسهذآور دير عياشص189الحديده     
عبده عياش عبده عياش2عضويهذآور دير عياشص189الحديده     
سود محمد محمد قدومي2عضويهذآور دير عياشص189الحديده     
ابراهيم احمد علي ابراهيم3رئاسهذآور دير عياشص189الحديده     
سلمان جابر مبارك علي3عضويهذآور دير عياشص189الحديده     
عادل محمد يحيى مشعف3عضويهذآور دير عياشص189الحديده     
ابتسام علي محمد عياش4رئاسهاناثدير عياشص189الحديده     
زهرة محمد عبداهللا علي4عضويهاناثدير عياشص189الحديده     
نادية احمد محمد حسين4عضويهاناثدير عياشص189الحديده     
نفيسة إبراهيم علي دومي5رئاسهاناثدير عياشص189الحديده     
منى علي جيالن سالم 5عضويهاناثدير عياشص189الحديده     
عزيزه سالم عبده سليمان5عضويهاناثدير عياشص189الحديده     
سميه يحيى ابكر سعد6رئاسهاناثدير عياشص189الحديده     
روضة محمد صغير داقه6عضويهاناثدير عياشص189الحديده     
إلهام إبراهيم إبراهيم6عضويهاناثدير عياشص189الحديده     
سلطان محمد عمر معتوق1رئاسهذآور  الحشابرةق189الحديده     
ناصر احمد شادلي شيخ1عضويهذآور  الحشابرةق189الحديده     
عمر صغير عمر عياش1عضويهذآور  الحشابرةق189الحديده     
بدر محمد علي القليصي2رئاسهذآور  الحشابرةق189الحديده     
محمد عمر عبده شيخ2عضويهذآور  الحشابرةق189الحديده     
علي عمر محمد بوبل2عضويهذآور  الحشابرةق189الحديده     
رضية محمد عبده مشعف3رئاسهاناث الحشابرةق189الحديده     
حياة محمد عمر معتوق3عضويهاناث الحشابرةق189الحديده     
اماني محمد حسن ريك3عضويهاناث الحشابرةق189الحديده     
صفيه عبده مكين4رئاسهاناث الحشابرةق189الحديده     
رمله عبدالرحمن علي فقية4عضويهاناث الحشابرةق189الحديده     
اسماء محمد علي حسين4عضويهاناث الحشابرةق189الحديده     
أحمد يحي علي يالمي1رئاسهذآور المحالر189الحديده     
محمد احمد جبريل1عضويهذآور المحالر189الحديده     
خالد عبداهللا ابكر شيخ1عضويهذآور المحالر189الحديده     
علي احمد ابكر علي حشيبري2رئاسهذآور المحالر189الحديده     
علي يحيى محمد بشير2عضويهذآور المحالر189الحديده     
ابراهيم أحمد محمد جالمي2عضويهذآور المحالر189الحديده     
يحي محمد يحي طربوز3رئاسهذآور المحالر189الحديده     
محمد علي شيذلي علي حشيبري3عضويهذآور المحالر189الحديده     
محسن علي الخدري3عضويهذآور المحالر189الحديده     
زبيدة محمد علي صوان4رئاسهاناثالمحالر189الحديده     
سعود داود محمد دوم4عضويهاناثالمحالر189الحديده     
عيشه عايش جبريل معلم4عضويهاناثالمحالر189الحديده     
غاليه علي مسعد ابو شنب5رئاسهاناثالمحالر189الحديده     
عائشة عبده ابراهيم بلح5عضويهاناثالمحالر189الحديده     
فاطمة محمد علي حسين5عضويهاناثالمحالر189الحديده     
محمد حسن محمد عبداهللا1رئاسهذآور العجالنيةش189الحديده     
عبدالباري شعبين أحمد1عضويهذآور العجالنيةش189الحديده     
يحيى سليمان عبده محمد1عضويهذآور العجالنيةش189الحديده     
جابر محمد حسن محمد2رئاسهذآور العجالنيةش189الحديده     
أحمد علي عبداهللا أحمد2عضويهذآور العجالنيةش189الحديده     
هشام علي يحي ناشر2عضويهذآور العجالنيةش189الحديده     
طالل احمد حسن عياش3رئاسهذآور العجالنيةش189الحديده     
ابراهيم احمد عبداهللا مشهور3عضويهذآور العجالنيةش189الحديده     
عاطف عبدالقاهر عبداهللا3عضويهذآور العجالنيةش189الحديده     
هيفاء موسى محمد4رئاسهاناثالعجالنيةش189الحديده     
زهراء احمد جبريل4عضويهاناثالعجالنيةش189الحديده     
جوهر علي حسن4عضويهاناثالعجالنيةش189الحديده     
خضراء حسين منهلي5رئاسهاناثالعجالنيةش189الحديده     
زهرة عبداهللا مساوى5عضويهاناثالعجالنيةش189الحديده     
عبده يحيى علي حسين5عضويهاناثالعجالنيةش189الحديده     
عائشة حسن حسين بكاري6رئاسهاناثالعجالنيةش189الحديده     
فاطمه محمد عبداهللا6عضويهاناثالعجالنيةش189الحديده     
ملهيه محمد علي جمرك6عضويهاناثالعجالنيةش189الحديده     
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علي عباس اسماعيل حواس1رئاسهذآور المعروفيةت189الحديده     
ابراهيم محمد عمر قديمي1عضويهذآور المعروفيةت189الحديده     
علي علي سالم نعمان1عضويهذآور المعروفيةت189الحديده     
محمد بلغيث محمد صرخي2رئاسهذآور المعروفيةت189الحديده     
خالد أحمد صغير درويش2عضويهذآور المعروفيةت189الحديده     
احمد يحيى يحيى مهدلي2عضويهذآور المعروفيةت189الحديده     
أحمد عبده ابراهيم ماس3رئاسهذآور المعروفيةت189الحديده     
محمد قبع ماس قبع3عضويهذآور المعروفيةت189الحديده     
قبع قاسم حسن ماس3عضويهذآور المعروفيةت189الحديده     
سالم حسن علي جبر4رئاسهذآور المعروفيةت189الحديده     
فرج حمود محمد4عضويهذآور المعروفيةت189الحديده     
عبداهللا اسماعيل علي قوى4عضويهذآور المعروفيةت189الحديده     
احمد محمد علي حسن شرف5رئاسهذآور المعروفيةت189الحديده     
محمد ابو الغيث احمد دهل5عضويهذآور المعروفيةت189الحديده     
عبدالرحمن محمد عبدالواحد الحكيم5عضويهذآور المعروفيةت189الحديده     
منى علي احمد عبداهللا شيذلي6رئاسهاناثالمعروفيةت189الحديده     
فاطمة ابراهيم عبداهللا ماس6عضويهاناثالمعروفيةت189الحديده     
ليلى محمد علي فقية6عضويهاناثالمعروفيةت189الحديده     
شوعيه محمد ابرهيم بكاري7رئاسهاناثالمعروفيةت189الحديده     
خديجه ابراهيم حسن7عضويهاناثالمعروفيةت189الحديده     
ناديه محمد عبداهللا سالم7عضويهاناثالمعروفيةت189الحديده     
بلقيس احمد محمد شاخ8رئاسهاناثالمعروفيةت189الحديده     
صباح أحمد عبد اهللا الكريمي8عضويهاناثالمعروفيةت189الحديده     
حفصة محمد علي حسين8عضويهاناثالمعروفيةت189الحديده     
منى عبده ابكر علي ماس9رئاسهاناثالمعروفيةت189الحديده     
سعيده محمد حسن اسماعيل9عضويهاناثالمعروفيةت189الحديده     
عائشه صالح قاسم البعداني9عضويهاناثالمعروفيةت189الحديده     
عبداهللا يحيى عبداهللا حربان1رئاسهذآور المرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
عبده محمد عبداهللا هنشل1عضويهذآور المرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
محمد حسن سالم دهدوه1عضويهذآور المرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
حسام عبد اهللا حسن مجمل2رئاسهذآور المرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
خالد محمد أحمد واشع2عضويهذآور المرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
عابد محمد علي عبداهللا2عضويهذآور المرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
منيره يحيى عبداهللا حربان3رئاسهاناثالمرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
عائشة ابراهيم عبداهللا حبر3عضويهاناثالمرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
عائشة راجح ابراهيم3عضويهاناثالمرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
نجمة ابكر سالم4رئاسهاناثالمرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
نوره سليمان سود آولي4عضويهاناثالمرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
آاتبه محمد ابراهيم حربان4عضويهاناثالمرآز الصحي بالمنيرها190الحديده     
اآرم محمد حسين آولي1رئاسهذآور القشريب190الحديده     
عبده ابراهيم على نواش1عضويهذآور القشريب190الحديده     
عبده على حسن نواش1عضويهذآور القشريب190الحديده     
قاسم قاسم محمد خلوف2رئاسهذآور القشريب190الحديده     
احمد بكيره خليل2عضويهذآور القشريب190الحديده     
عبدالحميد محمد احمد جبلي2عضويهذآور القشريب190الحديده     
زمزم على عمر على 3رئاسهاناثالقشريب190الحديده     
فاطمة جمال عبده دوم3عضويهاناثالقشريب190الحديده     
منيره سالم ابكر سالم3عضويهاناثالقشريب190الحديده     
مصطفى مقبول على عرجي1رئاسهذآور الهارونيةج190الحديده     
محمد محمد مصطفى رسم1عضويهذآور الهارونيةج190الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا مهدلي1عضويهذآور الهارونيةج190الحديده     
محمد سالم محمد دوم2رئاسهذآور الهارونيةج190الحديده     
انور عبداهللا قاسم ابكر2عضويهذآور الهارونيةج190الحديده     
قاسم منصر آندفي2عضويهذآور الهارونيةج190الحديده     
غيدا ء حسن عبده صابونة3رئاسهاناثالهارونيةج190الحديده     
ام السعد مقبول على عرجي3عضويهاناثالهارونيةج190الحديده     
خديجه محمد حسن جبلي3عضويهاناثالهارونيةج190الحديده     
عليه على بلغيث حلب4رئاسهاناثالهارونيةج190الحديده     
عباسه عبده عبداهللا بحاري4عضويهاناثالهارونيةج190الحديده     
حنان يحيى يحيى غبير4عضويهاناثالهارونيةج190الحديده     
عيسى عمر أحمد قلقلي1رئاسهذآور ابن عباسد190الحديده     
على عبدالجبار صديق1عضويهذآور ابن عباسد190الحديده     
يحيى على على شباج1عضويهذآور ابن عباسد190الحديده     
نادر عراقي محمد قاسمين2رئاسهذآور ابن عباسد190الحديده     
محمد عبداهللا زبيدي2عضويهذآور ابن عباسد190الحديده     
محمد عبداهللا احمد عبده الدرسي2عضويهذآور ابن عباسد190الحديده     
أميرة أحمد دنيا3رئاسهاناثابن عباسد190الحديده     
امنه ابراهيم على شكيله 3عضويهاناثابن عباسد190الحديده     
هدي بلغيث شروف شباج3عضويهاناثابن عباسد190الحديده     
مريم يحيى عبده 4رئاسهاناثابن عباسد190الحديده     
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ثريا سالم محمد حسن4عضويهاناثابن عباسد190الحديده     
فاطمة علي منصور منصور4عضويهاناثابن عباسد190الحديده     
محمد يحيى ابو الغيث القحم1رئاسهذآور دير المؤذن الغربيه190الحديده     
علي محمد ابكر حبال1عضويهذآور دير المؤذن الغربيه190الحديده     
عبدالقادر محمد حسن عنين1عضويهذآور دير المؤذن الغربيه190الحديده     
قاسم على محمد موذن 2رئاسهذآور دير المؤذن الغربيه190الحديده     
عبد الرزاق يحيى يحيى غبير2عضويهذآور دير المؤذن الغربيه190الحديده     
بلغيث أحمد علي دنكل2عضويهذآور دير المؤذن الغربيه190الحديده     
مريم علي ابراهيم االهدل3رئاسهاناثدير المؤذن الغربيه190الحديده     
باسمة عبده محمد الرسمي3عضويهاناثدير المؤذن الغربيه190الحديده     
لطيفه على احمد عباس3عضويهاناثدير المؤذن الغربيه190الحديده     
ابراهيم عبداهللا عباس فطينة1رئاسهذآور الجعيلهو190الحديده     
ابراهيم احمد محمد موري1عضويهذآور الجعيلهو190الحديده     
على احمد محمد احمد 1عضويهذآور الجعيلهو190الحديده     
احمد علي احمد قصير2رئاسهذآور الجعيلهو190الحديده     
حسين محمد حسين ذيبين2عضويهذآور الجعيلهو190الحديده     
على عقيل عبده برشم2عضويهذآور الجعيلهو190الحديده     
فاطمة على احمد عباس3رئاسهاناثالجعيلهو190الحديده     
فاطمة محمد أحمد سعد3عضويهاناثالجعيلهو190الحديده     
اشواق شوقي قطينة3عضويهاناثالجعيلهو190الحديده     
عائشة أحمد محمد االهدل4رئاسهاناثالجعيلهو190الحديده     
مكيه محمد عباس 4عضويهاناثالجعيلهو190الحديده     
بشرى علي يحيى قلفاح4عضويهاناثالجعيلهو190الحديده     
ابو الغيث ابو الغيث القحم1رئاسهذآور المفيدقيةز190الحديده     
علي عبداهللا حسين غوزان1عضويهذآور المفيدقيةز190الحديده     
علي ابراهيم علي فارس1عضويهذآور المفيدقيةز190الحديده     
يحيى ابراهيم محنا دوم2رئاسهذآور المفيدقيةز190الحديده     
عبده شوقي عمر زيح2عضويهذآور المفيدقيةز190الحديده     
عبداالله علي أحمد جبلي2عضويهذآور المفيدقيةز190الحديده     
فاطمة يحيى ابوالغيث القحم3رئاسهاناثالمفيدقيةز190الحديده     
مشتهاه احمد عيسى اصيلي3عضويهاناثالمفيدقيةز190الحديده     
نفيسة قاسم عبداالله االهدل3عضويهاناثالمفيدقيةز190الحديده     
أماني احمد محمد شامي4رئاسهاناثالمفيدقيةز190الحديده     
عفاف حسين بلح4عضويهاناثالمفيدقيةز190الحديده     
سميره عبداهللا منصوب4عضويهاناثالمفيدقيةز190الحديده     
سليم ابراهيم عثمان زعفور1رئاسهذآور خوفانح190الحديده     
عبداهللا سالم محمد عالك1عضويهذآور خوفانح190الحديده     
محمد على عبداهللا القحم1عضويهذآور خوفانح190الحديده     
محمد علي يحيى غبير2رئاسهذآور خوفانح190الحديده     
محمد على على معاني2عضويهذآور خوفانح190الحديده     
محمد احمد باري مهدلي2عضويهذآور خوفانح190الحديده     
سميره محمد عبدالرحمن المنصب3رئاسهاناثخوفانح190الحديده     
اماني حسن يحي خوفان3عضويهاناثخوفانح190الحديده     
نجاة علي يحيى غبير3عضويهاناثخوفانح190الحديده     
مفضله عبداهللا يحي حوفان4رئاسهاناثخوفانح190الحديده     
ايمان على احمد جبيلي4عضويهاناثخوفانح190الحديده     
حسان احمد احمد جبال4عضويهاناثخوفانح190الحديده     
على ابراهيم على جبيلي1رئاسهذآور محل حنينه الشرقيط190الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا محوش1عضويهذآور محل حنينه الشرقيط190الحديده     
عبدالرحمن علي عبده قصير1عضويهذآور محل حنينه الشرقيط190الحديده     
يحيى على صوديري2رئاسهذآور محل حنينه الشرقيط190الحديده     
عمرو محرم يحيى الفروي2عضويهذآور محل حنينه الشرقيط190الحديده     
عبدالقادر عبداهللا حميدة صائغ2عضويهذآور محل حنينه الشرقيط190الحديده     
صالحه احمد ابو الغيث طلياني3رئاسهاناثمحل حنينه الشرقيط190الحديده     
عائشة شوعي عثمان شوعي3عضويهاناثمحل حنينه الشرقيط190الحديده     
سكينة عبداهللا قاسم مغيب3عضويهاناثمحل حنينه الشرقيط190الحديده     
فاطمة أحمد يحي سويد4رئاسهاناثمحل حنينه الشرقيط190الحديده     
عيش محمد احمد قحم4عضويهاناثمحل حنينه الشرقيط190الحديده     
زآيه بلغيث على ديري4عضويهاناثمحل حنينه الشرقيط190الحديده     
محمد علي إبراهيم همبيق1رئاسهذآور الزيح اليمانيى190الحديده     
ابراهيم عدنان بلغيث االهدل 1عضويهذآور الزيح اليمانيى190الحديده     
احمد احمد قاسم دوم1عضويهذآور الزيح اليمانيى190الحديده     
حسين ابراهيم حسن دوم2رئاسهذآور الزيح اليمانيى190الحديده     
احمد احمد ابراهيم دوم2عضويهذآور الزيح اليمانيى190الحديده     
يحيى على على بلغيث دوم2عضويهذآور الزيح اليمانيى190الحديده     
خديجة عبداهللا بلغيث االهدل3رئاسهاناثالزيح اليمانيى190الحديده     
هاجر يحي يحي جزيري3عضويهاناثالزيح اليمانيى190الحديده     
مليحة مساوى محمد حرد3عضويهاناثالزيح اليمانيى190الحديده     
ابراهيم احمد على ذيبين1رئاسهذآور الحسنيةك190الحديده     
عيسى محمد درويش احمد معلم1عضويهذآور الحسنيةك190الحديده     
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أحمد محمد عبداهللا حالوة1عضويهذآور الحسنيةك190الحديده     
محمد صالح الصفاء2رئاسهذآور الحسنيةك190الحديده     
غالب أحمد شوعي صالح2عضويهذآور الحسنيةك190الحديده     
غالب أحمد شوعي مالح2عضويهذآور الحسنيةك190الحديده     
فائزة علي عبده بوني3رئاسهاناثالحسنيةك190الحديده     
فاطمة محمد ربوعي3عضويهاناثالحسنيةك190الحديده     
عائشه شوقي على مخشع3عضويهاناثالحسنيةك190الحديده     
قاسم علي قاسم معروف1رئاسهذآور دير الجبليل190الحديده     
على ابراهيم حسين دوم1عضويهذآور دير الجبليل190الحديده     
ابراهيم عبداهللا على معلم1عضويهذآور دير الجبليل190الحديده     
امان حسن احمد رمضان2رئاسهذآور دير الجبليل190الحديده     
عبداهللا محمد على معروف2عضويهذآور دير الجبليل190الحديده     
على محمد محمد االبرش2عضويهذآور دير الجبليل190الحديده     
منى عبداهللا عمر دوم 3رئاسهاناثدير الجبليل190الحديده     
صالحة علي عبداهللا عباس3عضويهاناثدير الجبليل190الحديده     
أمنة محمد درويش3عضويهاناثدير الجبليل190الحديده     
علي محمد علي خوفاني4رئاسهاناثدير الجبليل190الحديده     
فاطمة ابراهيم عبداهللا حسين 4عضويهاناثدير الجبليل190الحديده     
سفانه احمد على راجح4عضويهاناثدير الجبليل190الحديده     
محمد قاسم ابراهيم قديمي1رئاسهذآور الحماديةم190الحديده     
أحمد محمد أحمد عجلين1عضويهذآور الحماديةم190الحديده     
محمد مقبول حسن مسلط1عضويهذآور الحماديةم190الحديده     
زهراء عبده دوس2رئاسهاناثالحماديةم190الحديده     
سكينة ابراهيم بلغيث االهدل2عضويهاناثالحماديةم190الحديده     
عمرو عبداهللا حسين الكولي2عضويهاناثالحماديةم190الحديده     
محمد ابراهيم يحي شريبان1رئاسهذآور دير قطينةن190الحديده     
على قاسم على معلم1عضويهذآور دير قطينةن190الحديده     
عبداهللا يحيى قاسم مكتف1عضويهذآور دير قطينةن190الحديده     
عبده على ابكر محمد قطينه2رئاسهذآور دير قطينةن190الحديده     
هاني مساوى ابراهيم بهلول2عضويهذآور دير قطينةن190الحديده     
ابراهيم علي أحمد شريبان2عضويهذآور دير قطينةن190الحديده     
مريم علي يحي خوفان3رئاسهاناثدير قطينةن190الحديده     
منى محمد عبدالرحمن المنصب3عضويهاناثدير قطينةن190الحديده     
رعناء محمد عبداهللا صليفي3عضويهاناثدير قطينةن190الحديده     
منى عبده ابو الغيث شامي4رئاسهاناثدير قطينةن190الحديده     
حفصة ابو الغيث سلمان االهدل4عضويهاناثدير قطينةن190الحديده     
فاطمة ابكر سالم عبيد4عضويهاناثدير قطينةن190الحديده     
احمد عبده عبداهللا القحم1رئاسهذآور مدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
عبداهللا يحي أحمد متجزف1عضويهذآور مدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
محمد محمد ابراهيم بحري1عضويهذآور مدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
عبداهللا يحي درويش عرس2رئاسهذآور مدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
يحيى على عبداهللا رباط2عضويهذآور مدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
عباس علي غالب المداني2عضويهذآور مدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
نعمة محمد يحي االهدل3رئاسهاناثمدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
جواهر احمد على منيري3عضويهاناثمدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
اميره عبداهللا عياش علي عامر3عضويهاناثمدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
غاده محمد حميده صايغ4رئاسهاناثمدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
خزامية قاسم علي عرس4عضويهاناثمدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
حليمة أحمد حسين4عضويهاناثمدرسة الثوره بالمنيرةس190الحديده     
محمد سالم عبدالرحمن الهتاري1رئاسهذآور االتحاد بالمنيرهع190الحديده     
بلغيث حسن عبداهللا االهدل 1عضويهذآور االتحاد بالمنيرهع190الحديده     
بلغيث حسن محمد االهدل 1عضويهذآور االتحاد بالمنيرهع190الحديده     
زهرة محمد احمد منصور2رئاسهاناثاالتحاد بالمنيرهع190الحديده     
ايمان علي محمد االهدل2عضويهاناثاالتحاد بالمنيرهع190الحديده     
عائشه احمد حسين االهدل2عضويهاناثاالتحاد بالمنيرهع190الحديده     
اسماعيل محمد اسماعيل الوشلي1رئاسهذآور القروانف190الحديده     
ابو الغيث بخيت سعيد دوم1عضويهذآور القروانف190الحديده     
زآريا أحمد علي مالح1عضويهذآور القروانف190الحديده     
عبدالرحمن محمد قاسم االهدل2رئاسهذآور القروانف190الحديده     
إسماعيل أهدل بطيش2عضويهذآور القروانف190الحديده     
علي احمد عبداهللا قاسمين2عضويهذآور القروانف190الحديده     
آفاح عبده بلغيث خمجان3رئاسهاناثالقروانف190الحديده     
منال سالم ابكر سالم3عضويهاناثالقروانف190الحديده     
ايمان أحمد سالم عمر3عضويهاناثالقروانف190الحديده     
مالح قاسم عبداهللا االهدل4رئاسهاناثالقروانف190الحديده     
هنادي على احمد بتيش4عضويهاناثالقروانف190الحديده     
خديجة يحيى محمد االهدل4عضويهاناثالقروانف190الحديده     
خالد عبدالرحمن حسين الكولي1رئاسهذآور مدرسة ام المؤمنين بالمنيرةص190الحديده     
احمد محمد ابراهيم عبد1عضويهذآور مدرسة ام المؤمنين بالمنيرةص190الحديده     
عبداهللا يحيى حسن عبد1عضويهذآور مدرسة ام المؤمنين بالمنيرةص190الحديده     
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زينب على عبداهللا معاني2رئاسهاناثمدرسة ام المؤمنين بالمنيرةص190الحديده     
شوقية ابراهيم عوض2عضويهاناثمدرسة ام المؤمنين بالمنيرةص190الحديده     
شيماء يحيى يحيى غبير2عضويهاناثمدرسة ام المؤمنين بالمنيرةص190الحديده     
عبداهللا على حسن بره1رئاسهذآور محل الحرد الشرقيق190الحديده     
سمير  احمد احمد مأمون الحرد1عضويهذآور محل الحرد الشرقيق190الحديده     
يحي ابو الغيث قاسم محمد1عضويهذآور محل الحرد الشرقيق190الحديده     
حسن حسن دهمني علي2رئاسهذآور محل الحرد الشرقيق190الحديده     
عبدالحافظ عثمان ابراهيم زين2عضويهذآور محل الحرد الشرقيق190الحديده     
يحيى عبدالرحمن على بره2عضويهذآور محل الحرد الشرقيق190الحديده     
يحيى ابراهيم محمد حاج3رئاسهذآور محل الحرد الشرقيق190الحديده     
محمد يحي علي مشروف3عضويهذآور محل الحرد الشرقيق190الحديده     
محمد عمر محمد عبداهللا3عضويهذآور محل الحرد الشرقيق190الحديده     
عائشة محمد أحمد محمودي4رئاسهاناثمحل الحرد الشرقيق190الحديده     
خديجة محمد ابراهيم زيح4عضويهاناثمحل الحرد الشرقيق190الحديده     
صفاء مهدي احمد مرشد زين 4عضويهاناثمحل الحرد الشرقيق190الحديده     
ايمان هادي محمد ابكر 5رئاسهاناثمحل الحرد الشرقيق190الحديده     
أمل عابد محمد دهل5عضويهاناثمحل الحرد الشرقيق190الحديده     
مريم ابكر سالم عبيد5عضويهاناثمحل الحرد الشرقيق190الحديده     
ابراهيم حسن عمر قادري1رئاسهذآور العرشر190الحديده     
احمد حسن عبداهللا آرين1عضويهذآور العرشر190الحديده     
سابق عبداهللا على يوسف1عضويهذآور العرشر190الحديده     
يوسف محمد عبداهللا2رئاسهذآور العرشر190الحديده     
محمد محمد عبدالرحمن المنصب2عضويهذآور العرشر190الحديده     
طالل عبداهللا غالب2عضويهذآور العرشر190الحديده     
عمر عبداهللا ابراهيم عيسى 3رئاسهذآور العرشر190الحديده     
علي عمر علي عبيد3عضويهذآور العرشر190الحديده     
عبدالعزيز يحيى محمد يوسف الهاملي3عضويهذآور العرشر190الحديده     
نجمة علي عبيد جابر4رئاسهاناثالعرشر190الحديده     
اسماء جيالن على عبداهللا 4عضويهاناثالعرشر190الحديده     
فاطمة احمد حسن آرين4عضويهاناثالعرشر190الحديده     
سالمة عثمان عبداهللا حواس5رئاسهاناثالعرشر190الحديده     
منال علي محمد علي الخوفاني5عضويهاناثالعرشر190الحديده     
منتهاه عبداهللا حميدة صائغ5عضويهاناثالعرشر190الحديده     
يحيى محمد حسن صغير زرنوقي1رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد بالصليفش190الحديده     
ماجد محمد حسن غنيس1عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد بالصليفش190الحديده     
عمر علي عنبيد1عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد بالصليفش190الحديده     
عبداهللا محمد صالح غريس2رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد بالصليفش190الحديده     
سعيد محمد سعيد عشل2عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد بالصليفش190الحديده     
عبداهللا محمد احمد جندس2عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد بالصليفش190الحديده     
سميرة علي حسن النهاري3رئاسهاناثمدرسة الفجر الجديد بالصليفش190الحديده     
زينب سالم اسحاق3عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد بالصليفش190الحديده     
ذآرى عبداهللا عبداهللا عوان3عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد بالصليفش190الحديده     
علي أحمد علي مبارك1رئاسهذآور راس عيسىت190الحديده     
آامل احمد حسن قادري1عضويهذآور راس عيسىت190الحديده     
حسين على احمد زيلعي1عضويهذآور راس عيسىت190الحديده     
فاطمة ابكر ابراهيم اسود2رئاسهاناثراس عيسىت190الحديده     
نجاح أحمد عبد الرحمن المشرعي2عضويهاناثراس عيسىت190الحديده     
نورا علي هبه مسلط2عضويهاناثراس عيسىت190الحديده     
يوسف السيد جابر شوآي1رئاسهذآور الضبراءث190الحديده     
صالح قايد صالح الجهمي1عضويهذآور الضبراءث190الحديده     
محمد عبدالباري ابكر عفيف1عضويهذآور الضبراءث190الحديده     
قاسم بلغيث ابراهيم شيخ1رئاسهذآور مدرسة الفالح الجزيرةخ190الحديده     
قاسم محمد سيفين مقبول1عضويهذآور مدرسة الفالح الجزيرةخ190الحديده     
محمد ابراهيم تراب1عضويهذآور مدرسة الفالح الجزيرةخ190الحديده     
محد قاسم حسن عبده 2رئاسهذآور مدرسة الفالح الجزيرةخ190الحديده     
محمد سالم محمد عبده2عضويهذآور مدرسة الفالح الجزيرةخ190الحديده     
شوعي ابراهيم شيلق أحمد2عضويهذآور مدرسة الفالح الجزيرةخ190الحديده     
أسماء أحمد حسن جيلي3رئاسهاناثمدرسة الفالح الجزيرةخ190الحديده     
نجمة عبداهللا حسن حيميد3عضويهاناثمدرسة الفالح الجزيرةخ190الحديده     
ذآرى على بخيت زرنوقي3عضويهاناثمدرسة الفالح الجزيرةخ190الحديده     
يحيى عثمان عيسى بسه1رئاسهذآور مدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     
محمد أحمد محمد أحمد1عضويهذآور مدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     
ياسر عبد الجليل الهتاري1عضويهذآور مدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     
زآريا أحمد محمد فرجي2رئاسهذآور مدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     
عبده احمد بلغيث جندس2عضويهذآور مدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     
يحيى على عبده زباد2عضويهذآور مدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     
فيروز حسين على المعمري3رئاسهاناثمدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     
ام السعد احمد محمد عيدروس3عضويهاناثمدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     
حنان عثمان محمد زباد3عضويهاناثمدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     
آمنه أحمد أحمد موى4رئاسهاناثمدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     

صفحة ١٠٩ من ١٢٤



E אF אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

خديجة محمد ابراهيم شوك4عضويهاناثمدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     
فاتن محمد أحمد الفالح4عضويهاناثمدرسة بنت الجزيرة بالصليفذ190الحديده     
عبداللطيف محمد حسن غنيس1رئاسهذآور مبنى جمعية الصيادين بالصليفض190الحديده     
حسين على قاسم ذيبين1عضويهذآور مبنى جمعية الصيادين بالصليفض190الحديده     
منصور ابكر هجن نجري1عضويهذآور مبنى جمعية الصيادين بالصليفض190الحديده     
احمد حسين يحيى قاسم سبسوب2رئاسهذآور مبنى جمعية الصيادين بالصليفض190الحديده     
عبداهللا علي عبداهللا زوط2عضويهذآور مبنى جمعية الصيادين بالصليفض190الحديده     
حسام عمر علي عبيد2عضويهذآور مبنى جمعية الصيادين بالصليفض190الحديده     
عايشه حسن محمد شامي3رئاسهاناثمبنى جمعية الصيادين بالصليفض190الحديده     
منى محمد حسن غنيس3عضويهاناثمبنى جمعية الصيادين بالصليفض190الحديده     
خديجة عراقي شوعي بونه3عضويهاناثمبنى جمعية الصيادين بالصليفض190الحديده     
على محمد محمد قاسم رمص1رئاسهذآور مينى الكهرباء بالصليفظ190الحديده     
محمد يحي ابراهيم دهل1عضويهذآور مينى الكهرباء بالصليفظ190الحديده     
محمد سالم أحمد عمر1عضويهذآور مينى الكهرباء بالصليفظ190الحديده     
ابراهيم سالم عمر2رئاسهذآور مينى الكهرباء بالصليفظ190الحديده     
محمد محمد ابراهيم صايغ2عضويهذآور مينى الكهرباء بالصليفظ190الحديده     
عبداهللا حسين ابكر خوفاني2عضويهذآور مينى الكهرباء بالصليفظ190الحديده     
نادية علي حسين فرج3رئاسهاناثمينى الكهرباء بالصليفظ190الحديده     
صفيه ابراهيم احمد ابراهيم قصير3عضويهاناثمينى الكهرباء بالصليفظ190الحديده     
حليمة احمد درويش الحداد3عضويهاناثمينى الكهرباء بالصليفظ190الحديده     
محمد قاسم ابراهيم حرد1رئاسهذآور دير حمزهغ190الحديده     
غادر ثابت محمد ابراهيم 1عضويهذآور دير حمزهغ190الحديده     
محمد علي صغير محمد1عضويهذآور دير حمزهغ190الحديده     
الغادر حسين محمد حسين2رئاسهذآور دير حمزهغ190الحديده     
محمد حسن محمد صادق2عضويهذآور دير حمزهغ190الحديده     
نشوان عمر سالم عبيد2عضويهذآور دير حمزهغ190الحديده     
عبده أحمد بلغيث ناصر3رئاسهذآور دير حمزهغ190الحديده     
عبده محمد جابر بلغيث3عضويهذآور دير حمزهغ190الحديده     
محمد محمد محمد ذيابي3عضويهذآور دير حمزهغ190الحديده     
منى على محمد ابراهيم 4رئاسهاناثدير حمزهغ190الحديده     
عائشة أحمد محمد عثمان4عضويهاناثدير حمزهغ190الحديده     
فاطمة معوظة حسن علي4عضويهاناثدير حمزهغ190الحديده     
اسماء عمر شيدلي5رئاسهاناثدير حمزهغ190الحديده     
فاتن احمد حسن تمام5عضويهاناثدير حمزهغ190الحديده     
ناديه سعيد محمد جماعي5عضويهاناثدير حمزهغ190الحديده     
احمد حسن محمد عبيد1رئاسهذآور التربها190٢الحديده     
حسن سالم أحمد بحاري1عضويهذآور التربها190٢الحديده     
علي محمد حسين آنباح1عضويهذآور التربها190٢الحديده     
عبداهللا محمد على سالم 2رئاسهذآور التربها190٢الحديده     
صبري يحيى عبداهللا رباط2عضويهذآور التربها190٢الحديده     
حسن سالم حسن احمد2عضويهذآور التربها190٢الحديده     
ماجد محمد عمر دوم3رئاسهذآور التربها190٢الحديده     
سالم حسن معافا يوسف3عضويهذآور التربها190٢الحديده     
شعيب حسن محمد بهلول3عضويهذآور التربها190٢الحديده     
غسان احمد درويش سالم 4رئاسهذآور التربها190٢الحديده     
عبداهللا أحمد قاسم ابراهيم4عضويهذآور التربها190٢الحديده     
محمد ابراهيم محمد فرص4عضويهذآور التربها190٢الحديده     
فردوس محمد على عبداهللا البكير5رئاسهاناثالتربها190٢الحديده     
نوال احمد محمد شاخ5عضويهاناثالتربها190٢الحديده     
انتصار أحمد محمد خوفان5عضويهاناثالتربها190٢الحديده     
تغريد قاسم أحمد قاسم6رئاسهاناثالتربها190٢الحديده     
لطيفه محمد صغير عبيد6عضويهاناثالتربها190٢الحديده     
افراح محمد احمد ترآي6عضويهاناثالتربها190٢الحديده     
خيرات أحمد محمد زبيدي1رئاسهذآور  مدرسة التقدم اليمن آمرانب190٢الحديده     
ابكر محمد مقبولي محمد 1عضويهذآور  مدرسة التقدم اليمن آمرانب190٢الحديده     
حسن ابكر محمد طرمبي1عضويهذآور  مدرسة التقدم اليمن آمرانب190٢الحديده     
ايمان محمد محمد سعيد2رئاسهاناث مدرسة التقدم اليمن آمرانب190٢الحديده     
عائشة عبداهللا قاسم جحمان2عضويهاناث مدرسة التقدم اليمن آمرانب190٢الحديده     
اماني عيسى احمد عبداالله2عضويهاناث مدرسة التقدم اليمن آمرانب190٢الحديده     
عثمان مناجي عثمان جمل 1رئاسهذآور اليمنج190٢الحديده     
عثمان مناجي احمد عثمان1عضويهذآور اليمنج190٢الحديده     
علي ابكر سالم عبيد1عضويهذآور اليمنج190٢الحديده     
سامر عمر علي عبيد1رئاسهذآور مكرمد190٢الحديده     
موسى احمد عقيل احمد 1عضويهذآور مكرمد190٢الحديده     
اآرم احمد سالم عنين1عضويهذآور مكرمد190٢الحديده     
درويشه عيسى ابراهيم بكرين2رئاسهاناثمكرمد190٢الحديده     
عوش احمد مكين2عضويهاناثمكرمد190٢الحديده     
امنه محمد منور سباعي2عضويهاناثمكرمد190٢الحديده     
عبداهللا عبداهللا على مخاوي1رئاسهذآور مدرسة االمل بكمرانه190٢الحديده     
محمد عبده عبده مجاهد1عضويهذآور مدرسة االمل بكمرانه190٢الحديده     
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عيسى احمد عبداالله1عضويهذآور مدرسة االمل بكمرانه190٢الحديده     
رقيه يوسف درويش2رئاسهاناثمدرسة االمل بكمرانه190٢الحديده     
اسماء محمد محمد سباعي2عضويهاناثمدرسة االمل بكمرانه190٢الحديده     
عيشه عقيل ابراهيم2عضويهاناثمدرسة االمل بكمرانه190٢الحديده     
سليمان عثمان عبدالقادر مدني1رئاسهذآور مدرسة التقدم آمرانو190٢الحديده     
عبدالرحمن عبداهللا احمد دايل1عضويهذآور مدرسة التقدم آمرانو190٢الحديده     
على على بلغيث مهدلي1عضويهذآور مدرسة التقدم آمرانو190٢الحديده     
رانية محمد عبداهللا بلغيث2رئاسهاناثمدرسة التقدم آمرانو190٢الحديده     
رقيه عبده احمد باوجي 2عضويهاناثمدرسة التقدم آمرانو190٢الحديده     
فاطمة عبداهللا حسن امان2عضويهاناثمدرسة التقدم آمرانو190٢الحديده     
حسن عبداهللا جيالن اصلع1رئاسهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
خالد احمد احمد مهدي حيساني1عضويهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
علوان معروف بلغيث غبر1عضويهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
مناجي ابراهيم مناجي محمد2رئاسهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
محمد محمد عبداهللا بهلول2عضويهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
علي احمد يحيى حسين2عضويهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
محمد جيالن عبداهللا اصلع3رئاسهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
عبيد أحمد عبيد سماح3عضويهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
أحمد يحي علي غلب3عضويهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
طاهر محمد عبدالماجد دبوان4رئاسهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
محمد محمد ابراهيم بكاري4عضويهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
موفق عبدالرحمن سيف4عضويهذآور مدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
حنان علي بغوي اصلع5رئاسهاناثمدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
فاطمة محمد علي عبيد5عضويهاناثمدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
علياء محمد أحمد عثمان5عضويهاناثمدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
فاطمة محمد عبده سليمان6رئاسهاناثمدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
اشواق يحيى حسن جيالن 6عضويهاناثمدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
امال علي مساوي اصلع6عضويهاناثمدرسة التحرير بالضحيا191الحديده     
عمرو محمد حسين ربيد1رئاسهذآور دير السالمب191الحديده     
ابراهيم محمد جيالن ابراهيم1عضويهذآور دير السالمب191الحديده     
عنتر يوسف عنتر غرب1عضويهذآور دير السالمب191الحديده     
ابوبكر عيسى سيد قادري2رئاسهذآور دير السالمب191الحديده     
زآريا أحمد محمد يحيى2عضويهذآور دير السالمب191الحديده     
محمد حسن مهدي صالح2عضويهذآور دير السالمب191الحديده     
فاطمة محمد قاسم عبداهللا سهل3رئاسهاناثدير السالمب191الحديده     
يسرى ابراهيم محمد صغيري3عضويهاناثدير السالمب191الحديده     
قبول محمد علي حسن3عضويهاناثدير السالمب191الحديده     
عالء ابراهيم محمد صغيري4رئاسهاناثدير السالمب191الحديده     
حمام محمد عمر بل شويل4عضويهاناثدير السالمب191الحديده     
عواشه احمد هبه4عضويهاناثدير السالمب191الحديده     
مهدي ابراهيم دمنه1رئاسهذآور المحيصمج191الحديده     
محمد محمد عبده غبيش1عضويهذآور المحيصمج191الحديده     
وديع سعيد الزبيري1عضويهذآور المحيصمج191الحديده     
راجحي علي حسين حكمي2رئاسهذآور المحيصمج191الحديده     
محمد حسن مطري صجر2عضويهذآور المحيصمج191الحديده     
عيسى حرد سالم طبيله2عضويهذآور المحيصمج191الحديده     
عبير عايش قاسم صبيح3رئاسهاناثالمحيصمج191الحديده     
زبيدة عائش قاسم حكمي3عضويهاناثالمحيصمج191الحديده     
نجاة هادي علي يامي3عضويهاناثالمحيصمج191الحديده     
سيناء سالم سعيد السامعي4رئاسهاناثالمحيصمج191الحديده     
فاطمة ابراهيم قادري علي4عضويهاناثالمحيصمج191الحديده     
عائشه حرد سالم طبيله4عضويهاناثالمحيصمج191الحديده     
عمرو محمد موسى حكمي1رئاسهذآور الساحليد191الحديده     
قادري ناهلي جيالن بكيره1عضويهذآور الساحليد191الحديده     
عبده ابراهيم عبداهللا معازب1عضويهذآور الساحليد191الحديده     
احمد علي احمد جيالن2رئاسهذآور الساحليد191الحديده     
جيالن جيالن مساوى شويل2عضويهذآور الساحليد191الحديده     
محمد طاهر محمد هزاع2عضويهذآور الساحليد191الحديده     
عيشه محمد ابراهيم علي هوله3رئاسهاناثالساحليد191الحديده     
خديجة شوعي ثابت3عضويهاناثالساحليد191الحديده     
خلود أحمد ابراهيم علي  القوزي3عضويهاناثالساحليد191الحديده     
رباب محمد ابراهيم دمنه4رئاسهاناثالساحليد191الحديده     
سلوى عبدالوهاب مساوي شويل4عضويهاناثالساحليد191الحديده     
انصاف قاسم هادي4عضويهاناثالساحليد191الحديده     
علي ابراهيم محمد زغفه1رئاسهذآور زعفةه191الحديده     
محمد عبداهللا محمد دارم1عضويهذآور زعفةه191الحديده     
محمد أحمد سليمان االهدل1عضويهذآور زعفةه191الحديده     
عبدالوارث عبدالرب علي السامعي2رئاسهذآور زعفةه191الحديده     
محمد علي جيالن شريف2عضويهذآور زعفةه191الحديده     
عبدالمغني عثمان ديهان2عضويهذآور زعفةه191الحديده     
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محمد ابكر عمر زفه3رئاسهذآور زعفةه191الحديده     
فؤاد محمد علي جيالن3عضويهذآور زعفةه191الحديده     
عبدالصمد عبدالغني صالح الشميري3عضويهذآور زعفةه191الحديده     
بدرية يحيى حسن بهلول4رئاسهاناثزعفةه191الحديده     
نورية أحمد يحيى خريزة4عضويهاناثزعفةه191الحديده     
زمزم ابكر عمر شجاب4عضويهاناثزعفةه191الحديده     
فوزية طاهر عبدالحميد5رئاسهاناثزعفةه191الحديده     
ليلى ابراهيم محمد زغفه5عضويهاناثزعفةه191الحديده     
امنة محمد احمد علي بشير5عضويهاناثزعفةه191الحديده     
محمد حسن صغير اصلع1رئاسهذآور دير حريشو191الحديده     
علوان محمد علي1عضويهذآور دير حريشو191الحديده     
قاسم قاسم عبداهللا محلوى1عضويهذآور دير حريشو191الحديده     
يحي يحي يحي باشه2رئاسهذآور دير حريشو191الحديده     
محمد احمد جبيلي مانع2عضويهذآور دير حريشو191الحديده     
راجحي عبداهللا آشريه2عضويهذآور دير حريشو191الحديده     
مالح حسن عمر غرب3رئاسهاناثدير حريشو191الحديده     
زينب زبير ابراهيم3عضويهاناثدير حريشو191الحديده     
صغيرة اسماعيل محمد اصلع3عضويهاناثدير حريشو191الحديده     
سارة علي حسن مهدي4رئاسهاناثدير حريشو191الحديده     
دعاء حسن درويش حاتمي4عضويهاناثدير حريشو191الحديده     
زهراء محمد جبيلي4عضويهاناثدير حريشو191الحديده     
حسن عيسى سالم ابراهيم1رئاسهذآور   السيد سليمانز191الحديده     
علي محمد صغير معلم1عضويهذآور   السيد سليمانز191الحديده     
وسام عبداهللا عبده محمود قائد1عضويهذآور   السيد سليمانز191الحديده     
احمد محمد عبده سليمان2رئاسهذآور   السيد سليمانز191الحديده     
اسماعيل احمد حسن شيبه2عضويهذآور   السيد سليمانز191الحديده     
أحمد علي سالم االهدل2عضويهذآور   السيد سليمانز191الحديده     
مريم محمد عبده سليمان3رئاسهاناث  السيد سليمانز191الحديده     
ياسمين رشاد ابو الغيث شعبي3عضويهاناث  السيد سليمانز191الحديده     
بدرية ياسين محمد بشر3عضويهاناث  السيد سليمانز191الحديده     
فاطمة أحمد محمد عزي االهدل4رئاسهاناث  السيد سليمانز191الحديده     
منيه يحيى احمد هيج4عضويهاناث  السيد سليمانز191الحديده     
منى ابوالغيث سعيد طبيله4عضويهاناث  السيد سليمانز191الحديده     
عادل علي عبدالقادر1رئاسهذآور الصبابهح191الحديده     
جيالن محمد يوسف افندي1عضويهذآور الصبابهح191الحديده     
خالد هجام قاسم علي1عضويهذآور الصبابهح191الحديده     
بشير مخدري محمد بشير2رئاسهذآور الصبابهح191الحديده     
علي محمد يحيى2عضويهذآور الصبابهح191الحديده     
سالم حسين ساحلي2عضويهذآور الصبابهح191الحديده     
نظيرة حسين محمد قبعي3رئاسهاناثالصبابهح191الحديده     
فاطمة سالم عبده عياش3عضويهاناثالصبابهح191الحديده     
عوش ابكر يحيى مفلح3عضويهاناثالصبابهح191الحديده     
ليلى مهدي عمر مهدي4رئاسهاناثالصبابهح191الحديده     
عائشة احمد عمر جماالت4عضويهاناثالصبابهح191الحديده     
رابعة احمد علي سيد4عضويهاناثالصبابهح191الحديده     
عبداهللا عمر عبداهللا حجر1رئاسهذآور المدمنط191الحديده     
مجد طاهر ابراهيم شرعان1عضويهذآور المدمنط191الحديده     
محمد ابراهيم محمد قاسم1عضويهذآور المدمنط191الحديده     
علي عبده عمر حجر2رئاسهذآور المدمنط191الحديده     
عبداهللا محمد جوف يحي2عضويهذآور المدمنط191الحديده     
محمد عبدالكريم علي مقبل السامعي2عضويهذآور المدمنط191الحديده     
غادة ابراهيم قادري3رئاسهاناثالمدمنط191الحديده     
امل أبكر باري دهلي3عضويهاناثالمدمنط191الحديده     
غاليه محمد محمد عبده االهدل3عضويهاناثالمدمنط191الحديده     
سهير علي حسن مهدي4رئاسهاناثالمدمنط191الحديده     
ميمون احمد سليمان4عضويهاناثالمدمنط191الحديده     
عيسيه علي محمد نجار4عضويهاناثالمدمنط191الحديده     
قاسم علي خماش1رئاسهذآور الصرحى191الحديده     
رشاد قائد محمد 1عضويهذآور الصرحى191الحديده     
علي داؤود القضاعي1عضويهذآور الصرحى191الحديده     
درهم ناجي علي عمر2رئاسهذآور الصرحى191الحديده     
سالم صغير جيحنه2عضويهذآور الصرحى191الحديده     
قاسم حسن محمد2عضويهذآور الصرحى191الحديده     
فاطمة احمد مهدي3رئاسهاناثالصرحى191الحديده     
عليه حسن عواض علي3عضويهاناثالصرحى191الحديده     
اقبال عبده مقبل ناجي3عضويهاناثالصرحى191الحديده     
افراح هادي علي يامي4رئاسهاناثالصرحى191الحديده     
امل قاسم جبلي4عضويهاناثالصرحى191الحديده     
مجمله احمد جدي4عضويهاناثالصرحى191الحديده     
احمد حسن بدر1رئاسهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
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عبده سالم سعيد السامعي1عضويهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
عبده حسن عبداهللا االهدل1عضويهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
احمد يحيى محمد القديمي2رئاسهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
أحمد فرج محمد مرزوق2عضويهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
علي محمد علي النشري2عضويهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا العمري3رئاسهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
محمد زاهر علي اعرج3عضويهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
ياسين محمد محمد القديمي3عضويهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
علي حسن هادي الوجيه4رئاسهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
مهدي محمد مهدي هادي4عضويهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
عبداهللا شليف محسن الشليف4عضويهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
عبداهللا علي حسن دياب5رئاسهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
عبداهللا شليف محسن محمد5عضويهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
ياسر علي بشر5عضويهذآور مرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
اميرة شليف محسن محمد6رئاسهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
بشرى سالم سعيد السامعي6عضويهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
سميرة محمد صغير حجوري6عضويهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
زمزم أحمد شريف7رئاسهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
نظيرة شليف محسن محمد7عضويهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
آرامة عبدالغني ثابت7عضويهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
عهود علي قائد8رئاسهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
لميس احمد تمام سالم8عضويهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
فاطمة أحمد يوسف علي8عضويهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
هدى صوالن أحمد9رئاسهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
وفاء علي يحيى حسن9عضويهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
رانيه عايش علي راجح9عضويهاناثمرآز الموصالت بالكدنك191الحديده     
سليمان مهدي عفيفي1رئاسهذآور العكمةل191الحديده     
ابراهيم عبداهللا يحيى عاجش1عضويهذآور العكمةل191الحديده     
محمد محمد سيد1عضويهذآور العكمةل191الحديده     
ابراهيم يحيى احمد اسماعيل2رئاسهذآور العكمةل191الحديده     
عمر يحي عرج القديمي2عضويهذآور العكمةل191الحديده     
سلطان محمد آوني موصي2عضويهذآور العكمةل191الحديده     
فاطمة يحيى احمد اسماعيل3رئاسهاناثالعكمةل191الحديده     
خذيجة محمد علي محمد القديمي3عضويهاناثالعكمةل191الحديده     
اشراق درويش عفيف أحمد3عضويهاناثالعكمةل191الحديده     
محمد خضر علي موسى1رئاسهذآور مدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
احمد حسن يحيى االهنومي1عضويهذآور مدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
علي عبداهللا أحمد القديمي1عضويهذآور مدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
عصام عبدالغني غالب الشرعبي2رئاسهذآور مدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
قاسم عبداهللا قاسم باري2عضويهذآور مدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
ابراهيم احمد محمد مامور2عضويهذآور مدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
حسينة سالم محمد عبداهللا3رئاسهاناثمدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
انيسة شليف محسن محمد 3عضويهاناثمدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
عمره محمد محمد دربع3عضويهاناثمدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
شمس ابراهيم محمد4رئاسهاناثمدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
فاطمة علي عبده آحيل4عضويهاناثمدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
ليلى محمد بارة محمد4عضويهاناثمدرسة الخيرات بمحل الشيخم191الحديده     
محمد ابكر هدافي محنض1رئاسهذآور الشرجةن191الحديده     
محمد علي جيالن1عضويهذآور الشرجةن191الحديده     
احمد عائش يحيى طامي1عضويهذآور الشرجةن191الحديده     
محمد حسن ابل2رئاسهذآور الشرجةن191الحديده     
منير ناجي فرحان سفيان2عضويهذآور الشرجةن191الحديده     
حسن درويش عفيفي2عضويهذآور الشرجةن191الحديده     
سهام احمد حسن شيبه3رئاسهاناثالشرجةن191الحديده     
فاطمة محمد حسن بدحي3عضويهاناثالشرجةن191الحديده     
امنة علي صالح الفقية3عضويهاناثالشرجةن191الحديده     
عبدالكريم محمد بكوش1رئاسهذآور مدرسة النوق الضحيس191الحديده     
أحمد محمد علي حسن1عضويهذآور مدرسة النوق الضحيس191الحديده     
مجدي بدر أحمد يحيى1عضويهذآور مدرسة النوق الضحيس191الحديده     
عيسى إبراهيم عبده برشيش2رئاسهذآور مدرسة النوق الضحيس191الحديده     
فضل علي بغوي اصلع2عضويهذآور مدرسة النوق الضحيس191الحديده     
محمد ابراهيم محمد جابر2عضويهذآور مدرسة النوق الضحيس191الحديده     
احمد قاسم معلم3رئاسهذآور مدرسة النوق الضحيس191الحديده     
محمد هادي قاسم هادي3عضويهذآور مدرسة النوق الضحيس191الحديده     
سلطان احمد علوان نعمان3عضويهذآور مدرسة النوق الضحيس191الحديده     
حمام سلمان باري االهدل4رئاسهاناثمدرسة النوق الضحيس191الحديده     
سميرة عثمان عبداهللا مصطفى4عضويهاناثمدرسة النوق الضحيس191الحديده     
موجه احمد محمد زيلعي4عضويهاناثمدرسة النوق الضحيس191الحديده     
زهراء علي محمد سوارى5رئاسهاناثمدرسة النوق الضحيس191الحديده     
امنة حسن محمد عباء5عضويهاناثمدرسة النوق الضحيس191الحديده     
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جميله عبده سعيد المقطري5عضويهاناثمدرسة النوق الضحيس191الحديده     
رباب محمد مطري6رئاسهاناثمدرسة النوق الضحيس191الحديده     
اسماء عمر شيذلي6عضويهاناثمدرسة النوق الضحيس191الحديده     
اضواء عبدالعزيز محمد عقالن6عضويهاناثمدرسة النوق الضحيس191الحديده     
وليد ياسين عثمان العوافي1رئاسهذآور مدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
عبداهللا شوعي مرزوق 1عضويهذآور مدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
حسين عمر غرب1عضويهذآور مدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
صالح مخدري محمد بشير2رئاسهذآور مدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
مناجي عبداهللا حظاء2عضويهذآور مدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
احمد عبداهللا عمر قادري2عضويهذآور مدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
اسماعيل يحيى عزالدين3رئاسهذآور مدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
عبدالسالم علي وهان3عضويهذآور مدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
محمد احمد محمد زيلعي3عضويهذآور مدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
مريم قاسم عبداهللا محرم4رئاسهاناثمدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
حنان محمد يحيى غرب4عضويهاناثمدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
عزيزة محمد احمد قادري4عضويهاناثمدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
بلقيس عبده علي حظاء5رئاسهاناثمدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
دوله محمد عبداهللا العامري5عضويهاناثمدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
ايمان محمد أحمد قيقب5عضويهاناثمدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
سلمى قاسم عبداهللا محرم6رئاسهاناثمدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
خديجة حسن ابراهيم قادري6عضويهاناثمدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
منال يوسف علي معجم6عضويهاناثمدرسة النور الجديدة الضحىع191الحديده     
يحيى دوم يحيى ابوالغيث1رئاسهذآور مدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
عثمان إبراهيم حسين1عضويهذآور مدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
يونس محمد احمد الشعبي1عضويهذآور مدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
منصور محمد علي حسن2رئاسهذآور مدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
خالد يحيى سمار2عضويهذآور مدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
وليد علي عبده هادي2عضويهذآور مدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
عبيد حسن عبداهللا آحيل3رئاسهذآور مدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
محمد صغير عبداهللا شويطر3عضويهذآور مدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
عبدالسالم أحمد أحمد أحمد3عضويهذآور مدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
هاجر احمد علي خبش4رئاسهاناثمدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
عائشة عبده درويش عنتر4عضويهاناثمدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
ذآرى محمد سعيد عقالن4عضويهاناثمدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
فاطمة علي عبده عشاق5رئاسهاناثمدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
ايمان درويش مساوي منصور5عضويهاناثمدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
خيريه حسن السماوي5عضويهاناثمدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
نبيهة قاسم عبداهللا مهدي6رئاسهاناثمدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
نورة محمد قاسم سكر6عضويهاناثمدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
امنه عبداهللا عبداهللا عجالن6عضويهاناثمدرسة ام آلثوم الضحىف191الحديده     
محمد علي أحمد عجالن1رئاسهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
ادريس يحيى احمد عراج1عضويهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
عبداهللا يحيى حجوري1عضويهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
عبده سيف القباطي2رئاسهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
عبدالباسط محمد صغير بشير2عضويهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
شوعي محمد جعفر عراج2عضويهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
احمد ابراهيم محمد القديمي3رئاسهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
عبدالرحمن محمد عارف3عضويهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
فاروق عبداهللا مهدي قحطان3عضويهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
علي مبارك عبداهللا عراج4رئاسهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
شوعي درويش عفيفي4عضويهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
علي حسين محمد الحكيم4عضويهذآور مدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
صفاء علي صغير حجوري5رئاسهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
زينب محمد عبداهللا عراج5عضويهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
سميرة يحيى احمد5عضويهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
فيروز جابر سنب6رئاسهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
شوعيه محمد عبداهللا العمري6عضويهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
نعمه حسين عبادل بازي6عضويهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
ام الخير علي حسين االهدل7رئاسهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
احالم احمد محمد فايز حجوري7عضويهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
نور العين عبداهللا عبدالواحد الحكيم7عضويهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
نوال ابراهيم علي ذياب8رئاسهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
أمينة عايش محمد علي8عضويهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
أفراح عمر علي القديمي8عضويهاناثمدرسة سردود بالكدنص191الحديده     
حسن يحيى حسين بحر1رئاسهذآور الجبيريةق191الحديده     
علي قايد محمد علي1عضويهذآور الجبيريةق191الحديده     
هادي حسن يحيى علي1عضويهذآور الجبيريةق191الحديده     
احمد علي محمد عبداهللا2رئاسهذآور الجبيريةق191الحديده     
محمد حسين محمد األهدل2عضويهذآور الجبيريةق191الحديده     
علي مبارك عبداهللا عراج2عضويهذآور الجبيريةق191الحديده     
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عبداهللا محمد حسن محمد3رئاسهذآور الجبيريةق191الحديده     
معافا احمد معافا دهنه3عضويهذآور الجبيريةق191الحديده     
احمد محمد غالب ابراهيم3عضويهذآور الجبيريةق191الحديده     
محمد حريبان علي عثمان4رئاسهذآور الجبيريةق191الحديده     
أحمد يحي جيالن4عضويهذآور الجبيريةق191الحديده     
محمد محسن شائف الشليف4عضويهذآور الجبيريةق191الحديده     
اروى حسن علي حسن5رئاسهاناثالجبيريةق191الحديده     
سعيدة عمر علي نور5عضويهاناثالجبيريةق191الحديده     
زهراء محمد سليمان5عضويهاناثالجبيريةق191الحديده     
جواهر عمر علي نور6رئاسهاناثالجبيريةق191الحديده     
نسيم محمد حمود الملحاني6عضويهاناثالجبيريةق191الحديده     
وداد حيدر سليمان6عضويهاناثالجبيريةق191الحديده     
حسناء محسن شائف الشليف7رئاسهاناثالجبيريةق191الحديده     
تهاني عبدالقادر اسماعيل7عضويهاناثالجبيريةق191الحديده     
رازقي ابراهيم هبه جمال7عضويهاناثالجبيريةق191الحديده     
محمد عبدالغني المنيفي1رئاسهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
فتيني علي معوضه فوز1عضويهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
عمر محمد عبداهللا باري1عضويهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
محمد علي عبده عشاق2رئاسهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
راجحي محمد صغير عبداهللا2عضويهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
ابراهيم معافا محمد جوماء2عضويهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
يحيى محمد حسن جميل3رئاسهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
فؤاد ابكر محمد قدم3عضويهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
أحمد محمد قاسم مزرية3عضويهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
إسماعيل مستور آداف نخلي4رئاسهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
صالح عبداهللا محمد قزان4عضويهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
محمد اسماعيل عبداهللا الحسني4عضويهذآور حسن عبد اهللار191الحديده     
مبروآة محمد محمد دهني5رئاسهاناثحسن عبد اهللار191الحديده     
انتصار محمد سالم بطل5عضويهاناثحسن عبد اهللار191الحديده     
فاطمة عبداهللا آنباش عبداهللا5عضويهاناثحسن عبد اهللار191الحديده     
ايمان علي علي أحمد هادي6رئاسهاناثحسن عبد اهللار191الحديده     
خديجة عبداهللا محمد االسطى6عضويهاناثحسن عبد اهللار191الحديده     
سمر محمد علي شرف6عضويهاناثحسن عبد اهللار191الحديده     
عبداهللا سعيد حسن صالح1رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
علي سالم سليمان العريقي1عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
ياسر اسماعيل أحمد مشتاق1عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
عادل عبده محمد يحيى بعيص2رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
حسن حسين أحمد البكالي2عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
حسن عبدالحافظ شرف2عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
جالل عبداهللا مقبل3رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
حميد سيف عبداهللا علي3عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
شوقي سعيد سالم مكرد3عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
محمد صغير محمد احمد عوض4رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
وسيم سعد أحمد صالح4عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
محمد علي احمد عجالن4عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
منير حفظ اهللا تاج الدين5رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
محمد منصور علي الجبري5عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
عادل سنان ناصر سنان5عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
عبدالسالم عبداهللا محمد الزبيدي6رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
عادل محمد صغير قوين6عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
اسامة عبده احمد عزي حديري6عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
محمد احمد عمران7رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
علي يحيى حمود حسن 7عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
عبدالسالم عبده محمد الشريف7عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
محمد صالح علي عبداهللا االنسي8رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
محمد شرف علي صالح الحمادي8عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
محمد قايد حزام عبداهللا8عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
اسامة عبداهللا علي محسن9رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
محمد احمد عبداهللا المصوعي9عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
اديب محمد محمد حيدر9عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
عبدالقوي عبداهللا علي البحري10رئاسهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
فارس مرشد احمد قائد10عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
محمد عبدالحق عثمان علي10عضويهذآور مدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
هيفاء محمد عمر حرض11رئاسهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
ايناس علي محمد11عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
احمد احمد هادي الشفي11عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
امل عبدالرب جازم12رئاسهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
امل شعشع يوسف محمد الباجلي12عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
سلوى علي حسن النهاري12عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
مريم حبيب صالح ديدوه13رئاسهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
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ثريا عبداهللا محمد األحمدي13عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
بدرية أحمد قايد ناجي13عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
ايمان امين محمد أحمد14رئاسهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
ليلى محمد محمد فتح14عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
بلقيس احمد داود الريمي14عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
اميره محمد غالب ثابت الريمي15رئاسهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
آمال محسن صالح الريمي15عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
ايمان عبداهللا ناجي عبدالرب15عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
آلثوم محمد سالم عيان16رئاسهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
مطره خميس حيدري16عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
ماجده اسماعيل عبداهللا الحسني16عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
هناء قاسم عبداهللا احمد17رئاسهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
منيرة ابراهيم علي وادي17عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
منيرة أحمد علي القادري17عضويهاناثمدرسة الفجر الجديد باجلا192الحديده     
محمد حسن جابر القديمي1رئاسهذآور الخرشةب192الحديده     
احمد احمد عباس حسن1عضويهذآور الخرشةب192الحديده     
حسن محمد حسن مدوري1عضويهذآور الخرشةب192الحديده     
سعيد محمد غالب نعمان2رئاسهذآور الخرشةب192الحديده     
محمد ابراهيم حمزه عبداهللا2عضويهذآور الخرشةب192الحديده     
محمد علي محمد الحسني2عضويهذآور الخرشةب192الحديده     
حسن عبداهللا شالع بكيره3رئاسهذآور الخرشةب192الحديده     
حسن عايش مصطفى حمزة3عضويهذآور الخرشةب192الحديده     
محمد علي عبد اهللا األهدل3عضويهذآور الخرشةب192الحديده     
عبدالرحمن محمد سعيد هايل4رئاسهذآور الخرشةب192الحديده     
حسن مكين معيض حسن4عضويهذآور الخرشةب192الحديده     
أشرف شائف عزي4عضويهذآور الخرشةب192الحديده     
عبله محمد محمد صالح5رئاسهاناثالخرشةب192الحديده     
فوزيه ابراهيم حمزه القديمي5عضويهاناثالخرشةب192الحديده     
ندى صالح حسن محمد جهضم5عضويهاناثالخرشةب192الحديده     
وحيده عبداهللا دحا6رئاسهاناثالخرشةب192الحديده     
عفاف محمد حسين القديمي6عضويهاناثالخرشةب192الحديده     
اماني طارش عبداهللا6عضويهاناثالخرشةب192الحديده     
حنان محمد احمد نعمان7رئاسهاناثالخرشةب192الحديده     
ساميه علي محمد احمد7عضويهاناثالخرشةب192الحديده     
منى احمد محمد عبداهللا حمود7عضويهاناثالخرشةب192الحديده     
فاطمه فضل محمد علي عزان8رئاسهاناثالخرشةب192الحديده     
نوال قاسم سالم بدجي8عضويهاناثالخرشةب192الحديده     
ابتسام بدر حسن علوان8عضويهاناثالخرشةب192الحديده     
حسن عبداهللا محمد شيبه جاح1رئاسهذآور البحاحج192الحديده     
ماهر أحمد صغير علي1عضويهذآور البحاحج192الحديده     
محمود عبداهللا عبدالجبار1عضويهذآور البحاحج192الحديده     
احمد احمد شيبه طعان2رئاسهذآور البحاحج192الحديده     
أحمد محمد حسن السياغي2عضويهذآور البحاحج192الحديده     
عبده حسن سنبل2عضويهذآور البحاحج192الحديده     
مبارك حسن علي فتح اهللا3رئاسهذآور البحاحج192الحديده     
محمد احمد حسين مجردي3عضويهذآور البحاحج192الحديده     
ابراهيم محمد قائد سعيد3عضويهذآور البحاحج192الحديده     
درويش محمد عبداهللا مجردي4رئاسهذآور البحاحج192الحديده     
طارق عبدالودود أحمد الحطامي4عضويهذآور البحاحج192الحديده     
علي بن علي عفيف4عضويهذآور البحاحج192الحديده     
نجاة عبد اهللا حسن5رئاسهاناثالبحاحج192الحديده     
اسيا احد باشا عبداهللا5عضويهاناثالبحاحج192الحديده     
هدى عبده بخيت5عضويهاناثالبحاحج192الحديده     
ابتكار قاسم حمود6رئاسهاناثالبحاحج192الحديده     
فاطمة حسين الزبيدي6عضويهاناثالبحاحج192الحديده     
نرانيا احمد حميد القدسي6عضويهاناثالبحاحج192الحديده     
رقية يوسف باشا عبداهللا7رئاسهاناثالبحاحج192الحديده     
عايشه محمد محمد شالع7عضويهاناثالبحاحج192الحديده     
ام الخير سالم حسن االهدل7عضويهاناثالبحاحج192الحديده     
حافظ عبد الحفيظ ناجي محمد1رئاسهذآور ديور سالمد192الحديده     
احمد صغير ايداب1عضويهذآور ديور سالمد192الحديده     
زايد علي محمد الحطروم1عضويهذآور ديور سالمد192الحديده     
ناصر علي عبداهللا البرعي2رئاسهذآور ديور سالمد192الحديده     
محمد علي ناصر جهوس2عضويهذآور ديور سالمد192الحديده     
احمد علي احمد زيلعي2عضويهذآور ديور سالمد192الحديده     
احمد حسن عمر سويد3رئاسهذآور ديور سالمد192الحديده     
علي محمد عبده عبداهللا طه3عضويهذآور ديور سالمد192الحديده     
همدان محمد سالم عبده3عضويهذآور ديور سالمد192الحديده     
ابراهيم محمد هادي اسماعيل4رئاسهذآور ديور سالمد192الحديده     
اسماعيل محمد اسماعيل جعفر4عضويهذآور ديور سالمد192الحديده     
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عادل قائد فارع المشيرعي4عضويهذآور ديور سالمد192الحديده     
فاطمه ابكر محمد قيم5رئاسهاناثديور سالمد192الحديده     
هند حسين حسين عبداهللا5عضويهاناثديور سالمد192الحديده     
طيبة علي صالح عبود5عضويهاناثديور سالمد192الحديده     
نجمه عمر حسن علي سعد6رئاسهاناثديور سالمد192الحديده     
منال محمد يحيى االهدل6عضويهاناثديور سالمد192الحديده     
ابتسام سعد ناصر الجالل6عضويهاناثديور سالمد192الحديده     
ابتسام احمد علي عبداهللا7رئاسهاناثديور سالمد192الحديده     
جيهان محمد احمد منصور الحاشدي7عضويهاناثديور سالمد192الحديده     
رقية محمد حسان7عضويهاناثديور سالمد192الحديده     
تيسير صالح ثابت سرين1رئاسهذآور عفيدره192الحديده     
عبدالرقيب سعيد الشاطر1عضويهذآور عفيدره192الحديده     
عبد اهللا سعد أحمد محمد محلوي1عضويهذآور عفيدره192الحديده     
محمد عبداهللا حسن عبيد2رئاسهذآور عفيدره192الحديده     
محمد يحي يحي الظامري2عضويهذآور عفيدره192الحديده     
عارف محمد محمد الشيخ2عضويهذآور عفيدره192الحديده     
صالح طاهر طائف علي3رئاسهذآور عفيدره192الحديده     
عبداهللا محمد صغير صوفي3عضويهذآور عفيدره192الحديده     
محمد احمد صغير صوفي3عضويهذآور عفيدره192الحديده     
صفية علي احمد شبيل4رئاسهاناثعفيدره192الحديده     
عايشه عبداهللا خيري4عضويهاناثعفيدره192الحديده     
نجالء محمد يحيى المداني4عضويهاناثعفيدره192الحديده     
زمزم ابراهيم امامه5رئاسهاناثعفيدره192الحديده     
آريمه محمد محمد الشرفي5عضويهاناثعفيدره192الحديده     
فاطمة محمد حسن دعبوش5عضويهاناثعفيدره192الحديده     
خالد محمد صالح جميل1رئاسهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
ابكر صالح محمد مقرني1عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
عبداللطيف محمد احمد1عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
علي احمد صغير اليمني2رئاسهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
بكير القديمي علي أحمد2عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
صميم طاهر طائف علي2عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
مراد محمد عثمان ابراهيم3رئاسهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
خالد علي احمد عبداهللا الصافح3عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
محمد صغير عبده سود3عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
محمد محمد عبده مغربي4رئاسهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
ماجد علي سعيد4عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
عبدالرحمن أحمد ابراهيم عرام4عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
عبداهللا صغير محمد مقبول5رئاسهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
محمد باشا حبيب صالح5عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
وليد محمد احمد قادري5عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
فيصل احمد سالم جداوي6رئاسهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
بسام عبدالرحمن عباس محمد الزريقي6عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
أياد علي حسن عزيز6عضويهذآور مدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
نادية عبده محمد بعيض7رئاسهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
الفت محمد سليمان عياش7عضويهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
حنان محمد ابكر مزريه7عضويهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
آوآب صالح علي االنسي8رئاسهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
صنافر طاهر طائف علي8عضويهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
محاسن أحمد عمر النجار8عضويهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
تهاني صغير ابكر العرابي9رئاسهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
فطوم بحر محمد قيم9عضويهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
ميمونه السيد عبده الحسني9عضويهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
نوره حسن عبيد ديش10رئاسهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
سلوى محمد حسن بنان10عضويهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
فاطمة علي جحاش10عضويهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
حنان عبدالحافظ شرف11رئاسهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
آلثوم عبده ساده11عضويهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
امة الرحمن اسماعيل فضه11عضويهاناثمدرسة الخنساء باجلو192الحديده     
مطهر حسن محمد حجوري1رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
أحمد علي أحمد مرشد1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
عبده علي صالح بشير1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
احمد مهيوب سعيد القدسي2رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
يحيى يحيى محمد صلبه2عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
حسن علي مداده2عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
عبدالرحمن محمد عبده زيود3رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
حسن يحي أحمد فضايل3عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
نشوان سعيد ثابت3عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
عمرو محمد حسن شمس4رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
راجحي عمر عبداهللا مدابش4عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
طالب سالم صالح قليصي4عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
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محمد عبده حيدر علي5رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
محمد راوح سعيد علي مقبل5عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
آافي محمد عيسى5عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
نبيهه محمد شرف الكهالي6رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
نبيلة ابراهيم علي أحمد6عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
الهام سعيد ثابت حسن6عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
سلوى محمد سعيد محمد7رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
فتحيه علي بن علي 7عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
سميره شوعي عبده حوباني7عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
ليلى حاتم عبدالرحمن االهدل8رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
فاتن محمد سعيد محمد8عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
جوهره منصور قايد الشرعبي8عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
حياة محمد عمر حاتم9رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
ساميه اسماعيل الياس9عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
جميله علي حسين شامي9عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
مصباح هادي محسن10رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
رؤفه معافى محمد حميده10عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
غادة عبده ثابت حسن10عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب باجلز192الحديده     
قاسم محي الدين شاره1رئاسهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
محمد علي احمد موري1عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
عبداللطيف محمد احمد عبده1عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
عبده أحمد عبداهللا صبط2رئاسهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
علي حسن عبده شاره2عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
عمر حسين عبدالرحمن العياني2عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
خالد احمد محمد معافا 3رئاسهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
بسام منصور علي البرعي3عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
عبداهللا محمد حسن جبلي3عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
عبدالمنان ماجد راشد4رئاسهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
احمد احمد قديمي البرعي4عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
محمد عبدالحي محمد آمال4عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
عبداهللا عبداهللا يحيى مراد5رئاسهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
ناجي عبداهللا حسن حسين5عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
خالد مهيوب سعيد5عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
عبدالرحمن محمد عبده6رئاسهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
علي محمد محمد مضاربه6عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
محمد سيف محمد ثابت6عضويهذآور مدرسة الوحده باجلح192الحديده     
نوال محمد زايد احمد7رئاسهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
فتحيه احمد محمد عفاك7عضويهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
جميله سالم عثمان حداد7عضويهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
حليمه هاشم احمد القديمي8رئاسهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
حياة حسن عبده شاره8عضويهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
عفاف يحيى محمد صالح8عضويهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
اختيار عبداللطيف علي جازم9رئاسهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
ريم احمد يحيى الحاج فضائل9عضويهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
سعاد عبداهللا محمد9عضويهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
حياة احمد طاهر10رئاسهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
نجوى محمد امين قاسم10عضويهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
أماني أحمد صالح الموزي10عضويهاناثمدرسة الوحده باجلح192الحديده     
عمار عبداهللا يحيى الشرفي1رئاسهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
فياض عبداهللا علي1عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
خالد محمد علي عراف1عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
خالد حسن محمد البعداني2رئاسهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
الحجاج حسن محسن الشيخ2عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
صالح عبدالجبار حسن العزعزي2عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
عبده محمد عاطف أحمد3رئاسهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
عبداهللا حسن محمد االذرعي3عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
احمد محمد احمد القديمي3عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
سليمان محمد احمد قعشاء4رئاسهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
معمر سيف علي فرحان4عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
نواف ابراهيم ثابت4عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
نواف محمد هزاع محمد5رئاسهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
صادق عبداهللا يحيى الشرفي5عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
صفوان محمد عبدالرحمن الشميري5عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
خالد محمد حسن تمام6رئاسهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
ماجد أحمد محمد قطران6عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
أحمد يحيى محمد صالح6عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
عبداهللا محمد حسين عجالن7رئاسهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
عبداالله محمد علي عراف7عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
محمد صالح الباآري7عضويهذآور مدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
وهيبه أحمد عبدالوحد8رئاسهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
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جميله يحيى مجلي8عضويهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
سميره محمد ابو القاسم عزالدين8عضويهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
افراح عبدالعزيز حيدر الوصابي9رئاسهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
سميرة  عبداهللا ناجي احمد9عضويهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
رباب حسن عبده الحداد9عضويهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
هدى عبده محمد أحمد10رئاسهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
رحمه حسن محمد البعداني10عضويهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
نعمه غالب البرعي10عضويهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
فوزيه يحيى صغير معافا11رئاسهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
عائشه محمد مهدي اللطيفي11عضويهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
تغريد احمد سعيد عبده11عضويهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
وفاء محمد احمد خالد12رئاسهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
فاطمه علي حسين غريفه12عضويهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
حنان عبداهللا علي األهدل12عضويهاناثمدرسة اسماء بنت ابي بكر باجلط192الحديده     
شمسان محمد أحمد العبري1رئاسهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
عالء غالب احمد الظفيري1عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
جالل علي صغير الضبيبي1عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
علي عبداهللا محمد جبلي2رئاسهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
محمد احمد محمد العطنه2عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
عبداهللا محمد حسن الفقيه2عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
فواز أحمد علي بلح3رئاسهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
سعيد ناصر محمد عزالدين3عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
عرفات يحيى محمد جحاف3عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
محمد ناجي حسين راجح4رئاسهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
بالل أحمد محمد الدري4عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
حسين محمد عامر عبداهللا4عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
عبدالرحمن سعيد حاشدج5رئاسهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
نبيل عبدالجبار احمد النظاري5عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
شائف احمد سيف مهيوب5عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
محمد علي صالح عبداهللا6رئاسهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
محفوظ هبه علي أحمد6عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
محمد جالل عبداهللا مقبل6عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
مبارك أحمد طاهر سعد7رئاسهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
عبدالكريم حسين محمد االنسي7عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
عالء داود حسن مهدي7عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
عبدالسالم احمد علي الشرفي8رئاسهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
عبداهللا إبراهيم قاسم خلوف8عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
خالد ابراهيم يحي8عضويهذآور مدرسة النجاح باجلى192الحديده     
نعمه محمد دحان9رئاسهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
سوسن عمر حسن مفلح9عضويهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
سميرة علي فارع العصيمي9عضويهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
وائله منصور علي سعيد10رئاسهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
امنه محمد عثمان الريمي10عضويهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
ياسمين جيالن علي طعام10عضويهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
سماح علي يحيى الريمي11رئاسهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
أديبه عمر علي إسماعيل11عضويهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
هيفاء محمد سالم عبده11عضويهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
رحمة محمد سعيد الحوباني12رئاسهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
خلود يحيى حمود حسن12عضويهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
عبير حمود عقالن12عضويهاناثمدرسة النجاح باجلى192الحديده     
محمد يحيى حسين محمد جيالن1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
عبد اهللا حسن أحمد اليتيم1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
نصر علي محمد الرداح1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
محمد شريف محمد طعام2رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
طه حسين شيبه عبداهللا2عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
محمد عبده عبيد عجالن2عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
ياسين محمد ياسين الهتاري3رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
خالد عبده حسن الذماري3عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
طارق محمد حسن خماش3عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
عبدالحكيم محمد حسن القادري4رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
جمعان عمر محمد هجاري4عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
وليد محمد ابراهيم الضامري4عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
علي احمد صالح االنسي5رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
اديب عبدالقادر محمد آليب5عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
عايش علي أمين علي5عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
عمر قادري علي خماش6رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
عاطف عبداهللا علي طعام6عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
محفوظ الحمدي علي طاهر6عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
داود صغير احمد محسن7رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
مبارك أحمد طاهر سعد7عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
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محمد صالح علي صبر7عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
ياسمين حسين شيبه8رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
فاطمه دوم محمد علي8عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
عائشة احمد الزيلعي8عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
نبيله عيسى حسن أحمد9رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
فاطمه عبداهللا بن عبداهللا طعام9عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
تيسير علي ناصر الملحاني9عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
ساميه سليمان هاشم عبداهللا10رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
مريم محمد علي صالح10عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
لميس عبدالحكيم انعم العزعزي10عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
أمنه أحمد  عبداهللا األهدل11رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
صغيره عبداهللا بعداهللا طعام11عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
سناء علي علي تقي11عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
نيهال علي جعفر12رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
فاطمه محمد سعيد علي12عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
اميرة شوعي ابراهيم الملحاني12عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرة باجلك192الحديده     
أحمد عبد اهللا أحمد1رئاسهذآور مدرسة سيفل192الحديده     
يحيى محمد حسين مناوس1عضويهذآور مدرسة سيفل192الحديده     
محمد عبده علي حسين طليس1عضويهذآور مدرسة سيفل192الحديده     
زهرة علي محمد علي سعيد2رئاسهاناثمدرسة سيفل192الحديده     
نعمه سالم درعان2عضويهاناثمدرسة سيفل192الحديده     
درويشه محمد يحيى عبداهللا2عضويهاناثمدرسة سيفل192الحديده     
احمد عبداهللا محمد عبار1رئاسهذآور الوالج مدرسة الرازيم192الحديده     
صديق قادري أحمد أبكر1عضويهذآور الوالج مدرسة الرازيم192الحديده     
محمد يحيى عبداهللا االهدل1عضويهذآور الوالج مدرسة الرازيم192الحديده     
سعاد ابكر محمد هيجه2رئاسهاناثالوالج مدرسة الرازيم192الحديده     
ليلى محمود يحيى غالب2عضويهاناثالوالج مدرسة الرازيم192الحديده     
هناء احمد العثماني2عضويهاناثالوالج مدرسة الرازيم192الحديده     
أحمد أحمد يحيى قيم1رئاسهذآور الدمنة مدرسة النهضهن192الحديده     
محمد محمد علي سعيد1عضويهذآور الدمنة مدرسة النهضهن192الحديده     
خالد مبارك محمد هجام1عضويهذآور الدمنة مدرسة النهضهن192الحديده     
جميلة حسن سلمان بخيت2رئاسهاناثالدمنة مدرسة النهضهن192الحديده     
مريم ابكر محمد هيجه2عضويهاناثالدمنة مدرسة النهضهن192الحديده     
زهراء محمد يحيى مطيعن االهدل2عضويهاناثالدمنة مدرسة النهضهن192الحديده     
عافيه علي حسين سعيد3رئاسهاناثالدمنة مدرسة النهضهن192الحديده     
أمل عبده علي حسن3عضويهاناثالدمنة مدرسة النهضهن192الحديده     
قبول عبداهللا حيدري3عضويهاناثالدمنة مدرسة النهضهن192الحديده     
المقبولي عبداهللا صغير مفلح1رئاسهذآور القرون مدرسة الرحمهس192الحديده     
مجيب منصور علي سعيد1عضويهذآور القرون مدرسة الرحمهس192الحديده     
يحيى درويش محمدحسن1عضويهذآور القرون مدرسة الرحمهس192الحديده     
قبول محمد علي حسين2رئاسهاناثالقرون مدرسة الرحمهس192الحديده     
سعديه حسن مقبول عبداهللا2عضويهاناثالقرون مدرسة الرحمهس192الحديده     
ايمان حسن يحيى صغير2عضويهاناثالقرون مدرسة الرحمهس192الحديده     
عبدالعزيز اليريمي1رئاسهذآور عبال مدرسة الشورىع192الحديده     
عبدالمجيد عبدالرحمن حسن الجابري1عضويهذآور عبال مدرسة الشورىع192الحديده     
خالد علي حسين حجوري1عضويهذآور عبال مدرسة الشورىع192الحديده     
شوقي عبداهللا علي معافا2رئاسهذآور عبال مدرسة الشورىع192الحديده     
علي سهل ابو الرجال2عضويهذآور عبال مدرسة الشورىع192الحديده     
عبدالعزيز حسن محمد محسن2عضويهذآور عبال مدرسة الشورىع192الحديده     
زهراء ابكر محمد هيجه3رئاسهاناثعبال مدرسة الشورىع192الحديده     
بشرى علي محمد طاهر3عضويهاناثعبال مدرسة الشورىع192الحديده     
صفاء عبداهللا محمد يحيى3عضويهاناثعبال مدرسة الشورىع192الحديده     
عرفه عبده علي شريبه4رئاسهاناثعبال مدرسة الشورىع192الحديده     
عفاف احمد سلطان4عضويهاناثعبال مدرسة الشورىع192الحديده     
نجالء يوسف محمد عبده4عضويهاناثعبال مدرسة الشورىع192الحديده     
صالح احمد علي عفير1رئاسهذآور عبال مدرسة الفوزف192الحديده     
أحمد عبداهللا جابر الجابري1عضويهذآور عبال مدرسة الفوزف192الحديده     
يحيى بهلول يحيى مجاري1عضويهذآور عبال مدرسة الفوزف192الحديده     
محمد احمد محمد فتح2رئاسهذآور عبال مدرسة الفوزف192الحديده     
يحي أحمد صغير علي2عضويهذآور عبال مدرسة الفوزف192الحديده     
يحيى عفيف إبراهيم النجار2عضويهذآور عبال مدرسة الفوزف192الحديده     
صباح احمد محمد االهدل3رئاسهاناثعبال مدرسة الفوزف192الحديده     
فاطمه علي سالم الزباري3عضويهاناثعبال مدرسة الفوزف192الحديده     
خيرية أحمد فيروز عبدالرحمن3عضويهاناثعبال مدرسة الفوزف192الحديده     
علي حسين عبداهللا عالن1رئاسهذآور مدرسة الفاروق المكلحص192الحديده     
يحيى عبداهللا احمد الشريف1عضويهذآور مدرسة الفاروق المكلحص192الحديده     
منصر يماني علي عبداهللا منشدي1عضويهذآور مدرسة الفاروق المكلحص192الحديده     
إيمان عفيف عفيف النجار2رئاسهاناثمدرسة الفاروق المكلحص192الحديده     
الهام عايش قادري عبداهللا2عضويهاناثمدرسة الفاروق المكلحص192الحديده     
زينب عايش صغير قادري2عضويهاناثمدرسة الفاروق المكلحص192الحديده     
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محمد محمد احمد فقيه1رئاسهذآور محل الذيبق192الحديده     
أحمد جمال عمر صغير1عضويهذآور محل الذيبق192الحديده     
احمد محمد سعيد البرعي1عضويهذآور محل الذيبق192الحديده     
نصور حمود علي قاسم السريحي2رئاسهاناثمحل الذيبق192الحديده     
مريم حسن محمد القديمي2عضويهاناثمحل الذيبق192الحديده     
عائشة محمد احمد االهدل2عضويهاناثمحل الذيبق192الحديده     
خالد اسماعيل العنسي1رئاسهذآور مدرسة الميثاق مقودر192الحديده     
ابراهيم يحيى ذياب محمد1عضويهذآور مدرسة الميثاق مقودر192الحديده     
قاسم قاسم حسن هادي 1عضويهذآور مدرسة الميثاق مقودر192الحديده     
هنية فضل محمد التريبي2رئاسهاناثمدرسة الميثاق مقودر192الحديده     
عائشه ابكر محمد هيجه2عضويهاناثمدرسة الميثاق مقودر192الحديده     
احالم درويش محمد حسن هادي2عضويهاناثمدرسة الميثاق مقودر192الحديده     
على محمد ابكر قضام1رئاسهذآور دير دحرها193الحديده     
مساوى محمد محمد محمد1عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
تيسير محمد عبده القباطي1عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
فؤاد جبر علي نهاري2رئاسهذآور دير دحرها193الحديده     
حامد محمد غزالي طيب2عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
محمد مستور يوسف ثمل2عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
فكري عبدالحافظ حزام3رئاسهذآور دير دحرها193الحديده     
جواد راشد عبداهللا فارع3عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
محمد درويش صغير أحمد3عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
علي صغير خولى سليمان4رئاسهذآور دير دحرها193الحديده     
عمر يحيى سالم سرين4عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
محمد حسن اسماعيل عبده 4عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
حسن حسن محمد عبيد5رئاسهذآور دير دحرها193الحديده     
عبداهللا شوعي أحمد جام5عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
محمد إبراهيم الشجيني5عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
وليد عبداهللا ناجي عبدالرب6رئاسهذآور دير دحرها193الحديده     
حاتم هادي حاتم االهدل 6عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
شاآر علي احمد الكوماني6عضويهذآور دير دحرها193الحديده     
امنة محمد مساوي فتح7رئاسهاناثدير دحرها193الحديده     
سميه عبداهللا دمنه قاسم7عضويهاناثدير دحرها193الحديده     
سهام محمد سالم آدف7عضويهاناثدير دحرها193الحديده     
حليمة محمد سالم آدف8رئاسهاناثدير دحرها193الحديده     
ايمان محمدوه صديق8عضويهاناثدير دحرها193الحديده     
رمكو فيصل عبدالعزيز البكير8عضويهاناثدير دحرها193الحديده     
بشرى عزي على قادري9رئاسهاناثدير دحرها193الحديده     
أثار عبد الحكيم محمد حسن9عضويهاناثدير دحرها193الحديده     
اميره محمد بدير بشير9عضويهاناثدير دحرها193الحديده     
هناء حسن سالم شعموت10رئاسهاناثدير دحرها193الحديده     
ذآرى ابراهيم سليمان محمد 10عضويهاناثدير دحرها193الحديده     
وفاء جمال غيثان ابراهيم 10عضويهاناثدير دحرها193الحديده     
صفاء محمد عزي هجام11رئاسهاناثدير دحرها193الحديده     
جمعه محمد صغير دقوين11عضويهاناثدير دحرها193الحديده     
أمة السالم علي هبة11عضويهاناثدير دحرها193الحديده     
مأمون عبدالرزاق القباطي1رئاسهذآور الفواههب193الحديده     
ابراهيم حمود محمد حمود 1عضويهذآور الفواههب193الحديده     
حسن حسن اسماعيل على 1عضويهذآور الفواههب193الحديده     
مهنا يحيى مهنا بوبل2رئاسهذآور الفواههب193الحديده     
حمزه عايش محمد معلم2عضويهذآور الفواههب193الحديده     
عبده حسن حسين بكاريه2عضويهذآور الفواههب193الحديده     
محمد حسن سليمان معيض3رئاسهذآور الفواههب193الحديده     
فؤاد عبداهللا احمد يوسف3عضويهذآور الفواههب193الحديده     
عبد العزيز محمد احمد آديش3عضويهذآور الفواههب193الحديده     
سعيده أحمد غالب نعمان4رئاسهاناثالفواههب193الحديده     
ايمان ابراهيم حسن عبداهللا 4عضويهاناثالفواههب193الحديده     
رباب محمد على عبداهللا 4عضويهاناثالفواههب193الحديده     
حسينه على عثمان بكاريه5رئاسهاناثالفواههب193الحديده     
مليحه أحمد علي محمد5عضويهاناثالفواههب193الحديده     
عائشة صالح علي محمد5عضويهاناثالفواههب193الحديده     
نضال احمد هزاع محمد6رئاسهاناثالفواههب193الحديده     
نعمه يحيى عبداهللا سعيد6عضويهاناثالفواههب193الحديده     
عزيزه عبداهللا محمد االسطى6عضويهاناثالفواههب193الحديده     
عمر عبده محمد عبداهللا 1رئاسهذآور بني احمدج193الحديده     
عمر عمر أحمد قضام1عضويهذآور بني احمدج193الحديده     
توفيق محمد مساوى1عضويهذآور بني احمدج193الحديده     
محمد محمد احمد الدرسي2رئاسهذآور بني احمدج193الحديده     
غمدان قائد عبده نعمان2عضويهذآور بني احمدج193الحديده     
سالم محمد جابر المحمدي2عضويهذآور بني احمدج193الحديده     
علي علي يوسف دبارش3رئاسهذآور بني احمدج193الحديده     
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محمد محمد سليمان عمر3عضويهذآور بني احمدج193الحديده     
عبداهللا معافا عبداهللا 3عضويهذآور بني احمدج193الحديده     
فاطمة صغير يحيى على 4رئاسهاناثبني احمدج193الحديده     
مغنيه زيد حسين سخان4عضويهاناثبني احمدج193الحديده     
شيرين عبدالرحمن فقيرة4عضويهاناثبني احمدج193الحديده     
نفيسه محمد محمد علي5رئاسهاناثبني احمدج193الحديده     
فاطمة عبده بلغيث عبداهللا 5عضويهاناثبني احمدج193الحديده     
نورا ابراهيم عبداهللا عبل5عضويهاناثبني احمدج193الحديده     
فاطمة محمد حسن مشهور6رئاسهاناثبني احمدج193الحديده     
هناء محمد حسن قيم6عضويهاناثبني احمدج193الحديده     
لينا قائد عبده نعمان6عضويهاناثبني احمدج193الحديده     
منير طارش عثمان1رئاسهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
محمد عمر سالم محمد 1عضويهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
درويش يحيى فتيني جرينه1عضويهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
محمد محمد باري على 2رئاسهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
محمد صغير حسين حبيلي2عضويهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
يوسف يحي محمد النهاري2عضويهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
محمد حسن عبده جرب3رئاسهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
محمد عبده جابر حسن 3عضويهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
عبداهللا على ابراهيم بكيره 3عضويهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
حسن محمد صغير دقوين4رئاسهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
علي محمد حمزة شعوب4عضويهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
انيس ياسين سيف4عضويهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
هاشم سالم محمد علي5رئاسهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
حسن محمد حسن صالح5عضويهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
مشهور عمر مشهور جابر 5عضويهذآور مدرسة الدمند193الحديده     
زينب محمد جمالي إبراهيم6رئاسهاناثمدرسة الدمند193الحديده     
فاطمة محمد عبداهللا باري6عضويهاناثمدرسة الدمند193الحديده     
نوال درويش يحيى فتينى6عضويهاناثمدرسة الدمند193الحديده     
مريم عبداهللا احمد عراقي7رئاسهاناثمدرسة الدمند193الحديده     
دنيا علي محمد سالم7عضويهاناثمدرسة الدمند193الحديده     
إبتسام عبداهللا محمد إسماعيل7عضويهاناثمدرسة الدمند193الحديده     
نوره طارش عثمان8رئاسهاناثمدرسة الدمند193الحديده     
سعاد يحيى جرينه فتيني8عضويهاناثمدرسة الدمند193الحديده     
سمية حسن محمد احمد عمر8عضويهاناثمدرسة الدمند193الحديده     
وليد على يحيى مزريه1رئاسهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
الزبير إبراهيم عبداهللا باشه1عضويهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
عبداهللا علي عبده سعيد السواء1عضويهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
محمد عبداهللا يوسف قيم2رئاسهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
محمد علي محمدي2عضويهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
عبد اللطيف طالب أحمد سعيد2عضويهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
يحيى قادري يحيى جماعي3رئاسهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
على على اسماعيل ساجد3عضويهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
نور الدين على يحيى مزريه3عضويهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
انور بلغيث طويل معتكف4رئاسهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
سليمان عبداهللا سليمان زوبري4عضويهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
صغير ابراهيم حسن مكي4عضويهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
عبدالرحمن علي محمد محمد5رئاسهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
على عثمان سرين عثمان5عضويهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
عبدالعزيز على يحيى مزريه5عضويهذآور مدرسة الناجيةه193الحديده     
عليا محمد محمد دهني6رئاسهاناثمدرسة الناجيةه193الحديده     
نبات مبارك عمر دهام6عضويهاناثمدرسة الناجيةه193الحديده     
منيره يحيى حسن بلح6عضويهاناثمدرسة الناجيةه193الحديده     
سناء محمد عامر7رئاسهاناثمدرسة الناجيةه193الحديده     
سميره على احمد مزريه7عضويهاناثمدرسة الناجيةه193الحديده     
هديه سليمان جرمش7عضويهاناثمدرسة الناجيةه193الحديده     
اميره سالم فتيني احمد هيج8رئاسهاناثمدرسة الناجيةه193الحديده     
فاطمه إبراهيم حسن سهل8عضويهاناثمدرسة الناجيةه193الحديده     
فتجية عبده عبداهللا مريدي8عضويهاناثمدرسة الناجيةه193الحديده     
جهاد عبد اهللا صالح السباعي1رئاسهذآور السليمانيةو193الحديده     
اسماعيل محمد حاتم االهدل 1عضويهذآور السليمانيةو193الحديده     
ابراهيم سالم على حمدين1عضويهذآور السليمانيةو193الحديده     
محمد حسن على زوبري2رئاسهذآور السليمانيةو193الحديده     
عايش عمر يحيى ساجد2عضويهذآور السليمانيةو193الحديده     
عبداهللا آامل عبداهللا2عضويهذآور السليمانيةو193الحديده     
عبداهللا علي محمد ابراهيم الشجي3رئاسهذآور السليمانيةو193الحديده     
حسن محمد على مقبول3عضويهذآور السليمانيةو193الحديده     
صدام محمد على على 3عضويهذآور السليمانيةو193الحديده     
على قاسم قاسم زوبري4رئاسهذآور السليمانيةو193الحديده     
عبده صدام علي يامي4عضويهذآور السليمانيةو193الحديده     
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محمد علي إبراهيم طير4عضويهذآور السليمانيةو193الحديده     
أحمد محمد أبكر أحمد5رئاسهذآور السليمانيةو193الحديده     
احمد بلغيث سعيد هبة اهللا 5عضويهذآور السليمانيةو193الحديده     
ابراهيم احمد علي الخديجي5عضويهذآور السليمانيةو193الحديده     
سميرة علي بن علي فتيني6رئاسهاناثالسليمانيةو193الحديده     
نهاد مامون عبدالرحمن الشميري6عضويهاناثالسليمانيةو193الحديده     
امينه عبداهللا محمد يحيى 6عضويهاناثالسليمانيةو193الحديده     
اماني صالح صالح السياغي7رئاسهاناثالسليمانيةو193الحديده     
سايره شوعي عبده ابكر7عضويهاناثالسليمانيةو193الحديده     
زهراء حسن عبده عبداهللا7عضويهاناثالسليمانيةو193الحديده     
زرعه محمد عامر عبداهللا8رئاسهاناثالسليمانيةو193الحديده     
هند احمد صغير دهبول8عضويهاناثالسليمانيةو193الحديده     
نجوي يحيى احمد الدياشي8عضويهاناثالسليمانيةو193الحديده     
عبداهللا عبداهللا طويل معتكف1رئاسهذآور دير الداقهز193الحديده     
علي عبداهللا علي بلغيث1عضويهذآور دير الداقهز193الحديده     
محمد حسن محمد مريدي1عضويهذآور دير الداقهز193الحديده     
محمد محمد بلغيث مهدي2رئاسهذآور دير الداقهز193الحديده     
حسن عمر حبل عبده2عضويهذآور دير الداقهز193الحديده     
رضوان علي سالم مزاريه2عضويهذآور دير الداقهز193الحديده     
جهاد احمد هزاع محمد3رئاسهذآور دير الداقهز193الحديده     
عبداهللا عبداهللا حاتم حسين 3عضويهذآور دير الداقهز193الحديده     
محمد على محمد 3عضويهذآور دير الداقهز193الحديده     
محمد شوعي بلغيث احمد4رئاسهذآور دير الداقهز193الحديده     
محمد قاسم محمد محبي4عضويهذآور دير الداقهز193الحديده     
حماده توفيق احمد محمد4عضويهذآور دير الداقهز193الحديده     
حسن محمد اسماعيل الوشلي5رئاسهذآور دير الداقهز193الحديده     
عمر محمد عبداهللا مزريه5عضويهذآور دير الداقهز193الحديده     
عي عبده غانم قاسم5عضويهذآور دير الداقهز193الحديده     
ناديه حمزه عبداهللا رديني6رئاسهاناثدير الداقهز193الحديده     
صالحه إبراهيم علي محمد6عضويهاناثدير الداقهز193الحديده     
مريم حسن حاتم الشرقي6عضويهاناثدير الداقهز193الحديده     
حنان علي محمد أحمد7رئاسهاناثدير الداقهز193الحديده     
سفانه حاتم عبداهللا حاتم7عضويهاناثدير الداقهز193الحديده     
آاتبه حسن على احمد يعقوب7عضويهاناثدير الداقهز193الحديده     
صغيره يحيى عبداهللا الشريف8رئاسهاناثدير الداقهز193الحديده     
علياء سليمان محمد مهدي8عضويهاناثدير الداقهز193الحديده     
عائشة علي احمد زيلعي8عضويهاناثدير الداقهز193الحديده     
ذآرى احمد هزاع محمد9رئاسهاناثدير الداقهز193الحديده     
زينه محمد بشير محمد 9عضويهاناثدير الداقهز193الحديده     
سعاد حسين على الحرازي9عضويهاناثدير الداقهز193الحديده     
محمد هادي بن هادي عبده1رئاسهذآور المحادية الشماليةح193الحديده     
حوس محمد صغير ذيابي1عضويهذآور المحادية الشماليةح193الحديده     
حسن على عمر بحرين1عضويهذآور المحادية الشماليةح193الحديده     
محمد محمد سالم قادري2رئاسهذآور المحادية الشماليةح193الحديده     
عبدالجليل علي معلم سرين2عضويهذآور المحادية الشماليةح193الحديده     
الخضر يحيى عمر2عضويهذآور المحادية الشماليةح193الحديده     
محمد محمد صغير مسلم3رئاسهذآور المحادية الشماليةح193الحديده     
محمد سالم حسن احمد 3عضويهذآور المحادية الشماليةح193الحديده     
عبداهللا محمد عبداهللا عمر3عضويهذآور المحادية الشماليةح193الحديده     
اريج يحيى بلغيث على بلغيث4رئاسهاناثالمحادية الشماليةح193الحديده     
سوسن محمد عامر4عضويهاناثالمحادية الشماليةح193الحديده     
سلوى غازي إبراهيم علي4عضويهاناثالمحادية الشماليةح193الحديده     
هنديه قاسم أحمد الشريف5رئاسهاناثالمحادية الشماليةح193الحديده     
فاطمة عبده حسن محمد ين5عضويهاناثالمحادية الشماليةح193الحديده     
شفيقه محمد احمد عبده الدرسي5عضويهاناثالمحادية الشماليةح193الحديده     
سعده على محمد على 6رئاسهاناثالمحادية الشماليةح193الحديده     
حنان مطهر محمد عباس المتوآل6عضويهاناثالمحادية الشماليةح193الحديده     
أماني جابر أحمد6عضويهاناثالمحادية الشماليةح193الحديده     
حسن صغير محمد ذيابي1رئاسهذآور دير السهيلط193الحديده     
مازن سليمان ابراهيم1عضويهذآور دير السهيلط193الحديده     
حاتم محمد سالم يحيى1عضويهذآور دير السهيلط193الحديده     
ابكر محمد ابكر هجام2رئاسهذآور دير السهيلط193الحديده     
جالل مرزوق أحمد محمد العزي2عضويهذآور دير السهيلط193الحديده     
أحمد درويش أحمد محمد2عضويهذآور دير السهيلط193الحديده     
خالد عبده علي لطف البخيتي3رئاسهذآور دير السهيلط193الحديده     
عبده احمد محمد هجام3عضويهذآور دير السهيلط193الحديده     
عبداهللا حسن معافا مانسي3عضويهذآور دير السهيلط193الحديده     
عائشة ابراهيم محمد أحمد هشام4رئاسهاناثدير السهيلط193الحديده     
عافيه على معافا آباث4عضويهاناثدير السهيلط193الحديده     
اميره احمد موسى اسماعيل4عضويهاناثدير السهيلط193الحديده     
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هند حسن سليمان على 5رئاسهاناثدير السهيلط193الحديده     
نسرين محمد محمد عقالن5عضويهاناثدير السهيلط193الحديده     
ساميه إبراهيم محمد أحمد5عضويهاناثدير السهيلط193الحديده     
قاسم عمر قاسم قزعه1رئاسهذآور دير الدبيشى193الحديده     
حسن محمد عبداهللا حسن1عضويهذآور دير الدبيشى193الحديده     
يسر يسر محمد قضام1عضويهذآور دير الدبيشى193الحديده     
حسن محمد عمر عاقل2رئاسهذآور دير الدبيشى193الحديده     
صغير إبراهيم سالم جميل2عضويهذآور دير الدبيشى193الحديده     
عبداالله محمد محمد هجام2عضويهذآور دير الدبيشى193الحديده     
فائزة احمد عباس المتوآل3رئاسهاناثدير الدبيشى193الحديده     
اميره احمد على يوسف3عضويهاناثدير الدبيشى193الحديده     
رجاء عبده يحيى محمد سهيل3عضويهاناثدير الدبيشى193الحديده     
مريم محمد محمد احمد دهني4رئاسهاناثدير الدبيشى193الحديده     
صغيره علي يحيى مساوى4عضويهاناثدير الدبيشى193الحديده     
فائزة حسن هجام4عضويهاناثدير الدبيشى193الحديده     
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