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نصر عبداهللا جازم مرشد 1رئاسهذآور مدرسة الوحدة حوريما69لحج        
محمود ياسين عبده مهيوب1عضويهذآور مدرسة الوحدة حوريما69لحج        
نشوان محمد سعيد آرد1عضويهذآور مدرسة الوحدة حوريما69لحج        
محمد عبد الحميد سيف2رئاسهذآور مدرسة الوحدة حوريما69لحج        
صادق عبدالواحد عبداهللا محمد2عضويهذآور مدرسة الوحدة حوريما69لحج        
حلمي احمد عبدالجليل بشر2عضويهذآور مدرسة الوحدة حوريما69لحج        
الهام عبداهللا محمد القاضي3رئاسهاناثمدرسة الوحدة حوريما69لحج        
هدى عبده عبداهللا محمد3عضويهاناثمدرسة الوحدة حوريما69لحج        
وداد عبدالكافي عبده محمد3عضويهاناثمدرسة الوحدة حوريما69لحج        
فاديه يوسف احمد علي4رئاسهاناثمدرسة الوحدة حوريما69لحج        
سمر منصور خليل راشد4عضويهاناثمدرسة الوحدة حوريما69لحج        
أعياد سالم فضل عبيد4عضويهاناثمدرسة الوحدة حوريما69لحج        
سمر عبداهللا محمد احمد5رئاسهاناثمدرسة الوحدة حوريما69لحج        
سحر عبدالكافي خليل راشد5عضويهاناثمدرسة الوحدة حوريما69لحج        
أعالء محمد نعمان غالب5عضويهاناثمدرسة الوحدة حوريما69لحج        
محمد محمد عباد1رئاسهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
عدنان عبدالحميد عبداهللا جازم 1عضويهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
عبدالجبار احمد محمد فارع1عضويهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
عبدالكريم حمود عبدالرب مفلح2رئاسهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
حامد محمد خليل عبدالجليل2عضويهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
محمد عبدالعليم سيف2عضويهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
عبداهللا عبدالحميد سالم محمد3رئاسهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
توفيق احمد محمد عبدالجليل3عضويهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
منير محمد مقبل سالم3عضويهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
منصور علي محمد مفلح4رئاسهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
صادق علي عبالرحمن المقدم4عضويهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
عبدالناصر محمد عبد الغني4عضويهذآور مدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
اروى احمد جازم محمد5رئاسهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
آهرباء عبدالعزيز خليل5عضويهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
افراح سيف عزيز االهدل5عضويهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
نجاح احمد غالب سيف6رئاسهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
اسماء ردمان محمد ردمان6عضويهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
سباء ردمان احمد عبدالرحمن6عضويهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
ابتسام عبدالرب علي بشر7رئاسهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
وليدة عبدالقوي عبدالغني عبده7عضويهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
سماح محمد على محمد7عضويهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
اروز سعيد محمد8رئاسهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
عفاف منصور عبداهللا محمد8عضويهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
سهام عبدالحليم احمد المعمري8عضويهاناثمدرسة النصر الشعبيةب69لحج        
محمد شايع محمد عبد اهللا1رئاسهذآور مدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
عبدالعليم محمد قائد محمد1عضويهذآور مدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
محمد علي محمد1عضويهذآور مدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
صالح الحاللي علي غالب2رئاسهذآور مدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
ابراهيم خالد عبدالملك جازم2عضويهذآور مدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
عامر احمد مقبل صالح2عضويهذآور مدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
احمد عبدالرب احمد عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
عبدالسالم عبدالغادرمحمد عبداهللا3عضويهذآور مدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
جميل عبدالوآيل عبداهللا علي3عضويهذآور مدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
نبيله جازم سيف محمد4رئاسهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
نوال حازم سيف احمد4عضويهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
رانية عبدالرقيب احمد4عضويهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
رقية محسن محمد ربيح5رئاسهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
ملك عبدالقادر محمد عبداهللا5عضويهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
واليه عبدالقوي زآريا بشر 5عضويهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
يسرى خالد محمد6رئاسهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
نعيمة طه محمد احمد6عضويهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
اميرة سعيد علي6عضويهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
وحيده عبد الباسط علوان7رئاسهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
منى حاميم محمد عبدالملك7عضويهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
هناء محفوظ عبداللطيف محمد7عضويهاناثمدرسة الصرم نجد ضمرانج69لحج        
عبده حسن قاسم صالح1رئاسهذآور مدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
محمد احمد محمد سالم1عضويهذآور مدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
فؤاد مانع علي1عضويهذآور مدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
عبده احمد محمد مقبل2رئاسهذآور مدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
لطف احمد محمد مقبل2عضويهذآور مدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
خيري عبداهللا سعيد صالح2عضويهذآور مدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
سيناء علي عبدالمحمود3رئاسهاناثمدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
نورية علي مانع عثمان3عضويهاناثمدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
نسمة حسن علي األصبحي3عضويهاناثمدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
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اسمهان علي محمد ثابت4رئاسهاناثمدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
لينا عبدالغني عبدالوهاب سعيد4عضويهاناثمدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
فيروز محمد خضر محمد4عضويهاناثمدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
سهام سالم حسن عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
ايناس عبد اهللا عبده5عضويهاناثمدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
ليمون حسن قاسم5عضويهاناثمدرسة النهضة الحناآهد69لحج        
خالد محمد سعيد1رئاسهذآور مدرسة عيريمه69لحج        
فتحي صالح محمد ردمان1عضويهذآور مدرسة عيريمه69لحج        
صالح سالم دخن1عضويهذآور مدرسة عيريمه69لحج        
جعفر محرم محمد2رئاسهذآور مدرسة عيريمه69لحج        
ياسر امين عبدالعزيز ردمان2عضويهذآور مدرسة عيريمه69لحج        
سلطان علي مقبل2عضويهذآور مدرسة عيريمه69لحج        
محمد عبدالملك حسين فارع3رئاسهذآور مدرسة عيريمه69لحج        
انيس علي احمد3عضويهذآور مدرسة عيريمه69لحج        
طارق محمد محسن افندي3عضويهذآور مدرسة عيريمه69لحج        
حورية صالح محمد ردمان4رئاسهاناثمدرسة عيريمه69لحج        
سحر علي سعيد آليب4عضويهاناثمدرسة عيريمه69لحج        
ايمان جازم فضل محمد4عضويهاناثمدرسة عيريمه69لحج        
نجاة محمد عبدالسالم ردمان5رئاسهاناثمدرسة عيريمه69لحج        
سناء منصورمحمد ردمان5عضويهاناثمدرسة عيريمه69لحج        
انيسة اسماعيل محمد5عضويهاناثمدرسة عيريمه69لحج        
رائدة منصور عبداهللا هاشم6رئاسهاناثمدرسة عيريمه69لحج        
عبير عبده محمد6عضويهاناثمدرسة عيريمه69لحج        
ريحانه مصطفى عبدالحميد6عضويهاناثمدرسة عيريمه69لحج        
عبدالوهاب احمد بن احمد1رئاسهذآور مدرسة ازال للبناتو69لحج        
باسم محمد عبدالقوي سليمان1عضويهذآور مدرسة ازال للبناتو69لحج        
وائل محمد صالح ثابت1عضويهذآور مدرسة ازال للبناتو69لحج        
محمد امين محمد احمد2رئاسهذآور مدرسة ازال للبناتو69لحج        
ادريس محمد عبد اهللا2عضويهذآور مدرسة ازال للبناتو69لحج        
اياد علي احمد2عضويهذآور مدرسة ازال للبناتو69لحج        
حنان منصر صالح احمد3رئاسهاناثمدرسة ازال للبناتو69لحج        
رفيقة علي سعيد3عضويهاناثمدرسة ازال للبناتو69لحج        
نرمين فيصل محمد علي3عضويهاناثمدرسة ازال للبناتو69لحج        
نجالء محمود عبده قحطان4رئاسهاناثمدرسة ازال للبناتو69لحج        
وحيده عبداللطيف حمود علي4عضويهاناثمدرسة ازال للبناتو69لحج        
بشرى عبدالباري قائد احمد4عضويهاناثمدرسة ازال للبناتو69لحج        
جميله سعيد عبد الرزاق5رئاسهاناثمدرسة ازال للبناتو69لحج        
فيروز عبدالفتاح محمد5عضويهاناثمدرسة ازال للبناتو69لحج        
راوية محمد عبدالملك حسين5عضويهاناثمدرسة ازال للبناتو69لحج        
عبدالحافظ علي عبدالعزيز1رئاسهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
عبادل عبداهللا اسماعيل غالب1عضويهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
ابراهيم سعيد عبدالمجيد1عضويهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
عبدالقادر علي محمد صالح2رئاسهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
احمد عبدالعليم عبدالوهاب2عضويهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
عباس عبدالرشيد سليم2عضويهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
منير عبدالخالق سرور3رئاسهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
عبدالناصر منصور احمد3عضويهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
نعمان مانع نعمان سعيد3عضويهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
رشيد حسن احمد4رئاسهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
عبدالحكيم عبدالعليم محمد4عضويهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
وثيق محمد محمد عبدالرحمن4عضويهذآور مدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
دنيا عبداللطيف محمد سيف5رئاسهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
مهديه علي عبدالملك5عضويهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
نسيم نجيب احمد عبدالغفور5عضويهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
بستان خليل عبدالودود6رئاسهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
رنا جواد محمد ردمان6عضويهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
زينب ردمان سيف محمد6عضويهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
مهى احمد عبده اسماعيل7رئاسهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
فيروز عبدالخالق عبداهللا سيف7عضويهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
روضه عبدالحافظ ناجي مهيوب7عضويهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
ثريا عبدالوارث عبدالجليل بشر8رئاسهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
ورود هزاع محمد احمد8عضويهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
بسمة عبدالخالق محمد8عضويهاناثمدرسة الثورة ايفوعز69لحج        
عوض عبداهللا مفتاح1رئاسهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
عبدالمؤمن محمد سلمان صالح1عضويهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
علي عبده سيف قائد1عضويهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
عبدالباري علي سعيد2رئاسهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
محمد عبدالجليل محمد عبدالجبار2عضويهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
عادل عبده محمد فوز2عضويهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
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احمد علوان محمد حسن3رئاسهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
ناصر قائد محسن سعيد3عضويهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
حسن احمد حسن3عضويهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
عبده احمد عبده محسن4رئاسهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
عبدالعزيز مقبل عبداهللا4عضويهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
منصور علي الترآي4عضويهذآور مدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
ابتسام عبده ابراهيم5رئاسهاناثمدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
سناء منصور محمد ردمان5عضويهاناثمدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
آروان منصور مكرد علي5عضويهاناثمدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
فايزه علي سالم6رئاسهاناثمدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
إنسجام قاسم سنان عبده6عضويهاناثمدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
وفاء علي عبدالرب6عضويهاناثمدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
أنسام قاسم سنان عبده7رئاسهاناثمدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
ندى مرعي محمد ردمان7عضويهاناثمدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
الهام محمد عبده هزاع7عضويهاناثمدرسة السالم جبل النبي شعيبح69لحج        
محمد رشاد عبد الكريم1رئاسهذآور مدرسة عمار الشريجةط69لحج        
خالد غالب علي1عضويهذآور مدرسة عمار الشريجةط69لحج        
رشاد غالب سعيد الفقية1عضويهذآور مدرسة عمار الشريجةط69لحج        
عبدالباسط عبدالمحمود عبيد2رئاسهذآور مدرسة عمار الشريجةط69لحج        
محسن صالح مكرد2عضويهذآور مدرسة عمار الشريجةط69لحج        
عبدالرسول غالب احمد2عضويهذآور مدرسة عمار الشريجةط69لحج        
ياسر منصور قائد3رئاسهذآور مدرسة عمار الشريجةط69لحج        
منصور عثمان سعيد الخطيب3عضويهذآور مدرسة عمار الشريجةط69لحج        
فضل محمد ناجي3عضويهذآور مدرسة عمار الشريجةط69لحج        
اسماء فيصل غالب4رئاسهاناثمدرسة عمار الشريجةط69لحج        
اشواق عبداهللا علي حسان4عضويهاناثمدرسة عمار الشريجةط69لحج        
احالم رشاد امين محسن4عضويهاناثمدرسة عمار الشريجةط69لحج        
عاتكة محسن صالح5رئاسهاناثمدرسة عمار الشريجةط69لحج        
اقبال احمد غالب5عضويهاناثمدرسة عمار الشريجةط69لحج        
وجدان عبدالصمد عياش مقبل5عضويهاناثمدرسة عمار الشريجةط69لحج        
انور عبداهللا علي احمد1رئاسهذآور  مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
محمد احمد سيف عباس1عضويهذآور  مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
احمد عبدالجليل حسن1عضويهذآور  مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
محمد علي عبده قائد الحبيشي2رئاسهذآور  مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
شريف احمد عبده2عضويهذآور  مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
رفيق عبدالمولي محمد طاهر2عضويهذآور  مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
عبداهللا احمد علي محمد3رئاسهذآور  مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
نجيب عبدالقاهرمحمد راجح3عضويهذآور  مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
محمد مصلح سلمان3عضويهذآور  مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
خيريه عبده سيف4رئاسهاناث مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
افراح عبد الخالق محمد4عضويهاناث مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
نجوى علي احمد سيف4عضويهاناث مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
لطيفة علي عبدالرب غالب5رئاسهاناث مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
ابتسام احمد جازم5عضويهاناث مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
حياة عثمان سعيد5عضويهاناث مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
عفاف شريف احمد عبده6رئاسهاناث مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
اسماء جميل شائف صائل6عضويهاناث مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
رويدا عبداللطيف عبداللولي السروري6عضويهاناث مدرسة ٢٦ سبتمبر دياشى69لحج        
عبدالباسط محمد سعيد بجاش1رئاسهذآور مدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
مالك عبدقايد سعد1عضويهذآور مدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
عبداهللا سعيد مقبل1عضويهذآور مدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
عبده ردمان غالب2رئاسهذآور مدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
علي حسن احمد الرفاعي2عضويهذآور مدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
رياض سالم هاشم سالم2عضويهذآور مدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
محمد عبده محمد سعيد3رئاسهذآور مدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
عبده محمد ناجي زبر3عضويهذآور مدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
ميالد محمد انعم نعمان3عضويهذآور مدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
ابتسام عبدالفتاح محمد سعيد4رئاسهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
افتخار فريد عبدالمجيد4عضويهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
فوزيه نعمان حسن4عضويهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
اروى علي احمد الرفاعي5رئاسهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
رفا عبده ردمان هزاع5عضويهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
هدى درويش مهيوب5عضويهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
اديبة حاميم سعيد بجاش6رئاسهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
هيام حاميم سعيد بجاش6عضويهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
اماني فارع سعيد غالب6عضويهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
سناء حاميم سعيد بجاش7رئاسهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
نظرة محمد احمد قاسم7عضويهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
ندى محمد هندي7عضويهاناثمدرسة الربوع الخيري الذيابةك69لحج        
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جميل احمد محمد سعيد1رئاسهذآور مدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
احمد سعيد علي1عضويهذآور مدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
منصور علي محمد عبده1عضويهذآور مدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
ردمان عبداهللا هزاع مقبل2رئاسهذآور مدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
اآرم محمد هزاع عبدالنور2عضويهذآور مدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
بشير سعيد علي محمد2عضويهذآور مدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
سارة احمد قائد عبدالغني3رئاسهاناثمدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
فردوس عبدالطيف محمد ابراهيم3عضويهاناثمدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
الهام عبدالملك سيف الفقيه3عضويهاناثمدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
وهيبه سعيد عبده سيف4رئاسهاناثمدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
رنا محمد داود علي4عضويهاناثمدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
وهيبة محمد احمد سيف4عضويهاناثمدرسة سيف الفقية الشعبل69لحج        
ياسر محمد عبدالجليل1رئاسهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
ابكر نصر محمد ناصر1عضويهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
خالد ردمان عبدالحميد1عضويهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
عبدالرحمن هزاع قحطان2رئاسهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
وجدي محمد شاهرالهديش2عضويهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
ماهر محمد محمود2عضويهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
وهيب محمد يوسف مقبل3رئاسهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
خالد علي عبدالوهاب3عضويهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
محمد علي عثمان مرشد3عضويهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
توفيق حسن علي4رئاسهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
عبدالرحمن احمد عبدالقوي4عضويهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
سيف علي سعيد علي4عضويهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
سعيد محمود العولقي5رئاسهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
شاآر مقبل عبدالوارث5عضويهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
شكري درهم محمد عبداهللا5عضويهذآور المعهد العالي بالهجرم69لحج        
نادرة محمد عبدالمؤمن محمد6رئاسهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
لول عبدالوهاب حميد عبدالوهاب6عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
اروى عبدالعزيز عبداهللا الحميل6عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
اعتراف سيف عبده فارع 7رئاسهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
مروى منير سليمان7عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
مروى عبدالرب مقبل7عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
ريم فيصل عبده صالح8رئاسهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
حوريه امين غالب مقبل8عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
زينب هزاع امير8عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
حنان عارف محمد عبدالجليل9رئاسهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
أمينة ثابت حسن طاهر9عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
شيماء عبدالجليل عبده محيميد9عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
نجاة سعيد علي غالب10رئاسهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
اماني عبداهللا احمد جازم10عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
ماجده فضل محمد10عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
عفاف علي محمد هادي11رئاسهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
مشيرة عبده علي التوم11عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
شورى احمد عبدالمؤمن محمد11عضويهاناثالمعهد العالي بالهجرم69لحج        
سالم قائد احمد1رئاسهذآور مدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
محمد عبدالوهاب سعيد1عضويهذآور مدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
عبده مقبل مدهش1عضويهذآور مدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
مرشد سعيد احمد2رئاسهذآور مدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
ياسر سعيد محمد2عضويهذآور مدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
وثيق محمد فارع طالب2عضويهذآور مدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
ميسرة عبداللطيف احمد3رئاسهذآور مدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
جمال بجاش محمد سعيد3عضويهذآور مدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
خالد محمد عبدالرحيم فوز3عضويهذآور مدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
رملة محمد ثابت4رئاسهاناثمدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
عزيه سعيد قائد محمد4عضويهاناثمدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
ندى غالب بجاش4عضويهاناثمدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
هدي عبده محمد محمود5رئاسهاناثمدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
حليمة عبدالرب عبداهللا قحطان5عضويهاناثمدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
امل عبد الخالق محمد عبد الودود5عضويهاناثمدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
وفاء سالم فارع فوز6رئاسهاناثمدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
امل محمد صالح مقبل6عضويهاناثمدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
افتخار عبده عبداهللا6عضويهاناثمدرسة المعرفة ثوجانا70لحج        
فيصل صالح عبيد1رئاسهذآور مدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
شوقي علي محمد صالح1عضويهذآور مدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
هزاع عبد الجبار مقبل عياش1عضويهذآور مدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
احمد احمد عبده سيف الشامي2رئاسهذآور مدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
موسى مقبل سعيد2عضويهذآور مدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
عادل شاهرمسعود2عضويهذآور مدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
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محمد علي مانع ابراهيم3رئاسهذآور مدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
فواز عبده غالب3عضويهذآور مدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
محمد احمد عبداهللا3عضويهذآور مدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
اشواق سعيد علي حسن4رئاسهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
فوزية حسين إبراهيم الشيبة4عضويهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
بيان خالد احمد حسن4عضويهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
اعتراف احمد محمد محمد صالح5رئاسهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
بسمه سليم محمد علوان5عضويهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
وحده محمد سعيد سيف5عضويهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
أميمة فاروق عبد اهللا محمد6رئاسهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
سمية انور حسن6عضويهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
فاتن سالم محمد سعيد6عضويهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
سارة منيف علي طالب7رئاسهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
جميله علي مسعود7عضويهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
افاق علي محمد سعيد7عضويهاناثمدرسة االنوار وادي الرماءب70لحج        
فارع احمد محمد1رئاسهذآور مدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
محمد مدهش يحيى حازم1عضويهذآور مدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
شعفل سالم صالح سيالن1عضويهذآور مدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
حمود محسن محمد قاسم2رئاسهذآور مدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
محمد امين حسن ناشر2عضويهذآور مدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
مازن أحمد سالم البنقري2عضويهذآور مدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
ماجده فريد عبدالمجيد3رئاسهاناثمدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
رحيمة عبده محمد3عضويهاناثمدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
هيفاء جمال احمد قحطان3عضويهاناثمدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
نجوى سالم سعيد علي4رئاسهاناثمدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
فاديه محمد علي قاسم4عضويهاناثمدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
شاديه توفيق عبدالحميد4عضويهاناثمدرسة ٢٧ ابريل  الدخنيةج70لحج        
صالح عبدالسالم غالب1رئاسهذآور مدرسة االرشاد المداآشهد70لحج        
فتحي علوان صالح سعيد1عضويهذآور مدرسة االرشاد المداآشهد70لحج        
عبده حسن تقي1عضويهذآور مدرسة االرشاد المداآشهد70لحج        
عبير عبدالكريم احمد طالب2رئاسهاناثمدرسة االرشاد المداآشهد70لحج        
ميادة محمود حمود2عضويهاناثمدرسة االرشاد المداآشهد70لحج        
رشيقه عبد الصمد غالب2عضويهاناثمدرسة االرشاد المداآشهد70لحج        
نسيبه محمد علي عبد اهللا3رئاسهاناثمدرسة االرشاد المداآشهد70لحج        
سميحه علي سعود علي3عضويهاناثمدرسة االرشاد المداآشهد70لحج        
امينه ناصر حزام3عضويهاناثمدرسة االرشاد المداآشهد70لحج        
بشير علي عبده محمد1رئاسهذآور مستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
يسلم سليم عبدالوهاب طالب1عضويهذآور مستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
عبدالرحيم عبداللطيف محمد1عضويهذآور مستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
منير علوان محمد زوي2رئاسهذآور مستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
محمد ميسور علي محمد2عضويهذآور مستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
صادق مدهش2عضويهذآور مستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
خليل نعمان حسن علوان3رئاسهذآور مستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
عبدالباسط محمد جازم3عضويهذآور مستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
سلطان سعيد مقبل3عضويهذآور مستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
شافيه احمد عبداهللا4رئاسهاناثمستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
فردوس محمد عبداهللا4عضويهاناثمستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
سناء عبد  الكريم عبدالصفي4عضويهاناثمستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
اقتصاد محمد احمد سعيد5رئاسهاناثمستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
ندوه احد عبداهللا ناصر5عضويهاناثمستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
ساميه سعيد فرحان5عضويهاناثمستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
هنديه عبده سعيد حبيش6رئاسهاناثمستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
ماجدة صالح علي6عضويهاناثمستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
هبة صالح حيدرة النصري6عضويهاناثمستوصف سوق الخميس االيزوعه70لحج        
احمد علي سيف1رئاسهذآور مدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
سعيد صالح محمد غالب1عضويهذآور مدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
فاروق علي حسن1عضويهذآور مدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
عبد اهللا عبده ثابت2رئاسهذآور مدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
خالد علي محمد ظافر2عضويهذآور مدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
عبدالقوي صالح القاضي2عضويهذآور مدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
رمزي ردمان محمد سعيد3رئاسهذآور مدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
رمزي هزاع علي محمد3عضويهذآور مدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
معتز صالح سالم عوض3عضويهذآور مدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
نظيرة عبده غانم4رئاسهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
سمر عبده هزاع سعيد4عضويهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
حنان انيس صالح علي4عضويهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
ابتسام علي عبدالقوي5رئاسهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
نسيبة محمد عبدالكريم5عضويهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
وحيد سيف سالم صالح5عضويهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
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أسماء حسن إبراهيم الشيبة6رئاسهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
بشرى حسن بن حسن6عضويهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
سونيا عبده محمد حمود6عضويهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
اروى حميد علي البطيحي7رئاسهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
الفت محمد سيف7عضويهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
اختيار امين محمد قحطان7عضويهاناثمدرسة طارق بن زياد التويحةو70لحج        
وجدي فيصل سعيد احمد1رئاسهذآور مدرسة ثبابز70لحج        
محمد حميد مالك عبداهللا1عضويهذآور مدرسة ثبابز70لحج        
عبداهللا شاهر محمد راشد1عضويهذآور مدرسة ثبابز70لحج        
وسيم سعيد محمد سعيد2رئاسهذآور مدرسة ثبابز70لحج        
نجيب علي محمد الغنامي2عضويهذآور مدرسة ثبابز70لحج        
نجيب ثابت علي القباطي2عضويهذآور مدرسة ثبابز70لحج        
بسام محمد جازم3رئاسهذآور مدرسة ثبابز70لحج        
نصر عبده محمد سالم3عضويهذآور مدرسة ثبابز70لحج        
اديب عثمان علي عبداهللا3عضويهذآور مدرسة ثبابز70لحج        
سامية جازم قائد صالح4رئاسهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
لطيفه شاهر محمد4عضويهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
عديله طالب حسن4عضويهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
آفى ياسين محمد سالم5رئاسهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
رجاء عبد العليم مقبل فارع5عضويهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
ثيسير محمد عبدالرزاق5عضويهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
شفاء شرف عبده سالم6رئاسهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
رينا نجيب علي محمد الغنامي6عضويهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
اخالص امين عبدالعزيز6عضويهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
بشرى علي عبدالرحيم7رئاسهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
نبراس عبده صالح المولد7عضويهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
عالمة عبدالكريم غالب7عضويهاناثمدرسة ثبابز70لحج        
ناصر عبدالمجيد عبدالرزاق طالب1رئاسهذآور مدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
محمد ابو بكر طالب1عضويهذآور مدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
عبده داود محمد علي1عضويهذآور مدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
وليد قاسم عقالن محمد2رئاسهذآور مدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
سعيد عبدالمهدي نعمان حي2عضويهذآور مدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
عبدالباسط علي عبده سلمان2عضويهذآور مدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
عارف طاهر محمد انعم3رئاسهذآور مدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
رامي محمد عبده طاهر3عضويهذآور مدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
خالد احمد عبدالحق عبدالولي3عضويهذآور مدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
مياسه عبدالرحمن عبد بدر4رئاسهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
منى عمر احمد انعم4عضويهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
مها امين عبده طالب4عضويهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
تغريد احمد محمد فضل5رئاسهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
جميلة عبده فارع محمد5عضويهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
وهيبة شرف عبد بدر5عضويهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
اشراق محمد عبدالكريم انعم6رئاسهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
افراح عبداهللا عبدالكريم انعم6عضويهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
ليمون علي عبدالقادر حيدره6عضويهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
فائزه انعم سيف سعيد7رئاسهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
حياه عبد الرب علي عبد اهللا7عضويهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
اشراق منصور محمد عالم7عضويهاناثمدرسة االرشاد ظبيح70لحج        
عزالدين سيف جازم بجاش1رئاسهذآور مدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
ردمان علي عبده احمد1عضويهذآور مدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
شكيب محمد عبده1عضويهذآور مدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
محمد عبد الحميد انعم2رئاسهذآور مدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
جميل احمد عبدالجبار 2عضويهذآور مدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
بدر شاهر احمد الحاج2عضويهذآور مدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
افراح سعيد هاشم3رئاسهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
عائده ردمان سعيد عبده3عضويهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
جيهان عبدالعزيز احمد سعيد3عضويهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
ناديه سيف عبداهللا حسن 4رئاسهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
سميحة علي عبدالوالي عثمان4عضويهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
وام منصور محمد احمد اسماعيل4عضويهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
اشراق عبده ردمان احمد5رئاسهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
وفاء محمد عبدالرحمن حسن 5عضويهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
دالل هاشم نعمان سالم 5عضويهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
مياسه عمر احمد سعيد6رئاسهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
تقوى شائف عبده نعمان6عضويهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
رشاء احمد حسن هائل6عضويهاناثمدرسة التحرير مشاوزط70لحج        
حامد محمد سعيد 1رئاسهذآور مدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
حسن أحمد عبده الشامي1عضويهذآور مدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
محمد سيف علي اسماعيل1عضويهذآور مدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
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مجيب عبده درهم2رئاسهذآور مدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
منير عبد الرشيد محمد عثمان2عضويهذآور مدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
عبدالنور مرشد عبدالرب علي2عضويهذآور مدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
سمر احمد نعمان3رئاسهاناثمدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
نوال عبدالسالم محبوب عبداهللا3عضويهاناثمدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
منال محمد عبدالملك3عضويهاناثمدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
بلقيس احمد صالح 4رئاسهاناثمدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
ميمون عبد العليم سيف عبده4عضويهاناثمدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
هناء طه احمد علي4عضويهاناثمدرسة الشعب حسيمةى70لحج        
رشاد عبدالصمد فارع حسان1رئاسهذآور مدرسة الفتح السبدك70لحج        
انور عبده محمد احمد1عضويهذآور مدرسة الفتح السبدك70لحج        
محمد صالح محمد سعيد1عضويهذآور مدرسة الفتح السبدك70لحج        
صالح عبداهللا غالب2رئاسهذآور مدرسة الفتح السبدك70لحج        
وهيب محمد احمد الشجمه2عضويهذآور مدرسة الفتح السبدك70لحج        
ناصر محمد الزغير سالم2عضويهذآور مدرسة الفتح السبدك70لحج        
ذآرى محبوب ناشر العريقي3رئاسهاناثمدرسة الفتح السبدك70لحج        
بلقيس عمر احمد سعيد3عضويهاناثمدرسة الفتح السبدك70لحج        
ايناس جمال محمد عبدالفتاح3عضويهاناثمدرسة الفتح السبدك70لحج        
امتنان جمال محمد عبدالفتاح4رئاسهاناثمدرسة الفتح السبدك70لحج        
ندوى شائف عبده نعمان4عضويهاناثمدرسة الفتح السبدك70لحج        
سالي جمال عبداهللا4عضويهاناثمدرسة الفتح السبدك70لحج        
فاطمة عوض مبارك محمد5رئاسهاناثمدرسة الفتح السبدك70لحج        
الهام محمد ناصر5عضويهاناثمدرسة الفتح السبدك70لحج        
اسوان عبده محمد احمد5عضويهاناثمدرسة الفتح السبدك70لحج        
عادل عبدالوهاب عبدالملك1رئاسهذآور مدرسة الحرية بني عليل70لحج        
خالد علوان محمد1عضويهذآور مدرسة الحرية بني عليل70لحج        
توفيق محمد ناجي احمد1عضويهذآور مدرسة الحرية بني عليل70لحج        
فيصل محمد سيف نعمان2رئاسهذآور مدرسة الحرية بني عليل70لحج        
عمار نبيل عبد الرحمن احمد قايد2عضويهذآور مدرسة الحرية بني عليل70لحج        
جميل علي حسن احمد2عضويهذآور مدرسة الحرية بني عليل70لحج        
انتصار علي محمد ابراهيم3رئاسهاناثمدرسة الحرية بني عليل70لحج        
اميرة احمد علي العبسي3عضويهاناثمدرسة الحرية بني عليل70لحج        
خواطر علي عبدالباقي3عضويهاناثمدرسة الحرية بني عليل70لحج        
راوية محمد عبده طاهر4رئاسهاناثمدرسة الحرية بني عليل70لحج        
معيده محمد مقبل صالح 4عضويهاناثمدرسة الحرية بني عليل70لحج        
أفتخار سعيد عبد الرزاق4عضويهاناثمدرسة الحرية بني عليل70لحج        
جميله علي محمد سالم 5رئاسهاناثمدرسة الحرية بني عليل70لحج        
اقبال عبدالعزيز علي صالح5عضويهاناثمدرسة الحرية بني عليل70لحج        
لبنى نصار ردمان عبد اهللا5عضويهاناثمدرسة الحرية بني عليل70لحج        
ياسين محمد عبد الهادي1رئاسهذآور مدرسة الفالح غليبةم70لحج        
انور محمد عبدالجليل غالب1عضويهذآور مدرسة الفالح غليبةم70لحج        
اداب عبداهللا علي غالب1عضويهذآور مدرسة الفالح غليبةم70لحج        
بسام مهدي علي مرزح2رئاسهذآور مدرسة الفالح غليبةم70لحج        
محمد عبدالغني احمد سيف2عضويهذآور مدرسة الفالح غليبةم70لحج        
منصور عبدالواسع انعم سعيد2عضويهذآور مدرسة الفالح غليبةم70لحج        
انتخاب مرشد احمد محمد3رئاسهاناثمدرسة الفالح غليبةم70لحج        
مها عبده محمد بن محمد3عضويهاناثمدرسة الفالح غليبةم70لحج        
سناء جميل احمد عبداهللا3عضويهاناثمدرسة الفالح غليبةم70لحج        
سيناء توفيق حمود عبدالرب4رئاسهاناثمدرسة الفالح غليبةم70لحج        
اشراق خليل علي مانع4عضويهاناثمدرسة الفالح غليبةم70لحج        
آلثوم ناصر حسين سالم4عضويهاناثمدرسة الفالح غليبةم70لحج        
مامون السيد علي عبدالمعين 1رئاسهذآور مدرسة الخير بالرامن70لحج        
سعيد محمد سعيد علي1عضويهذآور مدرسة الخير بالرامن70لحج        
محمد ردمان سيف هاشم1عضويهذآور مدرسة الخير بالرامن70لحج        
سامي محمد سعد حاشد2رئاسهذآور مدرسة الخير بالرامن70لحج        
فاآر محمد سنان2عضويهذآور مدرسة الخير بالرامن70لحج        
فهيم عبد الحق محمد انعم2عضويهذآور مدرسة الخير بالرامن70لحج        
تحيا سعيد الصغير محمد3رئاسهاناثمدرسة الخير بالرامن70لحج        
احالم محمد احمد عبدالرحيم3عضويهاناثمدرسة الخير بالرامن70لحج        
ايناس محفوظ عبدالوهاب عبدالمعين3عضويهاناثمدرسة الخير بالرامن70لحج        
ريما شكيب احمد قاسم 4رئاسهاناثمدرسة الخير بالرامن70لحج        
سلوى عبدالعليم سيف عبدة4عضويهاناثمدرسة الخير بالرامن70لحج        
رندى فائز نعمان ناجي4عضويهاناثمدرسة الخير بالرامن70لحج        
افاق شرف عبده بدر5رئاسهاناثمدرسة الخير بالرامن70لحج        
وهيبه علي سيف احمد5عضويهاناثمدرسة الخير بالرامن70لحج        
فائده عبدالمولى سعيد ناجي5عضويهاناثمدرسة الخير بالرامن70لحج        
عبد اهللا سعيد الزيدي1رئاسهذآور الوحده الصحيةا71لحج        
بديع محمد يوسف سعيد1عضويهذآور الوحده الصحيةا71لحج        
هادي عبدالقاهر يعقوب راجح1عضويهذآور الوحده الصحيةا71لحج        
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انور قاسم سعيد2رئاسهذآور الوحده الصحيةا71لحج        
سليم طه سعيد الصغير2عضويهذآور الوحده الصحيةا71لحج        
علي حسن سيف محمد2عضويهذآور الوحده الصحيةا71لحج        
ردينه علي محمد سعيد3رئاسهاناثالوحده الصحيةا71لحج        
عزيزة علي عبداهللا3عضويهاناثالوحده الصحيةا71لحج        
اعتصام محمد طه قايد3عضويهاناثالوحده الصحيةا71لحج        
سمراء علي غالب4رئاسهاناثالوحده الصحيةا71لحج        
صمود محمد علي محمد4عضويهاناثالوحده الصحيةا71لحج        
اسرار طه سعيد4عضويهاناثالوحده الصحيةا71لحج        
زائد سلطان احمد صالح1رئاسهذآور مدرسة االنقاذب71لحج        
عبد الكافي عبد القوي1عضويهذآور مدرسة االنقاذب71لحج        
ياسر شاهر محمد علي1عضويهذآور مدرسة االنقاذب71لحج        
عبدالجبار ياسين صالح نعمان2رئاسهذآور مدرسة االنقاذب71لحج        
شكري حسن احمد2عضويهذآور مدرسة االنقاذب71لحج        
عادل احمد سالم عون2عضويهذآور مدرسة االنقاذب71لحج        
محمود محمد عبدالرحمن3رئاسهذآور مدرسة االنقاذب71لحج        
اآرم جالل عبدالرقيب عبدالعزيز3عضويهذآور مدرسة االنقاذب71لحج        
محمد احمد عبده سيف3عضويهذآور مدرسة االنقاذب71لحج        
سماح محمد قائد علي4رئاسهاناثمدرسة االنقاذب71لحج        
مريم محمد عبدالمجيد4عضويهاناثمدرسة االنقاذب71لحج        
عبير عبد الجبار مكرد احمد4عضويهاناثمدرسة االنقاذب71لحج        
صفاء محمد سالم األشغل5رئاسهاناثمدرسة االنقاذب71لحج        
ساره لبيب عبدالقادر احمد5عضويهاناثمدرسة االنقاذب71لحج        
صفيه علي سعيد تيسير5عضويهاناثمدرسة االنقاذب71لحج        
تغريد عيدروس عبدالجبار عبدالدائم6رئاسهاناثمدرسة االنقاذب71لحج        
وداد احمد عبدالجبار6عضويهاناثمدرسة االنقاذب71لحج        
بلقيس مصطفى امين ناجي6عضويهاناثمدرسة االنقاذب71لحج        
وليد حسن عبداهللا الصالحي1رئاسهذآور مدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
امين سعيد سالم زيد1عضويهذآور مدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
عبده محمد راجح حسن1عضويهذآور مدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
عبدالباري عبدالحكيم علي محمد2رئاسهذآور مدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
عبدالرقيب سعيد علي2عضويهذآور مدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
معروف صالح نقيب2عضويهذآور مدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
عاطف عبدالحكيم سالم3رئاسهذآور مدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
اياد سعيد محمد احمد3عضويهذآور مدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
فضل عمر فضل محمد3عضويهذآور مدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
منى سلطان احمد4رئاسهاناثمدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
سوزان محمد قائد عبده4عضويهاناثمدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
اشراق محمد مقبل الطل4عضويهاناثمدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
ياسمين احمد سعيد علي5رئاسهاناثمدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
ارتزاق سعيد سالم5عضويهاناثمدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
إيناس علي محمد عزب5عضويهاناثمدرسة البرح الصوالحةج71لحج        
هيثم سلطان ناشر سعيد1رئاسهذآور الوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
عدنان نعمان قايد الجليدي1عضويهذآور الوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
جميل محمد ثابت1عضويهذآور الوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
عبدالحكيم محمد علي الدباشي2رئاسهذآور الوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
هشام احمد محمد االسودي2عضويهذآور الوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
عبداهللا عبده محمد2عضويهذآور الوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
عبدالسالم محمد عبداهللا3رئاسهذآور الوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
علي محمد علي محمد3عضويهذآور الوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
وائل شهاب حميد محمد3عضويهذآور الوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
ناهد امين سعيد4رئاسهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
سحر محمد صالح بن صالح4عضويهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
تغريد علي محمد غالب4عضويهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
هناء محمود احمد عون5رئاسهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
هيام احمد محمد5عضويهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
نهى شهاب حميد النابهي5عضويهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
غاده علي عقالن النابهي6رئاسهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
رنده قائد نعمان مقبل6عضويهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
تغريد علي محمد غالب6عضويهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
لقاء طه سيف علي7رئاسهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
نادية محمد سعيد عقالن7عضويهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
شكرية عبدالغني سيف7عضويهاناثالوحدة الصحية الحنيشةد71لحج        
عبد الحافظ احمد محمد عقالن1رئاسهذآور مدرسة االشعاعه71لحج        
محمد راوح آليب محمد1عضويهذآور مدرسة االشعاعه71لحج        
نبيل سعيد محمد ناجي1عضويهذآور مدرسة االشعاعه71لحج        
محمد عبدالقوي ثابت النهاري2رئاسهذآور مدرسة االشعاعه71لحج        
اآرم محمد نعمان سعد2عضويهذآور مدرسة االشعاعه71لحج        
سلطان محمد احمد2عضويهذآور مدرسة االشعاعه71لحج        
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عمر محمد عبد اهللا الفقيه3رئاسهذآور مدرسة االشعاعه71لحج        
رشاد عبدالعزيز ياسين3عضويهذآور مدرسة االشعاعه71لحج        
فخيري عبدالقاهر عبدالرسول3عضويهذآور مدرسة االشعاعه71لحج        
تهاني طارش ثابت4رئاسهاناثمدرسة االشعاعه71لحج        
راميه عبده ياسين حسن4عضويهاناثمدرسة االشعاعه71لحج        
امينه صديق علي سعيد4عضويهاناثمدرسة االشعاعه71لحج        
رنا محمد ياسين حسن5رئاسهاناثمدرسة االشعاعه71لحج        
سمية محمود عثمان5عضويهاناثمدرسة االشعاعه71لحج        
وثيقة مختار عبداهللا سعيد5عضويهاناثمدرسة االشعاعه71لحج        
ماجد فائز محمد سيف1رئاسهذآور مدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
نوح خالد محمد محمد المقطري1عضويهذآور مدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
مجيب محمد عبده1عضويهذآور مدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
فهمي احمد راجح2رئاسهذآور مدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
محمد عبدالواسع مقبل2عضويهذآور مدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
عبد الكىيم محمد علي ثابت2عضويهذآور مدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
عيسى عبد العزيز محمد3رئاسهذآور مدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
عبدالولي حمود عبدالوهاب3عضويهذآور مدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
قائد محمد مثنى3عضويهذآور مدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
راقية علي عبدالرحمن السقاف4رئاسهاناثمدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
هبه محمد بن محمد 4عضويهاناثمدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
سلوى خالد محمد عبداهللا4عضويهاناثمدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
لودا عبدالقوي محمد5رئاسهاناثمدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
وديعة عبدة سعيد5عضويهاناثمدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
نابت احمد محمد5عضويهاناثمدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
نضال حسن احمد6رئاسهاناثمدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
نوال عبدالحكيم حمود6عضويهاناثمدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
احالم عبدالحليم احمد المعمري6عضويهاناثمدرسة  نجد البرد الزعيمةو71لحج        
عارف احمد عبداهللا عثمان1رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
محمد راوح احمد صالح1عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
بسام سلطان احمد1عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
شوقي عبدالمجيد عبده سعيد2رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
جواد قائد ردمان2عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
حمدي عبداللطيف علي عبده2عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
سماح عبدالحافظ احمد ثابت3رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
لطيفة عبدالحميد محمد ثابت3عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
هدى ياسين احمد3عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
اسمار احمد سعيد غالب4رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
سحر منصور محمد نعمان4عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
افراح سالم صحبه4عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلز71لحج        
فتحي احمد حسين عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة التعاونح71لحج        
نبيل عبده قاسم1عضويهذآور مدرسة التعاونح71لحج        
نشوان  راشد سيف ناصر1عضويهذآور مدرسة التعاونح71لحج        
مختار محمد سيف آليب2رئاسهذآور مدرسة التعاونح71لحج        
زائد سلطان حميد مقبل2عضويهذآور مدرسة التعاونح71لحج        
هارون علي مقبل فردين2عضويهذآور مدرسة التعاونح71لحج        
جميله احمد عبده عثمان3رئاسهاناثمدرسة التعاونح71لحج        
سميره عبده قائد3عضويهاناثمدرسة التعاونح71لحج        
افراح عبد السالم محمد فاضل3عضويهاناثمدرسة التعاونح71لحج        
منال محمود قائد محمد4رئاسهاناثمدرسة التعاونح71لحج        
ليلى احمد محمد سعيد4عضويهاناثمدرسة التعاونح71لحج        
امريه قائد محمد قاسم4عضويهاناثمدرسة التعاونح71لحج        
عمر احمد علي سعيد1رئاسهذآور مستوصف الحصاحصط71لحج        
محمود شاهر علي عثمان1عضويهذآور مستوصف الحصاحصط71لحج        
امين عبداهللا هالل1عضويهذآور مستوصف الحصاحصط71لحج        
وحيد قاسم سالم عبده2رئاسهذآور مستوصف الحصاحصط71لحج        
اسامة منصور علي سعيد2عضويهذآور مستوصف الحصاحصط71لحج        
عبد الكريم عبداهللا محمد مجاهد2عضويهذآور مستوصف الحصاحصط71لحج        
اماني محمد نعمان علي3رئاسهاناثمستوصف الحصاحصط71لحج        
ازال محمد سعيد راجح3عضويهاناثمستوصف الحصاحصط71لحج        
اسماء جمال فارع سعيد3عضويهاناثمستوصف الحصاحصط71لحج        
نبيهه علي سعيد4رئاسهاناثمستوصف الحصاحصط71لحج        
حسيبه محمد عبدالرحمن4عضويهاناثمستوصف الحصاحصط71لحج        
امل قاسم محمد راجح4عضويهاناثمستوصف الحصاحصط71لحج        
سعيد محمد سعيد الصغير1رئاسهذآور مدرسة المحلةى71لحج        
صادق عبدالوارث سلطان حسن1عضويهذآور مدرسة المحلةى71لحج        
وضاح محمد محمد حسان1عضويهذآور مدرسة المحلةى71لحج        
طالل عبدالوهاب علوي محمد2رئاسهذآور مدرسة المحلةى71لحج        
عبدالحليم محمد عثمان2عضويهذآور مدرسة المحلةى71لحج        
صادق احمد محمد علي2عضويهذآور مدرسة المحلةى71لحج        
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الحان خالد عبده سعيد3رئاسهاناثمدرسة المحلةى71لحج        
دوان جميل علي سعيد3عضويهاناثمدرسة المحلةى71لحج        
ايمان علي عثمان3عضويهاناثمدرسة المحلةى71لحج        
سوسن عبده سعيد األآحلي4رئاسهاناثمدرسة المحلةى71لحج        
ناهد عبدالعزيز عبده عثمان4عضويهاناثمدرسة المحلةى71لحج        
نعمه فهد ثابت صالح4عضويهاناثمدرسة المحلةى71لحج        
ضياء جعفر علي عقالن5رئاسهاناثمدرسة المحلةى71لحج        
نديمة احمد سعيد5عضويهاناثمدرسة المحلةى71لحج        
وفاء علي محمد مقبل5عضويهاناثمدرسة المحلةى71لحج        
فيصل ياسين نعمان النجاشي1رئاسهذآور مدرسة نجد آربةك71لحج        
سمير نعمان احمد احمد1عضويهذآور مدرسة نجد آربةك71لحج        
باسم عبدالقوي محمد احمد1عضويهذآور مدرسة نجد آربةك71لحج        
حسن محمد حسن محمد2رئاسهذآور مدرسة نجد آربةك71لحج        
مجيب محمد عبده محمد2عضويهذآور مدرسة نجد آربةك71لحج        
يسار محمد احمد عبده2عضويهذآور مدرسة نجد آربةك71لحج        
ياسين علي سيف3رئاسهذآور مدرسة نجد آربةك71لحج        
درهم سعيد عبداهللا احمد3عضويهذآور مدرسة نجد آربةك71لحج        
فكري محمد عمر عبد اهللا3عضويهذآور مدرسة نجد آربةك71لحج        
اعالن محمد عبده سالم4رئاسهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
عنبرود عبدالواسع ثابت مقبل4عضويهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
دالل ابراهيم سعيد بن سعيد4عضويهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
ياسمين سعيد طه سعيد5رئاسهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
ذآرى عبد العلم سعيد محمد5عضويهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
سمية علي محمد المقرمي5عضويهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
شروق محمد عبده محمد6رئاسهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
منال غانم احمد بن احمد6عضويهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
اسمهان امين علي غالب6عضويهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
طليعة عبداهللا حيدرة سالم7رئاسهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
غاده ردمان عبداهللا النجاشي7عضويهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
حنان احمد سعيد عثمان7عضويهاناثمدرسة نجد آربةك71لحج        
توفيق طه سيف حسن1رئاسهذآور مدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
خليل عبد الفتاح اسماعيل قايد1عضويهذآور مدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
محمد احمد حسن حزام1عضويهذآور مدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
جبران سعيد محمد عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
شوقي عبدالعزيز احمد سعيد2عضويهذآور مدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
نصر علي سعيد2عضويهذآور مدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
التزام خالد عبده احمد باهش3رئاسهاناثمدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
اسماء عبده محمد علي3عضويهاناثمدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
الهام سعيد موجي3عضويهاناثمدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
اصالح قادري مربوش4رئاسهاناثمدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
بثينة محمد احمد4عضويهاناثمدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
لطيفة ياسين احمد4عضويهاناثمدرسة النجلة قرية النمريةل71لحج        
هاشم حسن صالح ماهية1رئاسهذآور مدرسة الشراقم71لحج        
عبداهللا محمد غالب سيف1عضويهذآور مدرسة الشراقم71لحج        
خالد علي ثابت مصلح1عضويهذآور مدرسة الشراقم71لحج        
نبيل عباس احمد عثمان2رئاسهذآور مدرسة الشراقم71لحج        
خالد محمد حسن سعيد2عضويهذآور مدرسة الشراقم71لحج        
خالد محمد سعيد غالب2عضويهذآور مدرسة الشراقم71لحج        
وداد طه احمد سيف3رئاسهاناثمدرسة الشراقم71لحج        
صبرين عبده محمد عبده3عضويهاناثمدرسة الشراقم71لحج        
عائشه علي ثابت قاسم3عضويهاناثمدرسة الشراقم71لحج        
اشواق حسن احمد علي4رئاسهاناثمدرسة الشراقم71لحج        
وليه سالم مقبل الزريقي4عضويهاناثمدرسة الشراقم71لحج        
أفراح عبود سعيد سالم4عضويهاناثمدرسة الشراقم71لحج        
إيمان شمسان احمد علي5رئاسهاناثمدرسة الشراقم71لحج        
فاتن علي هتاري5عضويهاناثمدرسة الشراقم71لحج        
رفيقه ثابت صالح5عضويهاناثمدرسة الشراقم71لحج        
عبده علي سعيد الزريقي1رئاسهذآور مدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
فهمي محمد احمد محمد1عضويهذآور مدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
رسيل احمد علي الوقر1عضويهذآور مدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
فهد عبداهللا سيف الزريقي2رئاسهذآور مدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
وجيه عبدالرحمن عبده سعيد2عضويهذآور مدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
عبد اهللا علي عثمان جرجاح2عضويهذآور مدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
ايناس رشاد ياسين احمد3رئاسهاناثمدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
الطاف سيف محمد عبدالهادي3عضويهاناثمدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
غناء منصور سالم3عضويهاناثمدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
ابرار عبد السالم طه احمد4رئاسهاناثمدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
الفت احمد طارش4عضويهاناثمدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
سحر مراد محمد نعمان4عضويهاناثمدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
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نجود سيف طه5رئاسهاناثمدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
جهاد عبد الجليل سيف الزريقي5عضويهاناثمدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
سميحة قادري شمسان5عضويهاناثمدرسة السمين قرية البرحن71لحج        
مروان عبدالكافي سيف عبدة1رئاسهذآور مدرسة المصعدس71لحج        
برهان سلطان احمد1عضويهذآور مدرسة المصعدس71لحج        
ماجد عبداهللا غالب1عضويهذآور مدرسة المصعدس71لحج        
طارق عبده علي صالح المقطري2رئاسهذآور مدرسة المصعدس71لحج        
عالء علي فارع2عضويهذآور مدرسة المصعدس71لحج        
صالح محمد قانص علي2عضويهذآور مدرسة المصعدس71لحج        
حنان عبد الشكور عبد الرحمن شمسان3رئاسهاناثمدرسة المصعدس71لحج        
سماح رفيق محمد3عضويهاناثمدرسة المصعدس71لحج        
اروى محمد عثمان3عضويهاناثمدرسة المصعدس71لحج        
آفاح نجيب سفيان4رئاسهاناثمدرسة المصعدس71لحج        
وفاء حسن محمد علي4عضويهاناثمدرسة المصعدس71لحج        
نادى عبدالدائم ثابت4عضويهاناثمدرسة المصعدس71لحج        
صادق سعيد عبده مجاهد1رئاسهذآور مستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
سميح سعيد عبد اهللا سرور1عضويهذآور مستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
انيس مكرد محمد عبداهللا1عضويهذآور مستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
عارف محمد نعمان احمد2رئاسهذآور مستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
زآي علي سعيد سالم2عضويهذآور مستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
مجيب مكرد محمد عبداهللا2عضويهذآور مستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
ايوب سليمان قائد شمسان3رئاسهذآور مستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
اديب قاسم محمد3عضويهذآور مستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
محمد هيثم صالح غازي3عضويهذآور مستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
وداد رستم جازم4رئاسهاناثمستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
سونا سعيد ثابت4عضويهاناثمستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
مالك محمد عبداهللا4عضويهاناثمستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
رغده مصطفى عبدالمجيد5رئاسهاناثمستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
ثروة عبدالعزيز علي5عضويهاناثمستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
اسمهان عبد اهللا عثمان5عضويهاناثمستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
عديلة شمسان طه ثابت6رئاسهاناثمستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
تهاني عبداهللا احمد ثابت6عضويهاناثمستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
نور محمد علي مقبل 6عضويهاناثمستوصف الشعب في الشعوبع71لحج        
محمد قليس طه المكابري1رئاسهذآور مدرسة النور المعينف71لحج        
طالل امين علي محمد1عضويهذآور مدرسة النور المعينف71لحج        
وليد علوان غالب حاجب1عضويهذآور مدرسة النور المعينف71لحج        
مطيع عبدالجبار مكرد2رئاسهذآور مدرسة النور المعينف71لحج        
وضاح سيف قاسم حسن2عضويهذآور مدرسة النور المعينف71لحج        
بكيل عبدالحكيم سعيد عبده2عضويهذآور مدرسة النور المعينف71لحج        
فهميه عبده احمد3رئاسهاناثمدرسة النور المعينف71لحج        
مايسه عبد الحكيم سعيد عبده3عضويهاناثمدرسة النور المعينف71لحج        
منضورية عبداهللا حمود غالب3عضويهاناثمدرسة النور المعينف71لحج        
غزال عبدالرحيم سعيد محمد4رئاسهاناثمدرسة النور المعينف71لحج        
منى محمد سعيد الهويش4عضويهاناثمدرسة النور المعينف71لحج        
شريفه سليمان علي سعيد4عضويهاناثمدرسة النور المعينف71لحج        
محمد صالح مسعود مكي1رئاسهذآور روضة االطفالا72لحج        
عثمان ناصر قبع1عضويهذآور روضة االطفالا72لحج        
محمد عبد الرحمن نصر قاسم1عضويهذآور روضة االطفالا72لحج        
علي قائد محمد2رئاسهذآور روضة االطفالا72لحج        
صالح سعيد احمد سالم2عضويهذآور روضة االطفالا72لحج        
ميثاق عبده محمد شاش2عضويهذآور روضة االطفالا72لحج        
هناء حسن محمد البصري3رئاسهاناثروضة االطفالا72لحج        
فاطمة عبدالحميد ناصر3عضويهاناثروضة االطفالا72لحج        
ماجدة فضل محمد النمري3عضويهاناثروضة االطفالا72لحج        
ايمان مهدي علي النمري4رئاسهاناثروضة االطفالا72لحج        
تنظيم علي شهاب4عضويهاناثروضة االطفالا72لحج        
مريم محمد سعيد الميسري4عضويهاناثروضة االطفالا72لحج        
لماح احمد الفقيه1رئاسهذآور مدرسة الحوطةب72لحج        
مازن علوي علي سالم1عضويهذآور مدرسة الحوطةب72لحج        
صالح علي محمد علي1عضويهذآور مدرسة الحوطةب72لحج        
سماح علي محمد2رئاسهاناثمدرسة الحوطةب72لحج        
ماريا احمد ثابت2عضويهاناثمدرسة الحوطةب72لحج        
نجوين إبراهيم سليمان2عضويهاناثمدرسة الحوطةب72لحج        
ميثاق صالح ناصر الشيخ1رئاسهذآور نادي الطليعهج72لحج        
عالء مهدي علي1عضويهذآور نادي الطليعهج72لحج        
عبداهللا حسين احمد يحيى1عضويهذآور نادي الطليعهج72لحج        
جالل ناصر محسن المحروق2رئاسهذآور نادي الطليعهج72لحج        
محمد صالح قائد صالح2عضويهذآور نادي الطليعهج72لحج        
جميل محمد قشاق2عضويهذآور نادي الطليعهج72لحج        
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ظنين علي حسين3رئاسهاناثنادي الطليعهج72لحج        
سمر علي سالم الترني3عضويهاناثنادي الطليعهج72لحج        
اسوان سعد محمد النجار3عضويهاناثنادي الطليعهج72لحج        
امنه علي عبداهللا حماص4رئاسهاناثنادي الطليعهج72لحج        
انيسة محمد بن محمد4عضويهاناثنادي الطليعهج72لحج        
مارينا سالم محمد علي4عضويهاناثنادي الطليعهج72لحج        
عبدالحكيم صالح محسن احمد1رئاسهذآور مدرسة الثورةد72لحج        
هائل سعيد سفيان البريفصي1عضويهذآور مدرسة الثورةد72لحج        
عبدالقادر محمد حيدره1عضويهذآور مدرسة الثورةد72لحج        
محفوظ مهيوب حسن الخليدي2رئاسهذآور مدرسة الثورةد72لحج        
محمد مصطفى شرف2عضويهذآور مدرسة الثورةد72لحج        
ماجد علي حسن2عضويهذآور مدرسة الثورةد72لحج        
فوزية فضل محمد عثمان3رئاسهاناثمدرسة الثورةد72لحج        
ماجده محمد مهدي3عضويهاناثمدرسة الثورةد72لحج        
ساميه علي مصنف3عضويهاناثمدرسة الثورةد72لحج        
زبوت ثابت عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة الثورةد72لحج        
لواحظ عبده محمد4عضويهاناثمدرسة الثورةد72لحج        
قبول احمد عبد اهللا فرحان4عضويهاناثمدرسة الثورةد72لحج        
عبده محمد الشمعي1رئاسهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
مرتضى عدنان سبيت1عضويهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
احمد علي احمد صالح1عضويهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
ياسر سعيد محمد الخصيم2رئاسهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
آرم محمود مبروك2عضويهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
هيثم عبد علي طلحه2عضويهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
عوض علي الزيدي3رئاسهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
محمد احمد حسن البز3عضويهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
جميل حمود احمد قاسم3عضويهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
محمد محمود علي العزي4رئاسهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
وليد قائد صالح خالد4عضويهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
زائد محمد ناصر4عضويهذآور مدرسة الفاروقه72لحج        
روؤف فضل عبداهللا الحداد5رئاسهاناثمدرسة الفاروقه72لحج        
ثرياء عبداهللا صالح محمد5عضويهاناثمدرسة الفاروقه72لحج        
سميره سالمين علي سبيت5عضويهاناثمدرسة الفاروقه72لحج        
تمني محسن محمد عوض6رئاسهاناثمدرسة الفاروقه72لحج        
هدى عبداهللا سعد6عضويهاناثمدرسة الفاروقه72لحج        
ريما فضل عبداهللا الحداد6عضويهاناثمدرسة الفاروقه72لحج        
افتكار  محمد عبد اهللا سرور7رئاسهاناثمدرسة الفاروقه72لحج        
ناديه عبداهللا مسعد7عضويهاناثمدرسة الفاروقه72لحج        
مارينا هاشم عبدالقادر7عضويهاناثمدرسة الفاروقه72لحج        
فكري فضل عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة الزهراءو72لحج        
شهاب محمد سالم شائع1عضويهذآور مدرسة الزهراءو72لحج        
مدين فضل احمد سعد1عضويهذآور مدرسة الزهراءو72لحج        
مروان حسين علي ثابت2رئاسهذآور مدرسة الزهراءو72لحج        
فهيم محمد محسن2عضويهذآور مدرسة الزهراءو72لحج        
عبدالناصر علي يسري2عضويهذآور مدرسة الزهراءو72لحج        
ياسر صالح علي3رئاسهذآور مدرسة الزهراءو72لحج        
وجدي محمد علي3عضويهذآور مدرسة الزهراءو72لحج        
عبد الغني عبده صالح3عضويهذآور مدرسة الزهراءو72لحج        
الماز عوض محمد العمودي4رئاسهاناثمدرسة الزهراءو72لحج        
دعاء عبداهللا فضل الشيخ4عضويهاناثمدرسة الزهراءو72لحج        
فله علي طلحه4عضويهاناثمدرسة الزهراءو72لحج        
ناهد علي محمد سالم5رئاسهاناثمدرسة الزهراءو72لحج        
امل محسن قشاش بدن5عضويهاناثمدرسة الزهراءو72لحج        
حياة سالم علي محمد5عضويهاناثمدرسة الزهراءو72لحج        
خالد فضل عبداهللا االمير1رئاسهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
ماهر فضل عبداهللا1عضويهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
محسن محمد احمد حسين1عضويهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
اآرم احمد ناصر جراد2رئاسهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
عصام محمد صالح عيسى2عضويهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
عبدالرحمن احمد سيف2عضويهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
صالح عبادي قائد السنحاني3رئاسهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
عزام عصام علي فرج3عضويهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
خالد سعد عبيد3عضويهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
صالح سالم باجارة4رئاسهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
فارس محمد عوض عبداهللا4عضويهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
ياسر نعمان سيف4عضويهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
ميالد احمد علي باضاوي5رئاسهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
ماهر فضل الديب5عضويهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
حسن علي حسن صالح5عضويهذآور مدرسة المحسنيةز72لحج        
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ذآرى حمود نعمان6رئاسهاناثمدرسة المحسنيةز72لحج        
اريج المقطري6عضويهاناثمدرسة المحسنيةز72لحج        
هدى درويش احمد عباد6عضويهاناثمدرسة المحسنيةز72لحج        
هالة صالح يسلم7رئاسهاناثمدرسة المحسنيةز72لحج        
انتصار عبده الجابري7عضويهاناثمدرسة المحسنيةز72لحج        
نجوى مهدي علي 7عضويهاناثمدرسة المحسنيةز72لحج        
ريام حميد عباد الحسيني8رئاسهاناثمدرسة المحسنيةز72لحج        
راندة عبده فضل8عضويهاناثمدرسة المحسنيةز72لحج        
نهاد عبد الرحمن حسان عبد الرحمن8عضويهاناثمدرسة المحسنيةز72لحج        
عفيف محمد سعيد نعمان1رئاسهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
عصام عبدالعزيز عبدالمجيد1عضويهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
محمد محمد مرشد العديني1عضويهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
حكيم مهيوب حسن الخليدي2رئاسهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
خالد عبداهللا عشل2عضويهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
نصر علي سعيد العزي2عضويهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
سالم محمد سيل عبيد3رئاسهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
رشدي عبده علي3عضويهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
صالح مهيوب عبده احمد3عضويهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
محمد سعيد آرد4رئاسهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
علي مهدي مفتاح4عضويهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
صالح محمد عبداهللا مبروك4عضويهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
خالد مصطفى آرد5رئاسهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
عامر فضل الديب5عضويهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
مروان علي احمد قائد5عضويهذآور مدرسة اسماء للبناتح72لحج        
اماني عبده احمد علي6رئاسهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
رفح محمد سالم البكيري6عضويهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
جميله صالح علي عاليه6عضويهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
ليبيا صالح علي الحسني7رئاسهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
نسرين علي محمد يوسف7عضويهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
مرفت محسن سعيد7عضويهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
سالمة محسن سعيد8رئاسهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
ماريتنا عبداهللا محسن آريش8عضويهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
حياه سالم علي محمد8عضويهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
وفاء علي محمد مصلح9رئاسهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
صفاء علي محمد سالم9عضويهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
نجيبة عبدالغني عبدة عوض9عضويهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
قدرية صالح يسلم10رئاسهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
خوله حيدره البان10عضويهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
أمل سعيد العبد علي10عضويهاناثمدرسة اسماء للبناتح72لحج        
جميل حسين محمد علي1رئاسهذآور مدرسة الثعلبط72لحج        
محمد عبداهللا محمد1عضويهذآور مدرسة الثعلبط72لحج        
خالد علي بن علي1عضويهذآور مدرسة الثعلبط72لحج        
انس مهدي الفقيه2رئاسهذآور مدرسة الثعلبط72لحج        
عبدالرحمن عقيل آرو2عضويهذآور مدرسة الثعلبط72لحج        
مختار عبداهللا عباس2عضويهذآور مدرسة الثعلبط72لحج        
عبود احمد القيصي3رئاسهذآور مدرسة الثعلبط72لحج        
ناصر عبد شمروخ3عضويهذآور مدرسة الثعلبط72لحج        
خليل علي محمد احمد3عضويهذآور مدرسة الثعلبط72لحج        
خوله جميل حسين محمد4رئاسهاناثمدرسة الثعلبط72لحج        
منى عياش عوض ناصر4عضويهاناثمدرسة الثعلبط72لحج        
نهله عبدالجبار قاسم سالم4عضويهاناثمدرسة الثعلبط72لحج        
آفى عوض علي عبده شيخ5رئاسهاناثمدرسة الثعلبط72لحج        
سلوى عبداهللا احمد الدميش5عضويهاناثمدرسة الثعلبط72لحج        
ميمونه احمد علي الفقيه5عضويهاناثمدرسة الثعلبط72لحج        
مادلين عبده ناصر6رئاسهاناثمدرسة الثعلبط72لحج        
اخالص عبدالكريم فضل6عضويهاناثمدرسة الثعلبط72لحج        
امل علي محمد مصيغي6عضويهاناثمدرسة الثعلبط72لحج        
محمد الطيب علي عوض1رئاسهذآور مدرسة سفيانى72لحج        
سعيد عوض آريرده1عضويهذآور مدرسة سفيانى72لحج        
شوقي جميع ناصر1عضويهذآور مدرسة سفيانى72لحج        
محمد علي محسن احمد2رئاسهذآور مدرسة سفيانى72لحج        
محمود علي حسن الزيدي2عضويهذآور مدرسة سفيانى72لحج        
عبداهللا عبداهللا الجبلي2عضويهذآور مدرسة سفيانى72لحج        
حسن رضوان احمد3رئاسهذآور مدرسة سفيانى72لحج        
هاني احمد مهدي حمدون3عضويهذآور مدرسة سفيانى72لحج        
لبيب فضل علي3عضويهذآور مدرسة سفيانى72لحج        
عزيزه علي جائع4رئاسهاناثمدرسة سفيانى72لحج        
مرفت محمد سالم البكري4عضويهاناثمدرسة سفيانى72لحج        
هبه صالح محمد الجريري4عضويهاناثمدرسة سفيانى72لحج        
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هناء محسن عطاء5رئاسهاناثمدرسة سفيانى72لحج        
هدى محمد عمر الدهبلي5عضويهاناثمدرسة سفيانى72لحج        
تقدير احمد صالح دويل5عضويهاناثمدرسة سفيانى72لحج        
علي احمد هادي1رئاسهذآور مدرسة الحمراءك72لحج        
سعيد محمد ناصر الشاعري1عضويهذآور مدرسة الحمراءك72لحج        
علي احمد سالم بكير1عضويهذآور مدرسة الحمراءك72لحج        
نصر عبداهللا سالم الجعدي2رئاسهذآور مدرسة الحمراءك72لحج        
علي عبداهللا صالح2عضويهذآور مدرسة الحمراءك72لحج        
فيصل محمد مقبل2عضويهذآور مدرسة الحمراءك72لحج        
محمد احمد سعيد البان3رئاسهذآور مدرسة الحمراءك72لحج        
شوقي محمد عبداهللا صالح3عضويهذآور مدرسة الحمراءك72لحج        
مشتاق محمد سعيد عبد الهل3عضويهذآور مدرسة الحمراءك72لحج        
سماح عادل أحمد بحرق4رئاسهاناثمدرسة الحمراءك72لحج        
صباح صالح عبداهللا4عضويهاناثمدرسة الحمراءك72لحج        
عبير ناصر جميع4عضويهاناثمدرسة الحمراءك72لحج        
ليبيا حسن علي الديب5رئاسهاناثمدرسة الحمراءك72لحج        
ليزا علوي محمد سيف5عضويهاناثمدرسة الحمراءك72لحج        
اروى عبدالجبار شرف5عضويهاناثمدرسة الحمراءك72لحج        
منتهى صالح فرج6رئاسهاناثمدرسة الحمراءك72لحج        
سميره محمد عبداهللا احمد6عضويهاناثمدرسة الحمراءك72لحج        
وثيقة محمد أحمد بعيس6عضويهاناثمدرسة الحمراءك72لحج        
غسان يحي سعيد1رئاسهذآور مدرسة المجحفةل72لحج        
ابوبكر سالم راجح1عضويهذآور مدرسة المجحفةل72لحج        
عفيف عبيد يوسف علي1عضويهذآور مدرسة المجحفةل72لحج        
فتحي راشد عوض راشد2رئاسهذآور مدرسة المجحفةل72لحج        
منير احمد صالح2عضويهذآور مدرسة المجحفةل72لحج        
رؤوف جميل علي قائد2عضويهذآور مدرسة المجحفةل72لحج        
عادل مقبل محسن السالمي3رئاسهذآور مدرسة المجحفةل72لحج        
عثمان محمد فضل3عضويهذآور مدرسة المجحفةل72لحج        
احمد علي محمد يوسف3عضويهذآور مدرسة المجحفةل72لحج        
حميده محمود عبداهللا السالمي4رئاسهاناثمدرسة المجحفةل72لحج        
هناء قشاش محمود سيف4عضويهاناثمدرسة المجحفةل72لحج        
شيماء محمد سعيد االعجم4عضويهاناثمدرسة المجحفةل72لحج        
فيروز صادق محمود هاشم5رئاسهاناثمدرسة المجحفةل72لحج        
انتصار احمد علي السالمي5عضويهاناثمدرسة المجحفةل72لحج        
نبيله ناصر عبده سيالن5عضويهاناثمدرسة المجحفةل72لحج        
محسن فضل محمود العزيبي1رئاسهذآور مدرسة هران ديانم72لحج        
محمود ناصر عويضان1عضويهذآور مدرسة هران ديانم72لحج        
عبداهللا يسلم خميس1عضويهذآور مدرسة هران ديانم72لحج        
شوقي فضل سلوم ديان2رئاسهذآور مدرسة هران ديانم72لحج        
نبيل عبيد سلوم2عضويهذآور مدرسة هران ديانم72لحج        
عمر جمال سالم2عضويهذآور مدرسة هران ديانم72لحج        
عبدالعزيز مسعد صالح3رئاسهذآور مدرسة هران ديانم72لحج        
حلمي منصور ديان3عضويهذآور مدرسة هران ديانم72لحج        
عمر علي محمد يوسف3عضويهذآور مدرسة هران ديانم72لحج        
منى صالح سعيد غمظ4رئاسهاناثمدرسة هران ديانم72لحج        
نرجس سعيد ناصر دودي4عضويهاناثمدرسة هران ديانم72لحج        
حكمت محمد عبيد4عضويهاناثمدرسة هران ديانم72لحج        
وحيدة علي مقبل سعد5رئاسهاناثمدرسة هران ديانم72لحج        
نادره سيجر محمد5عضويهاناثمدرسة هران ديانم72لحج        
سالمة عبداهللا صالح5عضويهاناثمدرسة هران ديانم72لحج        
سماير علي صالح عبيد6رئاسهاناثمدرسة هران ديانم72لحج        
ريم حمود ناصر محفوظ6عضويهاناثمدرسة هران ديانم72لحج        
نبيهة محمد عوض6عضويهاناثمدرسة هران ديانم72لحج        
حلمي عبدالجبار قائد1رئاسهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
وسام سالم ماطر1عضويهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
عبداهللا عباد سلوم1عضويهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
محمد عبدالهادي صالح2رئاسهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
عبد سلوم عبيد2عضويهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
زايد مصطفى حبيش2عضويهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
خالد حسن قاسم3رئاسهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
ليزا عصام علي فرج3عضويهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
لطف علي قائد3عضويهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
د.شكيب عبداهللا محمد القزيفي4رئاسهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
فضل سيود صالح سعيد4عضويهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
نبيل محمد احمد راجح4عضويهذآور مدرسة الجرباءن72لحج        
منال محمد سالم ناصر السالمي5رئاسهاناثمدرسة الجرباءن72لحج        
ساره مصطفى سالم ماطر5عضويهاناثمدرسة الجرباءن72لحج        
سعاد عبدالرحمن احمد5عضويهاناثمدرسة الجرباءن72لحج        
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ايمان محسن علي ماطر6رئاسهاناثمدرسة الجرباءن72لحج        
صفاء عبده عبد محمد المنصوب6عضويهاناثمدرسة الجرباءن72لحج        
فايزة احمد علي6عضويهاناثمدرسة الجرباءن72لحج        
بهاء راشد عوض احمد7رئاسهاناثمدرسة الجرباءن72لحج        
احالم سالم عبداهللا سعيد7عضويهاناثمدرسة الجرباءن72لحج        
مياده ناصر محمد محسن7عضويهاناثمدرسة الجرباءن72لحج        
محمد علي يحيى1رئاسهذآور مدرسة آود الزغبريس72لحج        
اسامة محمد ثابت حسن1عضويهذآور مدرسة آود الزغبريس72لحج        
فوزي صالح علي شماخ1عضويهذآور مدرسة آود الزغبريس72لحج        
شكيب خالد محمد مقبل2رئاسهذآور مدرسة آود الزغبريس72لحج        
عارف عبداهللا عبداهللا2عضويهذآور مدرسة آود الزغبريس72لحج        
سمير فضل سلوم ديان2عضويهذآور مدرسة آود الزغبريس72لحج        
بسام عبد المنان ناصر3رئاسهذآور مدرسة آود الزغبريس72لحج        
سامي محمود دباء احمد3عضويهذآور مدرسة آود الزغبريس72لحج        
فضل محمود الزغيري3عضويهذآور مدرسة آود الزغبريس72لحج        
ليزا فضل حسن4رئاسهاناثمدرسة آود الزغبريس72لحج        
نوال مهدي علي احمد4عضويهاناثمدرسة آود الزغبريس72لحج        
مهى سالم عبدالرحيم4عضويهاناثمدرسة آود الزغبريس72لحج        
هند ناصر عمر عبود5رئاسهاناثمدرسة آود الزغبريس72لحج        
اميره محمد شيخ البان5عضويهاناثمدرسة آود الزغبريس72لحج        
ميثاق قاسم عبده احمد5عضويهاناثمدرسة آود الزغبريس72لحج        
عبير احمد مهدي الصبر6رئاسهاناثمدرسة آود الزغبريس72لحج        
اسماء حسين محمد6عضويهاناثمدرسة آود الزغبريس72لحج        
ايناس علي عوض6عضويهاناثمدرسة آود الزغبريس72لحج        
عبدالمغني عبدالرزاق احمد حسن1رئاسهذآور مدرسة المحلةع72لحج        
غسان احمد علي آندش1عضويهذآور مدرسة المحلةع72لحج        
محمد عبده قاسم1عضويهذآور مدرسة المحلةع72لحج        
احمد محمد محسن حلوب2رئاسهذآور مدرسة المحلةع72لحج        
مهران يسلم حرسي2عضويهذآور مدرسة المحلةع72لحج        
زاهر حسن شاهر محمد2عضويهذآور مدرسة المحلةع72لحج        
احمد عبداهللا عبدالعليم3رئاسهذآور مدرسة المحلةع72لحج        
محمد عبده احمد قاسم3عضويهذآور مدرسة المحلةع72لحج        
هادي احمد حيدره3عضويهذآور مدرسة المحلةع72لحج        
لمياء سالم احمد غالب4رئاسهاناثمدرسة المحلةع72لحج        
اسماء حمود محمد الزيدي4عضويهاناثمدرسة المحلةع72لحج        
شهيره فضل عبده سعيد4عضويهاناثمدرسة المحلةع72لحج        
الطاف محمد عوض سرور5رئاسهاناثمدرسة المحلةع72لحج        
نوى احمد علي سليمان5عضويهاناثمدرسة المحلةع72لحج        
حٌسن محمد شاهر محمد5عضويهاناثمدرسة المحلةع72لحج        
صالح عبداهللا حيدره المنتصر1رئاسهذآور مدرسة المناصرةف72لحج        
نميري صالح عبد اهللا1عضويهذآور مدرسة المناصرةف72لحج        
حسني منصور علي طلحه1عضويهذآور مدرسة المناصرةف72لحج        
محمد صالح عولقي2رئاسهذآور مدرسة المناصرةف72لحج        
نصر مرزوق صالح فضل2عضويهذآور مدرسة المناصرةف72لحج        
عبدالستار عبدالقادر محمد هزاع2عضويهذآور مدرسة المناصرةف72لحج        
لطفي مهدي سكران3رئاسهذآور مدرسة المناصرةف72لحج        
فضل سالم ناصر عبيروه3عضويهذآور مدرسة المناصرةف72لحج        
مهدي علي عوض3عضويهذآور مدرسة المناصرةف72لحج        
جنة محمد صالح مصلح4رئاسهاناثمدرسة المناصرةف72لحج        
منى محمد علي المنتصر4عضويهاناثمدرسة المناصرةف72لحج        
الفت سعيد احمد صالح4عضويهاناثمدرسة المناصرةف72لحج        
وفاء محمد قاسم حسن5رئاسهاناثمدرسة المناصرةف72لحج        
نور احمد صالح المنتصر5عضويهاناثمدرسة المناصرةف72لحج        
راويه صالح احمد سالم5عضويهاناثمدرسة المناصرةف72لحج        
محمد نعمان سعيد عماد1رئاسهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
واثق صالح ماجد1عضويهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
مزيد صالح مهدي1عضويهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
انيس صالح حسن2رئاسهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
عمار احمد علي2عضويهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
سامر سمير فضل سلوم2عضويهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
صالح مهدي قرادي3رئاسهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
محمد عمر احمد3عضويهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
سالم حسن علي منخل3عضويهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
خالد عبداهللا يحيى 4رئاسهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
عمار فضل محمد الظبي4عضويهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
علي احمد علي سعيد4عضويهذآور مدرسة الفيوشص72لحج        
قبله صالح مهدي5رئاسهاناثمدرسة الفيوشص72لحج        
بشرى ناصر سعيد5عضويهاناثمدرسة الفيوشص72لحج        
لينا محمد احمد فضل5عضويهاناثمدرسة الفيوشص72لحج        
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صباح احمد يحيى6رئاسهاناثمدرسة الفيوشص72لحج        
امل صالح احمد علي6عضويهاناثمدرسة الفيوشص72لحج        
ذآرى محمد علوي ابوبكر6عضويهاناثمدرسة الفيوشص72لحج        
ايمان حسن المنتصر7رئاسهاناثمدرسة الفيوشص72لحج        
حنان عبده صالح عوض7عضويهاناثمدرسة الفيوشص72لحج        
اسمهان محمد سالم7عضويهاناثمدرسة الفيوشص72لحج        
عبدالقوي مقبل ناصر1رئاسهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
سامح منصور علي سعيد1عضويهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
فيصل علي محمد الحمي1عضويهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
أحمد سعيد ناصر آرد2رئاسهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
سامي صالح يسلم2عضويهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
جمال احمد عوض احمد2عضويهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
عارف سالم حيدره 3رئاسهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
هاشم ابو بكر علي3عضويهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
نزية سعيد احمد االصنج3عضويهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
عبدالقادر حسن علي4رئاسهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
عبدالكريم مقبل قادري4عضويهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
خالد امين عبد الولي 4عضويهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
مجد علي محمد السالمي5رئاسهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
صبري احمد صالح طه5عضويهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
علي سالم علي5عضويهذآور مدرسة الوهطا73لحج        
نبيله محمد سعيد العرومي6رئاسهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
فوزية فضل علي6عضويهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
انتصار علوي السقاف6عضويهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
صفاء هادي سالم7رئاسهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
فيود فارع فضل حموده7عضويهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
نور محمد سالم السالمي7عضويهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
وسيله احمد سعيد حموده8رئاسهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
ام الخير فضل عبدالكريم8عضويهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
اماني عبدالرحمن علوي جبور8عضويهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
اشراق سعيد احمد االصنج9رئاسهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
ارياف محمد ناصر حسن9عضويهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
جمعه سعيد تيسير حميد9عضويهاناثمدرسة الوهطا73لحج        
عبدالستار عبدالقادر محمد1رئاسهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
عمر درويش حمود1عضويهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
محمد فضل مهدي1عضويهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
سمير عبداهللا محمد احمداالحمدي2رئاسهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
احمد محمد علي2عضويهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
وضاح محمد احمد فضل2عضويهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
زآي سالم عوض3رئاسهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
محسن احمد ربيع3عضويهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
طارق صالح حسن احمد3عضويهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
جالل منذوق علي سعيد4رئاسهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
علي عبدالرحيم علي عبداهللا4عضويهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
عصام أحمد علي سعيد4عضويهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
صالح سالم صالح الهيج5رئاسهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
خالد محسن الضبي5عضويهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
محسن محمد عبداهللا الفقيه5عضويهذآور درسة المسيري صبرب73لحج        
سيناء عبداهللا ناصر6رئاسهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
فاطمة زآي محمد6عضويهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
انديرا عبيد علي6عضويهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
وفاء عبده عبداهللا شكري7رئاسهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
فتحيه سالم بن سالم7عضويهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
رنوه علي سيف قحطان7عضويهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
عتايه عبيد سيف عبداهللا8رئاسهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
أشواق عبدالجامع محمد عثمان8عضويهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
تسنيم احمد عبداهللا مهيوب8عضويهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
لينا عبدالباري ناجي9رئاسهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
لمياء فضل ناصر صالح9عضويهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
رضية سعيد مهدي عبدربه9عضويهاناثدرسة المسيري صبرب73لحج        
صديق عبدالقادر محمد عمر1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
عبد القوي منصر أحمد العبدلي1عضويهذآور مدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
احمد عبداهللا مهيوب1عضويهذآور مدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
جاود منصور عبدالواسع2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
عدنان عبداهللا محضار2عضويهذآور مدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
سليمان محمد علي الدباشي2عضويهذآور مدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
محمد علي عوض الحاوي3رئاسهذآور مدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
عمر عبداهللا عمر العقربي3عضويهذآور مدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
معمر محسن حسن موجر3عضويهذآور مدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
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استقالل فرج يسلم 4رئاسهاناثمدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
ليزاء فيصل مسعد4عضويهاناثمدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
وفاء محمد مسعد4عضويهاناثمدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
بيان احمد عبداهللا مهيوب5رئاسهاناثمدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
عطوه صالح عباد 5عضويهاناثمدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
غاده منصور علي مثنى5عضويهاناثمدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
فاطمه محسن عبده قشاش6رئاسهاناثمدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
مبروآة عبدالعليم البرآاني6عضويهاناثمدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
رانيا رائد عبدالرحمن محفوظ6عضويهاناثمدرسة الشهيد عباس الحسينيج73لحج        
فضل ابداللكريم عبدالرب بابطينة1رئاسهذآور مدرسة النوبةد73لحج        
حيدره علي ناصر الشامي1عضويهذآور مدرسة النوبةد73لحج        
عبداللطيف عبدالرب محمد عولقي1عضويهذآور مدرسة النوبةد73لحج        
غسان علي محمد سعيد2رئاسهذآور مدرسة النوبةد73لحج        
عبداهللا محمد مقبل2عضويهذآور مدرسة النوبةد73لحج        
حسن علي صالح محرق2عضويهذآور مدرسة النوبةد73لحج        
عرفات محمد ثابت القباطي3رئاسهذآور مدرسة النوبةد73لحج        
محسن حسن الغتري3عضويهذآور مدرسة النوبةد73لحج        
علي خالد علي احمد3عضويهذآور مدرسة النوبةد73لحج        
رغده محمد ناصر عويضان4رئاسهاناثمدرسة النوبةد73لحج        
ماجده محسن محمد عرش4عضويهاناثمدرسة النوبةد73لحج        
خوله احمد فضل4عضويهاناثمدرسة النوبةد73لحج        
فوزيه احمد شداد5رئاسهاناثمدرسة النوبةد73لحج        
زينب عامر صالح علي5عضويهاناثمدرسة النوبةد73لحج        
رانيا فضل مزاج5عضويهاناثمدرسة النوبةد73لحج        
عبدالحكيم محبوب سويد1رئاسهذآور مدرسة الخدره73لحج        
سالم سكران محمد1عضويهذآور مدرسة الخدره73لحج        
فكري مقبل عبداهللا حسن1عضويهذآور مدرسة الخدره73لحج        
احمد احمد صالح خميس2رئاسهذآور مدرسة الخدره73لحج        
محمد محمود راجح2عضويهذآور مدرسة الخدره73لحج        
عبداهللا فضل عبد الحميد2عضويهذآور مدرسة الخدره73لحج        
عدنان سعيد علي3رئاسهذآور مدرسة الخدره73لحج        
زايد سلطان علي سعيد3عضويهذآور مدرسة الخدره73لحج        
صبري محسن احمد فدايم3عضويهذآور مدرسة الخدره73لحج        
عبدالعزيزمحمد سعيد4رئاسهذآور مدرسة الخدره73لحج        
صقر مهدي علي العمري4عضويهذآور مدرسة الخدره73لحج        
علي فضل فردين4عضويهذآور مدرسة الخدره73لحج        
سالم مصلح صالح مطيع5رئاسهذآور مدرسة الخدره73لحج        
فكري عبده علي البرحي5عضويهذآور مدرسة الخدره73لحج        
قائد احمد عبد اهللا علي5عضويهذآور مدرسة الخدره73لحج        
حمامة محمد عبادي مربصي6رئاسهاناثمدرسة الخدره73لحج        
انيسه محمد عبيد حسن6عضويهاناثمدرسة الخدره73لحج        
انتصار سالم محوط6عضويهاناثمدرسة الخدره73لحج        
سوزان عبداهللا محسن آريشه7رئاسهاناثمدرسة الخدره73لحج        
الميا صالح يسلم صالح7عضويهاناثمدرسة الخدره73لحج        
مريم صالح عبد اهللا آعاس7عضويهاناثمدرسة الخدره73لحج        
حميدة محمد علي احمد8رئاسهاناثمدرسة الخدره73لحج        
جزائر صالح علي الحسني8عضويهاناثمدرسة الخدره73لحج        
نعمه صالح ناصر قاسم8عضويهاناثمدرسة الخدره73لحج        
سلوى محمد نوري9رئاسهاناثمدرسة الخدره73لحج        
منى عبده علي البرحي9عضويهاناثمدرسة الخدره73لحج        
حنان محمد عمر الدهبلي9عضويهاناثمدرسة الخدره73لحج        
سعيد محمد هزاع1رئاسهذآور مدرسة بيت عياضو73لحج        
سميح عبد عبيد1عضويهذآور مدرسة بيت عياضو73لحج        
جمال سالم ناصر صومل 1عضويهذآور مدرسة بيت عياضو73لحج        
خالد سالم عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة بيت عياضو73لحج        
اآرامي محمود محمد عوض2عضويهذآور مدرسة بيت عياضو73لحج        
وجدان عمر محمد عبداهللا 2عضويهذآور مدرسة بيت عياضو73لحج        
وليه محمد سعيد عبيد3رئاسهاناثمدرسة بيت عياضو73لحج        
اروى علي حزام3عضويهاناثمدرسة بيت عياضو73لحج        
رابعه عقيل خيري3عضويهاناثمدرسة بيت عياضو73لحج        
حياه صالح حمادي سالم4رئاسهاناثمدرسة بيت عياضو73لحج        
سيما فضل عبداهللا صالح4عضويهاناثمدرسة بيت عياضو73لحج        
مها مهدي عبدالقوي4عضويهاناثمدرسة بيت عياضو73لحج        
احمد مهدي سعيد حويدر1رئاسهذآور مدرسة عبر لسلومز73لحج        
نصر علي حسن التوم1عضويهذآور مدرسة عبر لسلومز73لحج        
هشام عوض صالح1عضويهذآور مدرسة عبر لسلومز73لحج        
غسان فضل محمود قائد2رئاسهذآور مدرسة عبر لسلومز73لحج        
فهد جابر محمد عبداهللا2عضويهذآور مدرسة عبر لسلومز73لحج        
ناظم سالم صالح فرج2عضويهذآور مدرسة عبر لسلومز73لحج        
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فكري علي عوض سالم3رئاسهذآور مدرسة عبر لسلومز73لحج        
ناظم عبداهللا سعيد اللحجي3عضويهذآور مدرسة عبر لسلومز73لحج        
زآريا أديب طه شمسان3عضويهذآور مدرسة عبر لسلومز73لحج        
منى صالح يسلم صالح4رئاسهاناثمدرسة عبر لسلومز73لحج        
ابتسام محمد قايد صالح4عضويهاناثمدرسة عبر لسلومز73لحج        
افراح احمد حسن 4عضويهاناثمدرسة عبر لسلومز73لحج        
رنوه عبده احمد عوض5رئاسهاناثمدرسة عبر لسلومز73لحج        
ليزا علوي علي عوض5عضويهاناثمدرسة عبر لسلومز73لحج        
نسيم صالح حسن آريد5عضويهاناثمدرسة عبر لسلومز73لحج        
جميلة عبدالمنان ناصر6رئاسهاناثمدرسة عبر لسلومز73لحج        
امال يحيى سعيد اللحجي6عضويهاناثمدرسة عبر لسلومز73لحج        
تونس غضبان محمد6عضويهاناثمدرسة عبر لسلومز73لحج        
خالد درويش احمد عباد1رئاسهذآور مدرسة الصرداحح73لحج        
عبدالسالم ناصر عطيف1عضويهذآور مدرسة الصرداحح73لحج        
فرج سالم احمد عبداهللا1عضويهذآور مدرسة الصرداحح73لحج        
توفيق فضل محمد صالح2رئاسهذآور مدرسة الصرداحح73لحج        
محمد علوان سعيد2عضويهذآور مدرسة الصرداحح73لحج        
عبدالرحمن محمد بكير سالم2عضويهذآور مدرسة الصرداحح73لحج        
زآريا احمد مبروك3رئاسهذآور مدرسة الصرداحح73لحج        
فرج سالم احمد عبداهللا3عضويهذآور مدرسة الصرداحح73لحج        
صالح سعيد سالم الوريدي3عضويهذآور مدرسة الصرداحح73لحج        
اسماء فضل حسين فضل4رئاسهاناثمدرسة الصرداحح73لحج        
فضيلة حازم حيدرة4عضويهاناثمدرسة الصرداحح73لحج        
ندى حسن علي محمد4عضويهاناثمدرسة الصرداحح73لحج        
مريم احمد محمد5رئاسهاناثمدرسة الصرداحح73لحج        
ايناس محمد علي الريدي5عضويهاناثمدرسة الصرداحح73لحج        
اقبال منصور سالم قاسم5عضويهاناثمدرسة الصرداحح73لحج        
صالح علي عبداهللا الصوابي1رئاسهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
سعد محمد غالب محمد1عضويهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
فضل عباس فارع فضل1عضويهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
اسعد عبداهللا عبيد2رئاسهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
صالح بن صالح الحاج2عضويهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
عمر علي حامد عبداهللا2عضويهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
وليد صالح ناجي محمد3رئاسهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
جميل محمد عوض 3عضويهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
وجدان محمد علي 3عضويهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
جالل محمد عوض عران4رئاسهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
لطفي صالح سالم4عضويهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
ادهم محمود آمبه4عضويهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
فهد محسن بن محسن5رئاسهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
توفيق صالح سالم 5عضويهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
علي سالم خضر5عضويهذآور مدرسة الشقعةط73لحج        
المانيا محمد سعيد6رئاسهاناثمدرسة الشقعةط73لحج        
هناء علي العميري6عضويهاناثمدرسة الشقعةط73لحج        
مها سالم محمد علي6عضويهاناثمدرسة الشقعةط73لحج        
هنا سعيد علي عبداهللا7رئاسهاناثمدرسة الشقعةط73لحج        
لينا علي عياش7عضويهاناثمدرسة الشقعةط73لحج        
نسيمه محمد فريشه7عضويهاناثمدرسة الشقعةط73لحج        
قدريه محسن الكيله8رئاسهاناثمدرسة الشقعةط73لحج        
لمياء عبداهللا ثابت محمد8عضويهاناثمدرسة الشقعةط73لحج        
سمر صالح علي عوض8عضويهاناثمدرسة الشقعةط73لحج        
عبداهللا محمد صالح1رئاسهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
هاشم صالح قبع1عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
عمار محمد الخظر مسعود1عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
محمد رشاد ناصر2رئاسهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
سمير علي محمد سعيد2عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
محمد صالح احمد حسين2عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
ميثاق محمود آمبه3رئاسهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
مهدي علي سعيد3عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
محسن محمد سعيد لود3عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
عبدالباري صالح سعيد يحيى4رئاسهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
ماجد علي حازم4عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
هاشم عبد اهللا فضل يسلم4عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
محمد علي طلحة حسين5رئاسهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
عبده عبداهللا فضل دبس5عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
محسن احمد محمد5عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
محسن محمد فضل ابيس6رئاسهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
عمر ناصر قبع6عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
عبداهللا قائد احمد حسين6عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
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احمد حسين محمد احمد7رئاسهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
فضل محمود علي الصماتي7عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
عبدالسالم رشاد ناجي محمد7عضويهذآور مدرسة دار السالم العندى73لحج        
نجيبه حسن عوض سعيد8رئاسهاناثمدرسة دار السالم العندى73لحج        
نجوى مهدي علي 8عضويهاناثمدرسة دار السالم العندى73لحج        
ارزاق صالح ناصر هارب8عضويهاناثمدرسة دار السالم العندى73لحج        
تقيه فضل البان9رئاسهاناثمدرسة دار السالم العندى73لحج        
اشواق محمود مطنوش9عضويهاناثمدرسة دار السالم العندى73لحج        
اسيا سعيد ناصر دودي9عضويهاناثمدرسة دار السالم العندى73لحج        
يسرى احمد سعيد10رئاسهاناثمدرسة دار السالم العندى73لحج        
امجاد احمد علي با شادي10عضويهاناثمدرسة دار السالم العندى73لحج        
وفاء علي محسن اليماني10عضويهاناثمدرسة دار السالم العندى73لحج        
عزام علي محمد قاسم1رئاسهذآور الوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
محمد هاشم محمد علوان1عضويهذآور الوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
حمادة أحمد مهدي عبد اهللا1عضويهذآور الوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
عوض ناشر حسن محمد2رئاسهذآور الوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
محمد احمد محمد علوان2عضويهذآور الوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
عادل محمد علي يوسف2عضويهذآور الوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
بلجيكا علي عبدالعزيز هاشم3رئاسهاناثالوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
ابتسام فضل حسن3عضويهاناثالوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
دالياء عبده عبدالمنصوب3عضويهاناثالوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
راقية محمود عبدة قحطان4رئاسهاناثالوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
جيهان ثابت احمد النظمه 4عضويهاناثالوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
افتكار عي احمد برغوش4عضويهاناثالوحدة الصحية بالكراريك73لحج        
محمد سعيد عبدالدائم1رئاسهذآور مدرسة الغولل73لحج        
عبدالوآيل راجح1عضويهذآور مدرسة الغولل73لحج        
محمود محمد سيف1عضويهذآور مدرسة الغولل73لحج        
امين احمد سالم الجعدي2رئاسهذآور مدرسة الغولل73لحج        
مختار فيصل عبداهللا 2عضويهذآور مدرسة الغولل73لحج        
مجدي محمد علي فرحان2عضويهذآور مدرسة الغولل73لحج        
عديله عبدالسالم علي 3رئاسهاناثمدرسة الغولل73لحج        
جينياء محمد علي فرحان3عضويهاناثمدرسة الغولل73لحج        
والء علي محمد فضل3عضويهاناثمدرسة الغولل73لحج        
سلطنة قايد سعد4رئاسهاناثمدرسة الغولل73لحج        
هيام عبده احمد الشتاء4عضويهاناثمدرسة الغولل73لحج        
اقتناع محمد حسن نقيب4عضويهاناثمدرسة الغولل73لحج        
محسن ناشر علي 1رئاسهذآور مدرسة نقارم73لحج        
محمد فريد حسن علي1عضويهذآور مدرسة نقارم73لحج        
حامد صالح الجعلي احمد1عضويهذآور مدرسة نقارم73لحج        
عايد عبدوه علي عبدالرحمن2رئاسهذآور مدرسة نقارم73لحج        
عدنان علي محمد مليكان2عضويهذآور مدرسة نقارم73لحج        
حلمي ثابت احمد غالب2عضويهذآور مدرسة نقارم73لحج        
رضيه شاهر علي 3رئاسهاناثمدرسة نقارم73لحج        
انجيالء عبده احمد غالب3عضويهاناثمدرسة نقارم73لحج        
ايناس احمد محمد سعيد3عضويهاناثمدرسة نقارم73لحج        
ريم عبده علي الزوم4رئاسهاناثمدرسة نقارم73لحج        
لينا عيدروس محمد احمد4عضويهاناثمدرسة نقارم73لحج        
سيما علي حسن محسن4عضويهاناثمدرسة نقارم73لحج        
علي محمد علي مقبل1رئاسهذآور مدرسة الرجاعن73لحج        
خالد عبدالمصطفى صالح عوض1عضويهذآور مدرسة الرجاعن73لحج        
زايد عبده محمد علي 1عضويهذآور مدرسة الرجاعن73لحج        
ماجد محمد احمد صالح2رئاسهذآور مدرسة الرجاعن73لحج        
عبدالسالم هادي علي عوض2عضويهذآور مدرسة الرجاعن73لحج        
سعيد معلي احمد2عضويهذآور مدرسة الرجاعن73لحج        
اميره عبدالحميد احمد صالح 3رئاسهاناثمدرسة الرجاعن73لحج        
شمس علي صالح يوسف3عضويهاناثمدرسة الرجاعن73لحج        
بشرى ياسر محمد3عضويهاناثمدرسة الرجاعن73لحج        
رناء جميل صالح مجعلي4رئاسهاناثمدرسة الرجاعن73لحج        
ساره عياش محمد صالح4عضويهاناثمدرسة الرجاعن73لحج        
جمعه عبده محمد عرماس4عضويهاناثمدرسة الرجاعن73لحج        
حسين سلطان صالح ثابت1رئاسهذآور مدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
جميل محمد صالح سعيد1عضويهذآور مدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
سرحان محمد سعيد1عضويهذآور مدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
رستم شريف احمد 2رئاسهذآور مدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
منيف احمد علي غالب2عضويهذآور مدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
مدين محمد احمد نعمان2عضويهذآور مدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
ايناف محمد احمد حسن 3رئاسهاناثمدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
سيناء احمد سالم3عضويهاناثمدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
شهد صالح سعيد الحنيشي3عضويهاناثمدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
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اروى علي سعيد4رئاسهاناثمدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
نجاه علي احمد غالب 4عضويهاناثمدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
نجاد سلبان ابراهيم عبداهللا4عضويهاناثمدرسة حطين شعب االسفلس73لحج        
حسن ثابت عبادي1رئاسهذآور مدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
رضوان صالح حسن سعيد1عضويهذآور مدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
تامر علي سعيد محمد1عضويهذآور مدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
فاروق احمد عبده محمد2رئاسهذآور مدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
محمد عادل محمد علي 2عضويهذآور مدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
باسل ماطر محمد قانص2عضويهذآور مدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
جليله سيف علوان3رئاسهاناثمدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
اشواق عبدالملك سعيد3عضويهاناثمدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
امل محمد عبدالرحمن منصر3عضويهاناثمدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
غادة نعمان صالح4رئاسهاناثمدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
بلقيس منير امين نعمان4عضويهاناثمدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
دينا سعيد عبداللطيف محمد4عضويهاناثمدرسة فيصل عبدالطيف القحع73لحج        
عمار عمر عبدالعزيز احمد1رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
حاتم محمود عبدالمجيد1عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
ياسر شرف عبده بدر1عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
عمار حميد محمد محي الدين2رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
عبود علي احمد2عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
مراد محمود عبدالمجيد2عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
حواء امين سعيد3رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
غادة محمد حميد علوان3عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
منار محمد حميد3عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
سيرين عبدالنور محمد سعيد4رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
سوسن حميد محمد 4عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
نسرين سلطان علي احمد4عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبل الجولف73لحج        
وهيب سعيد حسن بقيم1رئاسهذآور مدرسة الشعبهص73لحج        
قاسم ثابت ناجي1عضويهذآور مدرسة الشعبهص73لحج        
طه منصور علي عبده 1عضويهذآور مدرسة الشعبهص73لحج        
خلدون عبده عبداهللا محمد2رئاسهذآور مدرسة الشعبهص73لحج        
ماجود حسن عوض2عضويهذآور مدرسة الشعبهص73لحج        
سالم محمد عبداهللا مسعود2عضويهذآور مدرسة الشعبهص73لحج        
َملك فيصل سيف علي3رئاسهاناثمدرسة الشعبهص73لحج        
هيام خالد علي احمد3عضويهاناثمدرسة الشعبهص73لحج        
فاتن فضل محمود احمد صالح3عضويهاناثمدرسة الشعبهص73لحج        
اسرار احمد سالمين حمادو4رئاسهاناثمدرسة الشعبهص73لحج        
لينا علي محمد احمد4عضويهاناثمدرسة الشعبهص73لحج        
عائده سعيد احمد االصبح4عضويهاناثمدرسة الشعبهص73لحج        
ياسر فضل عزعز1رئاسهذآور مدرسة زهراء للبناتق73لحج        
عبدالسالم محمد علي قاسم1عضويهذآور مدرسة زهراء للبناتق73لحج        
صخر محمد احمد صالح1عضويهذآور مدرسة زهراء للبناتق73لحج        
شوقي محمد سعيد حسن 2رئاسهذآور مدرسة زهراء للبناتق73لحج        
فضل صالح بن صالح علي2عضويهذآور مدرسة زهراء للبناتق73لحج        
طليع عبداهللا سعيد الشرعبي2عضويهذآور مدرسة زهراء للبناتق73لحج        
سبأ علي اسماعيل محمد3رئاسهاناثمدرسة زهراء للبناتق73لحج        
ريم محمد سعيد حسن3عضويهاناثمدرسة زهراء للبناتق73لحج        
اخالص عبدالحميد عابد3عضويهاناثمدرسة زهراء للبناتق73لحج        
أروى محمد صالح با غازي4رئاسهاناثمدرسة زهراء للبناتق73لحج        
نصره صالح عبده الحاج4عضويهاناثمدرسة زهراء للبناتق73لحج        
سميره سليم علي عبداهللا4عضويهاناثمدرسة زهراء للبناتق73لحج        
باسم عبده احمد سعيد1رئاسهذآور مدرسة المكحلية العرجير73لحج        
ذآري ثابت علي العتال1عضويهذآور مدرسة المكحلية العرجير73لحج        
عبدالواحد محمد برغوش1عضويهذآور مدرسة المكحلية العرجير73لحج        
فهد محمد علي راجح2رئاسهذآور مدرسة المكحلية العرجير73لحج        
عبدالواحد حيدره حسن2عضويهذآور مدرسة المكحلية العرجير73لحج        
هاني عي سيف2عضويهذآور مدرسة المكحلية العرجير73لحج        
عبير عوض سالم حسين3رئاسهاناثمدرسة المكحلية العرجير73لحج        
نويرة سالم احمد سالم3عضويهاناثمدرسة المكحلية العرجير73لحج        
علوية علي سعيد بلعيد3عضويهاناثمدرسة المكحلية العرجير73لحج        
ماليزيا ضابح حسن محمد4رئاسهاناثمدرسة المكحلية العرجير73لحج        
اسماء سالم محمد علي4عضويهاناثمدرسة المكحلية العرجير73لحج        
آثار سليمان محمد علي4عضويهاناثمدرسة المكحلية العرجير73لحج        
ياسين محمد سالم زميكر1رئاسهذآور مدرسة قرية الشطا74لحج        
رياض علي قمعري1عضويهذآور مدرسة قرية الشطا74لحج        
طه صالح الفقيه1عضويهذآور مدرسة قرية الشطا74لحج        
علي احمد سعيد2رئاسهذآور مدرسة قرية الشطا74لحج        
قاسم بجاش صالح ناصر2عضويهذآور مدرسة قرية الشطا74لحج        
نجيب عبده محمد يوسف2عضويهذآور مدرسة قرية الشطا74لحج        
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آفى سالم علي الصغري3رئاسهاناثمدرسة قرية الشطا74لحج        
اشواق عنتر معجم احمد3عضويهاناثمدرسة قرية الشطا74لحج        
هناء عبد اهللا سعيد زلفة3عضويهاناثمدرسة قرية الشطا74لحج        
إصالح محمد علي ساآت4رئاسهاناثمدرسة قرية الشطا74لحج        
قدريه عبدالولي سويد4عضويهاناثمدرسة قرية الشطا74لحج        
سعاد محمد سويد4عضويهاناثمدرسة قرية الشطا74لحج        
شوقي عنتر معجم احمد1رئاسهذآور المغاربة المجمع االداريب74لحج        
محمد احمد ناصر منصور1عضويهذآور المغاربة المجمع االداريب74لحج        
عار ف قائد احمد بعدان1عضويهذآور المغاربة المجمع االداريب74لحج        
حسن عبد الباقي يوسف عبد اهللا2رئاسهذآور المغاربة المجمع االداريب74لحج        
محمد علي احمد حنجالن2عضويهذآور المغاربة المجمع االداريب74لحج        
فضل علي ثابت الصبري2عضويهذآور المغاربة المجمع االداريب74لحج        
افراح ناصر عريمو3رئاسهاناثالمغاربة المجمع االداريب74لحج        
اخالص عبده طه3عضويهاناثالمغاربة المجمع االداريب74لحج        
انصاف علي عبده زيد3عضويهاناثالمغاربة المجمع االداريب74لحج        
اشتياق عنتر معجم احمد4رئاسهاناثالمغاربة المجمع االداريب74لحج        
وفاء سالم البشع4عضويهاناثالمغاربة المجمع االداريب74لحج        
بشرى محمد الحرق4عضويهاناثالمغاربة المجمع االداريب74لحج        
زين احمد علي1رئاسهذآور مدرسة قرية المجزاعج74لحج        
وجيه محمد عوض1عضويهذآور مدرسة قرية المجزاعج74لحج        
احمد الخضر احمد1عضويهذآور مدرسة قرية المجزاعج74لحج        
فريد صالح مقبل2رئاسهذآور مدرسة قرية المجزاعج74لحج        
صالح عبده صالح ترآي2عضويهذآور مدرسة قرية المجزاعج74لحج        
مؤنس احمد علي محمد2عضويهذآور مدرسة قرية المجزاعج74لحج        
ابتسام عبده قائد3رئاسهاناثمدرسة قرية المجزاعج74لحج        
صوفية صادق غانم مقبل3عضويهاناثمدرسة قرية المجزاعج74لحج        
ظال ناصر احمد ناصر3عضويهاناثمدرسة قرية المجزاعج74لحج        
الهام بجاش ثابت4رئاسهاناثمدرسة قرية المجزاعج74لحج        
عائده محمد عوض4عضويهاناثمدرسة قرية المجزاعج74لحج        
ابتسام احمد علي لصور4عضويهاناثمدرسة قرية المجزاعج74لحج        
نهايه السيد عبده5رئاسهاناثمدرسة قرية المجزاعج74لحج        
اروى علي فارع5عضويهاناثمدرسة قرية المجزاعج74لحج        
تهاني يسلم حيدرة5عضويهاناثمدرسة قرية المجزاعج74لحج        
رشيد سعيد محمد العابد1رئاسهذآور مدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
خالد محمد احمد1عضويهذآور مدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
زيد احمد عبدو1عضويهذآور مدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
عبده عبداهللا محمد القادري2رئاسهذآور مدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
جالل هزاع عبده سالم2عضويهذآور مدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
فهد فضل يحيى الذئب2عضويهذآور مدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
منى عبده والي عبدان3رئاسهاناثمدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
ابتسام قاسم حسن3عضويهاناثمدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
احالم نور الدين علي3عضويهاناثمدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
انهاض بجاش عبداهللا مجهر4رئاسهاناثمدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
مارينا هائل طارش مهيوب4عضويهاناثمدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
خولة علي عبداهللا4عضويهاناثمدرسة قبرية الفروخيةد74لحج        
فهمي سيف مجهد1رئاسهذآور مدرسة قرية الكعللةه74لحج        
لبيب محمد عبدالرحمن منصر1عضويهذآور مدرسة قرية الكعللةه74لحج        
يونس رشاد محي الدين1عضويهذآور مدرسة قرية الكعللةه74لحج        
لينا عبده محمد احمد2رئاسهاناثمدرسة قرية الكعللةه74لحج        
زهره سالم ثابت2عضويهاناثمدرسة قرية الكعللةه74لحج        
انها حسن بجاش عبدالواحد2عضويهاناثمدرسة قرية الكعللةه74لحج        
عادل احمد غانم سالم1رئاسهذآور مدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
سيف احمد شقر1عضويهذآور مدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
مختار فضل الصفه1عضويهذآور مدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
محمد سعيد راتبري2رئاسهذآور مدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
علي سيف جرجاح2عضويهذآور مدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
علي مقبل علي نعمان2عضويهذآور مدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
منى سالم علي مريدي3رئاسهاناثمدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
إيمان علي عبده غانم3عضويهاناثمدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
احالم نور الدين محمد احمد3عضويهاناثمدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
اخالص محمد عبد اهللا اليامي4رئاسهاناثمدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
وفاء علي يحيى اليمني4عضويهاناثمدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
أميمة سالم محسن سعيد4عضويهاناثمدرسة المقداد بن عمر السديدو74لحج        
حسين سعيد علي1رئاسهذآور مدرسة انس بن مالك الكديراءز74لحج        
منصور عبد الرب علي محمد1عضويهذآور مدرسة انس بن مالك الكديراءز74لحج        
سفير عبده عبد اهللا1عضويهذآور مدرسة انس بن مالك الكديراءز74لحج        
سعيد هادي محمد علي2رئاسهذآور مدرسة انس بن مالك الكديراءز74لحج        
فيصل ثابت راجح2عضويهذآور مدرسة انس بن مالك الكديراءز74لحج        
محمد سليمان ابراهيم عبداهللا2عضويهذآور مدرسة انس بن مالك الكديراءز74لحج        
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انتصار قاسم ابراهيم3رئاسهاناثمدرسة انس بن مالك الكديراءز74لحج        
رمزية عبده مقبل3عضويهاناثمدرسة انس بن مالك الكديراءز74لحج        
رنوى محمد أحمد المنصوب3عضويهاناثمدرسة انس بن مالك الكديراءز74لحج        
عبدالوهاب عبدالغني الفاضلي1رئاسهذآور ثانوية بالد التربةح74لحج        
عبدالعزيز ياسين1عضويهذآور ثانوية بالد التربةح74لحج        
احمد عبدالغني1عضويهذآور ثانوية بالد التربةح74لحج        
علوان يوسف2رئاسهذآور ثانوية بالد التربةح74لحج        
محمود محمد عبداهللا حمير2عضويهذآور ثانوية بالد التربةح74لحج        
فهد سعيد أحمد2عضويهذآور ثانوية بالد التربةح74لحج        
ليلى عبدالملك محمد3رئاسهاناثثانوية بالد التربةح74لحج        
سنون عوض قاسم3عضويهاناثثانوية بالد التربةح74لحج        
وليه مرشد علي3عضويهاناثثانوية بالد التربةح74لحج        
نوره علي اليادي4رئاسهاناثثانوية بالد التربةح74لحج        
إخالص عبده محمد علوان4عضويهاناثثانوية بالد التربةح74لحج        
هدى عبداهللا زين4عضويهاناثثانوية بالد التربةح74لحج        
اميمة علي احمد الغاز5رئاسهاناثثانوية بالد التربةح74لحج        
عديله عوض احمد5عضويهاناثثانوية بالد التربةح74لحج        
آاملي أحمد عبداهللا يحيى5عضويهاناثثانوية بالد التربةح74لحج        
اتيد محمد النمر سالم1رئاسهذآور مدرسة قرية السيبيلط74لحج        
خالد ناجي الصلوي1عضويهذآور مدرسة قرية السيبيلط74لحج        
صالح عوض محمد بلي1عضويهذآور مدرسة قرية السيبيلط74لحج        
شريفه وزير سالم2رئاسهاناثمدرسة قرية السيبيلط74لحج        
ناصرية محمد عوض2عضويهاناثمدرسة قرية السيبيلط74لحج        
تهاني محمد عوض قرمزي2عضويهاناثمدرسة قرية السيبيلط74لحج        
نسمية احمد محمد البع3رئاسهاناثمدرسة قرية السيبيلط74لحج        
شاطره علي نجش3عضويهاناثمدرسة قرية السيبيلط74لحج        
ساره سالم محمد عبداهللا3عضويهاناثمدرسة قرية السيبيلط74لحج        
عبدالعليم حسن احمد شمسان1رئاسهذآور مدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
محمد سالم العريش1عضويهذآور مدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
قحطان محمد احمد طه1عضويهذآور مدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
اآرم محمد علي ذياب2رئاسهذآور مدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
نورالدين علي ذياب2عضويهذآور مدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
عادل صالح مهدي حنش2عضويهذآور مدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
هواش عبده زين3رئاسهذآور مدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
محمد علي حيدر3عضويهذآور مدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
سالم عبدان عبده سالم3عضويهذآور مدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
اشتياق زيد احمد 4رئاسهاناثمدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
اسماء محمد علي4عضويهاناثمدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
منتهى علي احمد هادي4عضويهاناثمدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
مرفت علي احمد5رئاسهاناثمدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
نوال طه حميد5عضويهاناثمدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
نجالء عبدالكريم عبيد5عضويهاناثمدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
انوار محمد عتيق6رئاسهاناثمدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
اسماء علي محمد6عضويهاناثمدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
اماني سالم عبدان6عضويهاناثمدرسة عمر بن العاص امليبةى74لحج        
انيس طه محمد1رئاسهذآور مدرسة القعقاع بن عمر بطان االعلىك74لحج        
علي محمد علوان سالم1عضويهذآور مدرسة القعقاع بن عمر بطان االعلىك74لحج        
عبده الخالق عبداهللا عبده1عضويهذآور مدرسة القعقاع بن عمر بطان االعلىك74لحج        
سفيرة عبده سفيان2رئاسهاناثمدرسة القعقاع بن عمر بطان االعلىك74لحج        
نسوان عبدالمجيد2عضويهاناثمدرسة القعقاع بن عمر بطان االعلىك74لحج        
اعتدال عمر محمد حسن2عضويهاناثمدرسة القعقاع بن عمر بطان االعلىك74لحج        
عبد الناصر احمد علوان1رئاسهذآور مدرسة الفالح الطبنل74لحج        
علي محمد علوان1عضويهذآور مدرسة الفالح الطبنل74لحج        
علي احمد هواش1عضويهذآور مدرسة الفالح الطبنل74لحج        
راميه محسن ماطر2رئاسهاناثمدرسة الفالح الطبنل74لحج        
لينا صالح سالم علي2عضويهاناثمدرسة الفالح الطبنل74لحج        
فائزة طه البتيك2عضويهاناثمدرسة الفالح الطبنل74لحج        
بسام محمد سام1رئاسهذآور مدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
رشيق سلطان احمد مرشد1عضويهذآور مدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
محسن عبد اهللا الدباء1عضويهذآور مدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
منير علي محمد2رئاسهذآور مدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
عوض احمد حسن2عضويهذآور مدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
نبيل محمد احمد راجح2عضويهذآور مدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
رجوى علي محمد شمسان3رئاسهاناثمدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
انتصار احمد منذوق3عضويهاناثمدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
شيماء عليا علي3عضويهاناثمدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
اقبال منصور سالم بسم4رئاسهاناثمدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
ولية مرشد علي4عضويهاناثمدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
ذآرى زين علي راشد4عضويهاناثمدرسة عبداهللا بن رواحةم74لحج        
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عبده سالم علوان1رئاسهذآور مدرسة النور قرية تربهان74لحج        
عبده محمد مكيال1عضويهذآور مدرسة النور قرية تربهان74لحج        
احمد علي الحضر1عضويهذآور مدرسة النور قرية تربهان74لحج        
اسوان عبد المجيد منغروق2رئاسهاناثمدرسة النور قرية تربهان74لحج        
جليله احمد حنش2عضويهاناثمدرسة النور قرية تربهان74لحج        
نجاه محمد غانم2عضويهاناثمدرسة النور قرية تربهان74لحج        
عدلي محمد بجاش1رئاسهذآور مدرسة السقيا الشعبس74لحج        
علي بجاش عواجي1عضويهذآور مدرسة السقيا الشعبس74لحج        
نافع عبداهللا علي الفقيه1عضويهذآور مدرسة السقيا الشعبس74لحج        
طالل علي مجور2رئاسهذآور مدرسة السقيا الشعبس74لحج        
فكري عبداهللا محمدعمر2عضويهذآور مدرسة السقيا الشعبس74لحج        
معاذ زيد براري2عضويهذآور مدرسة السقيا الشعبس74لحج        
امل محمد قرمزي3رئاسهاناثمدرسة السقيا الشعبس74لحج        
احسان عبده محمد محسن3عضويهاناثمدرسة السقيا الشعبس74لحج        
اصالح محمد علي ثابت3عضويهاناثمدرسة السقيا الشعبس74لحج        
سبأعوض مبارك محمد4رئاسهاناثمدرسة السقيا الشعبس74لحج        
تهاني عبده صالح4عضويهاناثمدرسة السقيا الشعبس74لحج        
احسان عبده دالله4عضويهاناثمدرسة السقيا الشعبس74لحج        
عبداهللا سيف صالح ناصر1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
محي الدين جبلي1عضويهذآور مدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
عبدالرحيم الوحشي1عضويهذآور مدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
طارق منصور علي سعيد2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
واثق محي الدين جبلي2عضويهذآور مدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
محمد سالم محمد عبداهللا2عضويهذآور مدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
انتصار عوض سعديه3رئاسهاناثمدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
رانية فؤاد سعيد3عضويهاناثمدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
زينب شاهر محمد عبداهللا3عضويهاناثمدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
حمقاء عبدالعزيز جبلي4رئاسهاناثمدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
لمياء عنتر علي احمد4عضويهاناثمدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
زينب شاهر محمد4عضويهاناثمدرسة خالد بن الولليد هويربع74لحج        
احمد يسلم سالم طه1رئاسهذآور مدرسة قرية الصريحف74لحج        
نجيب حيدر محمد1عضويهذآور مدرسة قرية الصريحف74لحج        
عارف احمد ابراهيم1عضويهذآور مدرسة قرية الصريحف74لحج        
باسم عبده احمد2رئاسهذآور مدرسة قرية الصريحف74لحج        
عبداهللا احمد علي الشكس2عضويهذآور مدرسة قرية الصريحف74لحج        
عبده عبداهللا احمد عوض2عضويهذآور مدرسة قرية الصريحف74لحج        
انتصار عبده احمد قاسم3رئاسهاناثمدرسة قرية الصريحف74لحج        
التفات عبده احمد راشد3عضويهاناثمدرسة قرية الصريحف74لحج        
شيماء صالح احمد هواش3عضويهاناثمدرسة قرية الصريحف74لحج        
بثينه محمد علي احمد4رئاسهاناثمدرسة قرية الصريحف74لحج        
اشتياق جمال عبدالناصر4عضويهاناثمدرسة قرية الصريحف74لحج        
عبوده محمود علي ناصر4عضويهاناثمدرسة قرية الصريحف74لحج        
وحيد عبد نصر ضيف1رئاسهذآور المدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
غسان يوسف البتل1عضويهذآور المدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
علي علي احمدي1عضويهذآور المدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
شلتوت علي محمد2رئاسهذآور المدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
حلمي بدر علي عبده2عضويهذآور المدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
فوزي ناصر حزام2عضويهذآور المدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
ابتهاج علي سويد3رئاسهاناثالمدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
مارينا سيف محمد هادي3عضويهاناثالمدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
وثيقة صالح يوسف3عضويهاناثالمدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
وفاء عبده عبداهللا أحمد4رئاسهاناثالمدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
وحده حمود عبدالرب4عضويهاناثالمدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
روزاء سالم محمد عبداهللا4عضويهاناثالمدرسة االمام االوزعي خور العميرةص74لحج        
عبده علي عصن1رئاسهذآور مدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
مختار عبده محمود1عضويهذآور مدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
أحمد سعيد أحمد سيف1عضويهذآور مدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
احمد سليم سالم 2رئاسهذآور مدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
ياسين علي فارع علي2عضويهذآور مدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
عبده احمد سالم جوبح2عضويهذآور مدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
عبده محمد سعيد هادي3رئاسهذآور مدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
منيف محسن علي3عضويهذآور مدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
خالد احمد بالش3عضويهذآور مدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
رشيده محروس محسن4رئاسهاناثمدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
فهمية عوض محمد4عضويهاناثمدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
إبتسام فاروق عبد اهللا محمد علي4عضويهاناثمدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
ايمان يوسف علي محمد5رئاسهاناثمدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
معينه عبده سعيد5عضويهاناثمدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
امواج راشد عوض5عضويهاناثمدرسة  طارق بن زياد العارةق74لحج        
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سامح محمد غانم سعيد1رئاسهذآور مدرسة قرية الحوتير74لحج        
علي محمد عوان1عضويهذآور مدرسة قرية الحوتير74لحج        
احمد زيد حسن خضر1عضويهذآور مدرسة قرية الحوتير74لحج        
عادل علي محمد الخليدي2رئاسهذآور مدرسة قرية الحوتير74لحج        
فاروق علي احمد2عضويهذآور مدرسة قرية الحوتير74لحج        
فهد عبد الغني عبد القادر2عضويهذآور مدرسة قرية الحوتير74لحج        
معينه عبده سفيله3رئاسهاناثمدرسة قرية الحوتير74لحج        
إشراق عبيد محمد حسين3عضويهاناثمدرسة قرية الحوتير74لحج        
غينيا مرشد علي3عضويهاناثمدرسة قرية الحوتير74لحج        
ولية مرشد علي4رئاسهاناثمدرسة قرية الحوتير74لحج        
انوار علي عبده4عضويهاناثمدرسة قرية الحوتير74لحج        
جمعه غيالن يعون4عضويهاناثمدرسة قرية الحوتير74لحج        
فائز علي احمد حسن1رئاسهذآور مدرسة حطين المغرقةش74لحج        
صابر سمير سعيد علي1عضويهذآور مدرسة حطين المغرقةش74لحج        
لبيب علي احمد قاسم1عضويهذآور مدرسة حطين المغرقةش74لحج        
محمد سعيد سالمين حمادو2رئاسهذآور مدرسة حطين المغرقةش74لحج        
منير علي عثمان الفقية2عضويهذآور مدرسة حطين المغرقةش74لحج        
ياسين عبدالهادي عبدالولي2عضويهذآور مدرسة حطين المغرقةش74لحج        
فلنتينا محمد احمد حمادي3رئاسهاناثمدرسة حطين المغرقةش74لحج        
اخالص محمد علي عوض3عضويهاناثمدرسة حطين المغرقةش74لحج        
اسماء علوان علي3عضويهاناثمدرسة حطين المغرقةش74لحج        
ليزاء طه نعمان4رئاسهاناثمدرسة حطين المغرقةش74لحج        
انتصار ثابت علي عقالن4عضويهاناثمدرسة حطين المغرقةش74لحج        
ملكه رشاد ناجي محمد4عضويهاناثمدرسة حطين المغرقةش74لحج        
عهود علي عثمان5رئاسهاناثمدرسة حطين المغرقةش74لحج        
نرمين علي سيف5عضويهاناثمدرسة حطين المغرقةش74لحج        
زينب سمير سعيد علي5عضويهاناثمدرسة حطين المغرقةش74لحج        
سهيم محمد فضل1رئاسهذآور مدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
احمد علي احمد عبداهللا1عضويهذآور مدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
محمد سالم عامر الشيباني1عضويهذآور مدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
محمد علي عبداهللا ثابت2رئاسهذآور مدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
فرسام سالم هبوب2عضويهذآور مدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
سامي منصور علي سعيد2عضويهذآور مدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
ذآرى محمد علي3رئاسهاناثمدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
ابتسام محمد مقبل منذر3عضويهاناثمدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
ارزاق محمد سعيد3عضويهاناثمدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
قبول سيف نعمان4رئاسهاناثمدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
مشاعل عثمان مقبل4عضويهاناثمدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
انتزاه عبده عبداهللا4عضويهاناثمدرسة طور حرق يبوعت74لحج        
علي مقبل علي سيف1رئاسهذآور مدرسة العطوين النجدث74لحج        
حميد هزاع عبداهللا1عضويهذآور مدرسة العطوين النجدث74لحج        
مازن عبدالمجيد علي احمد1عضويهذآور مدرسة العطوين النجدث74لحج        
وضاح ثابت سعيد2رئاسهذآور مدرسة العطوين النجدث74لحج        
محمد محمد احمد عبداهللا2عضويهذآور مدرسة العطوين النجدث74لحج        
هادي محمد صالح2عضويهذآور مدرسة العطوين النجدث74لحج        
عبيرعبدالمجيد علي احمد3رئاسهاناثمدرسة العطوين النجدث74لحج        
ابتهال عبداهللا سالم صالح3عضويهاناثمدرسة العطوين النجدث74لحج        
لول سعد احمد محمد3عضويهاناثمدرسة العطوين النجدث74لحج        
فتحيه سعيد احمد محمد4رئاسهاناثمدرسة العطوين النجدث74لحج        
ايناس توفيق علي ثابت4عضويهاناثمدرسة العطوين النجدث74لحج        
قبول سيف نعمان4عضويهاناثمدرسة العطوين النجدث74لحج        
بسام حميد صالح1رئاسهذآور مدرسة خديجةخ74لحج        
وهيب عبدالواحد محمد احمد1عضويهذآور مدرسة خديجةخ74لحج        
سرور عبده محمد سعيد1عضويهذآور مدرسة خديجةخ74لحج        
سعيد عبده احمد المجرش2رئاسهذآور مدرسة خديجةخ74لحج        
اآرم سعيد بن سعيد سيف2عضويهذآور مدرسة خديجةخ74لحج        
مازن محمد علي عبد اهللا2عضويهذآور مدرسة خديجةخ74لحج        
انصاف احمد صالح حمدي3رئاسهاناثمدرسة خديجةخ74لحج        
حياة علي سعيد العشيبه3عضويهاناثمدرسة خديجةخ74لحج        
رينا علي احمد غرسال3عضويهاناثمدرسة خديجةخ74لحج        
نجالء احمد سعيد4رئاسهاناثمدرسة خديجةخ74لحج        
مايسة علي بن علي4عضويهاناثمدرسة خديجةخ74لحج        
بشرى سعيد احمد امين4عضويهاناثمدرسة خديجةخ74لحج        
علي عوض ثابت العوبلي1رئاسهذآور إدار المياه  العربديذ74لحج        
نعمان محمد احمد1عضويهذآور إدار المياه  العربديذ74لحج        
عماد عادل محمد صالح1عضويهذآور إدار المياه  العربديذ74لحج        
عبدالخالق سعيد احمد االصنج2رئاسهذآور إدار المياه  العربديذ74لحج        
احمد عبده سعيد قائد2عضويهذآور إدار المياه  العربديذ74لحج        
ثابت مثنى ناصر السعدي2عضويهذآور إدار المياه  العربديذ74لحج        
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محمد عبداللطيف عبداهللا3رئاسهذآور إدار المياه  العربديذ74لحج        
منصور علي سعيد البير3عضويهذآور إدار المياه  العربديذ74لحج        
طه محمد سعد زغلول3عضويهذآور إدار المياه  العربديذ74لحج        
ارزاق سعيد راوح4رئاسهاناثإدار المياه  العربديذ74لحج        
عائده سعيد علي عبده4عضويهاناثإدار المياه  العربديذ74لحج        
انتباه محمد ثابت ثابت4عضويهاناثإدار المياه  العربديذ74لحج        
احطبار علي عبداهللا5رئاسهاناثإدار المياه  العربديذ74لحج        
عزة فضل علي بن علي5عضويهاناثإدار المياه  العربديذ74لحج        
سعاد محمد صالح سعيد5عضويهاناثإدار المياه  العربديذ74لحج        
اعتدال عبدالهادي سالم6رئاسهاناثإدار المياه  العربديذ74لحج        
دالل محمد عبده الصرعي6عضويهاناثإدار المياه  العربديذ74لحج        
عبير سعيد علي عبيد6عضويهاناثإدار المياه  العربديذ74لحج        
محمد علي شاهر1رئاسهذآور مدرسة  الخطابيةض74لحج        
محمد احمد هواش مقبل1عضويهذآور مدرسة  الخطابيةض74لحج        
فهد محمد قرعه احمد1عضويهذآور مدرسة  الخطابيةض74لحج        
نبيل مقبل علي عبده2رئاسهذآور مدرسة  الخطابيةض74لحج        
سامي محمد احمد نعمان2عضويهذآور مدرسة  الخطابيةض74لحج        
فهد حسن محمد يوسف2عضويهذآور مدرسة  الخطابيةض74لحج        
نصرى علي عبدالعزيز قاسم3رئاسهاناثمدرسة  الخطابيةض74لحج        
سمية علي ثابت3عضويهاناثمدرسة  الخطابيةض74لحج        
نصرة علي عبدالعزيز هاشم3عضويهاناثمدرسة  الخطابيةض74لحج        
نصرى علي عبده4رئاسهاناثمدرسة  الخطابيةض74لحج        
رضيه يوسف عوض4عضويهاناثمدرسة  الخطابيةض74لحج        
ابتداع صالح عوض راجح4عضويهاناثمدرسة  الخطابيةض74لحج        
خالد سعيد احمد ردمان1رئاسهذآور مدرسة قرية القاضيظ74لحج        
عبده علي محمدهاشم1عضويهذآور مدرسة قرية القاضيظ74لحج        
حميد احمد عبداهللا1عضويهذآور مدرسة قرية القاضيظ74لحج        
حامد محمد احمد المنصوب2رئاسهذآور مدرسة قرية القاضيظ74لحج        
علي سعيد علي زعل2عضويهذآور مدرسة قرية القاضيظ74لحج        
فياز قائد  عبده2عضويهذآور مدرسة قرية القاضيظ74لحج        
مريم محمد احمد شريان3رئاسهاناثمدرسة قرية القاضيظ74لحج        
انيسة عبدان سعيد احمد3عضويهاناثمدرسة قرية القاضيظ74لحج        
سحر سعيد األعجم3عضويهاناثمدرسة قرية القاضيظ74لحج        
مينا عبدالغني قاسم4رئاسهاناثمدرسة قرية القاضيظ74لحج        
مها عبده حسن صالح4عضويهاناثمدرسة قرية القاضيظ74لحج        
سماح سالم حسن صالح4عضويهاناثمدرسة قرية القاضيظ74لحج        
ثروى محمد احمد الزنيط5رئاسهاناثمدرسة قرية القاضيظ74لحج        
راقيه علي احمد امين5عضويهاناثمدرسة قرية القاضيظ74لحج        
عائد احمد بن احمد صالح5عضويهاناثمدرسة قرية القاضيظ74لحج        
ياسر محمد علي احمد1رئاسهذآور مدرسة شوارغ74لحج        
عادل صالح حميد1عضويهذآور مدرسة شوارغ74لحج        
شيالق صالح عبدالواسع1عضويهذآور مدرسة شوارغ74لحج        
جميلة عبدالجامع محمد2رئاسهاناثمدرسة شوارغ74لحج        
ايفاق مالك سعيد هزاع2عضويهاناثمدرسة شوارغ74لحج        
نعمة صالح محسن سعيد2عضويهاناثمدرسة شوارغ74لحج        
ناديه محمد حسن احمد3رئاسهاناثمدرسة شوارغ74لحج        
رازقي محمد نورالدين3عضويهاناثمدرسة شوارغ74لحج        
الطاف ياسر محمد3عضويهاناثمدرسة شوارغ74لحج        
عبداللطيف محمد عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة عباس الثانويةا75لحج        
عبدالسالم ناصر صالح سيف1عضويهذآور مدرسة عباس الثانويةا75لحج        
فهد عبدالعزيز قائد1عضويهذآور مدرسة عباس الثانويةا75لحج        
احمد فضل فرج مطرف2رئاسهذآور مدرسة عباس الثانويةا75لحج        
فضل حلمي محمد رزق2عضويهذآور مدرسة عباس الثانويةا75لحج        
فهمي ناشر سيف حيدره2عضويهذآور مدرسة عباس الثانويةا75لحج        
شذى شكيل ياسين عبدالحميد3رئاسهاناثمدرسة عباس الثانويةا75لحج        
اروى فضل فرج3عضويهاناثمدرسة عباس الثانويةا75لحج        
عائده صالح عاليه 3عضويهاناثمدرسة عباس الثانويةا75لحج        
صفيه عبداهللا حسين4رئاسهاناثمدرسة عباس الثانويةا75لحج        
مروئ صادق احمد طلحة4عضويهاناثمدرسة عباس الثانويةا75لحج        
اخالص صالح ترآي4عضويهاناثمدرسة عباس الثانويةا75لحج        
علي عمر علي حسين1رئاسهذآور المدرسة الثانوية بالفصيلب75لحج        
صالح دحان عبده1عضويهذآور المدرسة الثانوية بالفصيلب75لحج        
حربي محمد سالم1عضويهذآور المدرسة الثانوية بالفصيلب75لحج        
هيفاء علي عبد اهللا علي2رئاسهاناثالمدرسة الثانوية بالفصيلب75لحج        
ازهار محمد عبداهللا2عضويهاناثالمدرسة الثانوية بالفصيلب75لحج        
مها مهدي ناصر سالم2عضويهاناثالمدرسة الثانوية بالفصيلب75لحج        
مهى مهدي ناصر سالم3رئاسهاناثالمدرسة الثانوية بالفصيلب75لحج        
نعمة عبداهللا علي حمادي3عضويهاناثالمدرسة الثانوية بالفصيلب75لحج        
اسياء عمرعلي حسين3عضويهاناثالمدرسة الثانوية بالفصيلب75لحج        
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حسين عرجوش جامع1رئاسهذآور مدرسة مكيديم االساسيةج75لحج        
وحيد فضل عبده البكيلي1عضويهذآور مدرسة مكيديم االساسيةج75لحج        
جميل حسين علي1عضويهذآور مدرسة مكيديم االساسيةج75لحج        
عالء أحمد محمد الرآن2رئاسهاناثمدرسة مكيديم االساسيةج75لحج        
سماح محمد احمد العصيمي2عضويهاناثمدرسة مكيديم االساسيةج75لحج        
ليالي سالل صالح علي2عضويهاناثمدرسة مكيديم االساسيةج75لحج        
نجيب مدهش الخفري سالم1رئاسهذآور مدرسة الوحدة حريبد75لحج        
الربيدي مليط العبد1عضويهذآور مدرسة الوحدة حريبد75لحج        
ثابت المسعدي1عضويهذآور مدرسة الوحدة حريبد75لحج        
انيسه فضل فرج2رئاسهاناثمدرسة الوحدة حريبد75لحج        
عبير صالح مثنى2عضويهاناثمدرسة الوحدة حريبد75لحج        
جنه علي سعيد احمد2عضويهاناثمدرسة الوحدة حريبد75لحج        
عبد سالم خلف محمد1رئاسهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
صالح عبداهللا الربح جابر1عضويهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
محمد فضل عبده الشيخ1عضويهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
نبيل محمد عثمان2رئاسهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
وديع احمد حيدرة2عضويهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
وهيب علي سعيد احمد2عضويهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
علي عبداهللا صالح الخليفة3رئاسهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
عبدالخالق عبدربه حربي عبداهللا3عضويهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
علي سعد حيدره3عضويهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
عبداهللا سنان مهيوب4رئاسهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
عباس محمد سالم4عضويهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
حنش مثنى عبداهللا الكزمي4عضويهذآور مدرسة جول مدرمه75لحج        
احمد محمد صالح سرحان5رئاسهاناثمدرسة جول مدرمه75لحج        
ذآرى محمد نعمان5عضويهاناثمدرسة جول مدرمه75لحج        
حميده علي محمد نبيل5عضويهاناثمدرسة جول مدرمه75لحج        
محمد فضل احمد عبيد1رئاسهذآور مدرسة القادسية عقانو75لحج        
عبدربه حربي عبداهللا1عضويهذآور مدرسة القادسية عقانو75لحج        
عيسى فضل علي حيدره1عضويهذآور مدرسة القادسية عقانو75لحج        
عبداهللا علي صالح مشول2رئاسهذآور مدرسة القادسية عقانو75لحج        
علي هادي حسن2عضويهذآور مدرسة القادسية عقانو75لحج        
زآريا علي احمد احمد2عضويهذآور مدرسة القادسية عقانو75لحج        
احمد حسن حموده3رئاسهذآور مدرسة القادسية عقانو75لحج        
عبده دحان صالح3عضويهذآور مدرسة القادسية عقانو75لحج        
واثق صادق احمد طلحة3عضويهذآور مدرسة القادسية عقانو75لحج        
ابتسام احمد قاسم4رئاسهاناثمدرسة القادسية عقانو75لحج        
نسيم منصور ناصر صالح4عضويهاناثمدرسة القادسية عقانو75لحج        
هند عبداهللا هندي4عضويهاناثمدرسة القادسية عقانو75لحج        
خالد اسماعيل رضوان1رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
قائد مدهش صالح1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
فهمان احمد صالح زنبيل1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
وديع علي فرج رزق2رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
طه ناصر صالح2عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
سالم حيدره مانع2عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
ليزا عمر قاسم3رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
وسيمه عبده الرفاعي3عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
سهام قايد صالح قايد3عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
سبأ احمد علي صالح4رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
آوآب أحمد محمد الرآن4عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
رجاء صالح ناصر4عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب دجرةز75لحج        
محسن فضل محسن حموده1رئاسهذآور مدرسة محمد عواسح75لحج        
فضل علي فيرزان1عضويهذآور مدرسة محمد عواسح75لحج        
نبيل مدهش حسين1عضويهذآور مدرسة محمد عواسح75لحج        
سعاد علي طلحة حسين2رئاسهاناثمدرسة محمد عواسح75لحج        
انهار عبدربه حربي2عضويهاناثمدرسة محمد عواسح75لحج        
صفيه علي عبداهللا2عضويهاناثمدرسة محمد عواسح75لحج        
عباس عبداهللا صالح1رئاسهذآور مدرسة البيحاني ريمةط75لحج        
يوسف محمد علي صالح1عضويهذآور مدرسة البيحاني ريمةط75لحج        
حنش فضل فرج الحوشبي1عضويهذآور مدرسة البيحاني ريمةط75لحج        
نصائر صالح دحان2رئاسهاناثمدرسة البيحاني ريمةط75لحج        
الزمية علي طلحة حسين2عضويهاناثمدرسة البيحاني ريمةط75لحج        
ميمونة صالح علي2عضويهاناثمدرسة البيحاني ريمةط75لحج        
أحمد محمد محجب1رئاسهذآور  مدرسة العلفي  ذيل اللجمةى75لحج        
حمدي صالح سيف1عضويهذآور  مدرسة العلفي  ذيل اللجمةى75لحج        
علي محمد حموده1عضويهذآور  مدرسة العلفي  ذيل اللجمةى75لحج        
حنان غالب حمادي2رئاسهاناث مدرسة العلفي  ذيل اللجمةى75لحج        
آاميليا علي طلحه حسين2عضويهاناث مدرسة العلفي  ذيل اللجمةى75لحج        
حنان صادق محمود هاشم2عضويهاناث مدرسة العلفي  ذيل اللجمةى75لحج        
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وضاح احمد ناصر1رئاسهذآور مدرسة الخير علهاقةك75لحج        
يوسف محمد محسن احمد1عضويهذآور مدرسة الخير علهاقةك75لحج        
عبدالكريم صالح احمد قائد1عضويهذآور مدرسة الخير علهاقةك75لحج        
سوسن احمد علي2رئاسهاناثمدرسة الخير علهاقةك75لحج        
ايمان محمد حيدرة ناشر2عضويهاناثمدرسة الخير علهاقةك75لحج        
نجيبه حيدره سعيد الطاهري2عضويهاناثمدرسة الخير علهاقةك75لحج        
صادق احمد علي1رئاسهذآور مدرسة ابن سيناء شعتاءل75لحج        
عبده احمد قاسم1عضويهذآور مدرسة ابن سيناء شعتاءل75لحج        
اياد محسن ناصر1عضويهذآور مدرسة ابن سيناء شعتاءل75لحج        
رضية سالم فضل عبيد2رئاسهاناثمدرسة ابن سيناء شعتاءل75لحج        
جمعه حربي عبداهللا2عضويهاناثمدرسة ابن سيناء شعتاءل75لحج        
سكينه فضل محمد محسن2عضويهاناثمدرسة ابن سيناء شعتاءل75لحج        
احمد محمد صالح قائد1رئاسهذآور مدرسة االنطالقم75لحج        
عبداهللا علي احمد1عضويهذآور مدرسة االنطالقم75لحج        
عبدة حسيني صالح حنشي1عضويهذآور مدرسة االنطالقم75لحج        
فلنيا عبداهللا حربي2رئاسهاناثمدرسة االنطالقم75لحج        
شمس محسن حسن أفندي2عضويهاناثمدرسة االنطالقم75لحج        
لولة نصر قاسم محمد2عضويهاناثمدرسة االنطالقم75لحج        
مهدي علي احمد ناشر1رئاسهذآور مدرسة قرية النقيلن75لحج        
وليد محسن صالح1عضويهذآور مدرسة قرية النقيلن75لحج        
عبده الزيدي عايظ1عضويهذآور مدرسة قرية النقيلن75لحج        
عبدالكافي علي طلحه2رئاسهذآور مدرسة قرية النقيلن75لحج        
علي صالح عبيد فارع2عضويهذآور مدرسة قرية النقيلن75لحج        
عمر شايف صالح غالب2عضويهذآور مدرسة قرية النقيلن75لحج        
برديس جودات فضل3رئاسهاناثمدرسة قرية النقيلن75لحج        
مياده علي حميد3عضويهاناثمدرسة قرية النقيلن75لحج        
اشراق صالح مرزح3عضويهاناثمدرسة قرية النقيلن75لحج        
عبود طه حيدر1رئاسهذآور مدرسة النهضة نعمانس75لحج        
معتز منصور عباس فارع1عضويهذآور مدرسة النهضة نعمانس75لحج        
فهد عبدالعزيز محمد غالب1عضويهذآور مدرسة النهضة نعمانس75لحج        
حياه عبده سيف2رئاسهاناثمدرسة النهضة نعمانس75لحج        
رضى محمد عوض صائل2عضويهاناثمدرسة النهضة نعمانس75لحج        
رضية احمد حيدرة علي2عضويهاناثمدرسة النهضة نعمانس75لحج        
احمد حيدره ناصر1رئاسهذآور مدرسة الدريجةع75لحج        
وحيد سالم خضر1عضويهذآور مدرسة الدريجةع75لحج        
محمد عبده سعيد1عضويهذآور مدرسة الدريجةع75لحج        
جمعة على باشا حمود2رئاسهاناثمدرسة الدريجةع75لحج        
رقيه عبدالعزيز حيدره2عضويهاناثمدرسة الدريجةع75لحج        
نوال علي عبداهللا علي2عضويهاناثمدرسة الدريجةع75لحج        
نبيل احمد محمد ناصر1رئاسهذآور مدرسة جبيل حنشف75لحج        
هشام احمد صالح1عضويهذآور مدرسة جبيل حنشف75لحج        
أفراح على أحمد حسن1عضويهذآور مدرسة جبيل حنشف75لحج        
ماجده علي قايد2رئاسهاناثمدرسة جبيل حنشف75لحج        
محفظة عبده عبيد2عضويهاناثمدرسة جبيل حنشف75لحج        
انيس عبده بن عبده ناصر2عضويهاناثمدرسة جبيل حنشف75لحج        
عبدالحكيم محمد ثابت1رئاسهذآور مدرسة قرية الخرارص75لحج        
صالح علي سعيد1عضويهذآور مدرسة قرية الخرارص75لحج        
سليم عبداهللا سرور1عضويهذآور مدرسة قرية الخرارص75لحج        
جمعة محمد دويد عليب2رئاسهاناثمدرسة قرية الخرارص75لحج        
وديعه لطف صالح فضل2عضويهاناثمدرسة قرية الخرارص75لحج        
سيناء صالح عوض ناصر2عضويهاناثمدرسة قرية الخرارص75لحج        
جالل محمد علي1رئاسهذآور مدرسة عمر عبد العزيز السوقق75لحج        
إآرام محمد صالح مثنى1عضويهذآور مدرسة عمر عبد العزيز السوقق75لحج        
عبدالجبار سعيد علي1عضويهذآور مدرسة عمر عبد العزيز السوقق75لحج        
آريمه محمد حمندون عبداهللا2رئاسهاناثمدرسة عمر عبد العزيز السوقق75لحج        
جمعه جمال محمد خالد2عضويهاناثمدرسة عمر عبد العزيز السوقق75لحج        
غالية احمد محمد قاسم2عضويهاناثمدرسة عمر عبد العزيز السوقق75لحج        
وليد مدهش محمد سعيد1رئاسهذآور دار الدولةر75لحج        
حمدان محسن احمد1عضويهذآور دار الدولةر75لحج        
انيس فضل عبداهللا1عضويهذآور دار الدولةر75لحج        
اياد صالح صالح2رئاسهذآور دار الدولةر75لحج        
محمد عبدالضيف2عضويهذآور دار الدولةر75لحج        
سالم سعيد فراص احمد2عضويهذآور دار الدولةر75لحج        
وثيقة احمد عبداهللا3رئاسهاناثدار الدولةر75لحج        
نجات  علي مسعد محمد3عضويهاناثدار الدولةر75لحج        
حنان محسن محمد سالم3عضويهاناثدار الدولةر75لحج        
منير علي احمد1رئاسهذآور مدرسة الطفالتش75لحج        
محمود الحسين عبداهللا1عضويهذآور مدرسة الطفالتش75لحج        
عزيز مرزوق جراد أحمد1عضويهذآور مدرسة الطفالتش75لحج        
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لينا محضار علي فضل2رئاسهاناثمدرسة الطفالتش75لحج        
انديرا علي صالح عوض2عضويهاناثمدرسة الطفالتش75لحج        
إشراق صالح سالم الطلبي2عضويهاناثمدرسة الطفالتش75لحج        
سعيد عبد سعيد1رئاسهذآور مدرسة العمودت75لحج        
عوض احمد محسن الشويلي1عضويهذآور مدرسة العمودت75لحج        
عارف علي سيف1عضويهذآور مدرسة العمودت75لحج        
محمد عبده صالح2رئاسهذآور مدرسة العمودت75لحج        
عمار سالم ثابت احمد2عضويهذآور مدرسة العمودت75لحج        
ياسر احمد سالم العمري2عضويهذآور مدرسة العمودت75لحج        
إيهات عبداهللا محمد3رئاسهاناثمدرسة العمودت75لحج        
نظيره سعيد علي مثنى3عضويهاناثمدرسة العمودت75لحج        
صفيه احمد صالح سرحان3عضويهاناثمدرسة العمودت75لحج        
جوهره علي عبيد هادي4رئاسهاناثمدرسة العمودت75لحج        
عدية فواد حسن علي4عضويهاناثمدرسة العمودت75لحج        
صبرية علي عبداهللا4عضويهاناثمدرسة العمودت75لحج        
محسن علي سعيد الرويسي1رئاسهذآور مدرسة الفالحث75لحج        
بكر صالح محمد1عضويهذآور مدرسة الفالحث75لحج        
عبد الرحمن  صالح زنبيل ناصر1عضويهذآور مدرسة الفالحث75لحج        
صالح همشلي ناصر فايد2رئاسهذآور مدرسة الفالحث75لحج        
سعد عبداهللا العمري2عضويهذآور مدرسة الفالحث75لحج        
انيس سعد علي2عضويهذآور مدرسة الفالحث75لحج        
مريم احمد طلحة حسيني3رئاسهاناثمدرسة الفالحث75لحج        
ايناس سالم عبداهللا سالم3عضويهاناثمدرسة الفالحث75لحج        
رضيه عواس رباش3عضويهاناثمدرسة الفالحث75لحج        
باسل احمد سالم العمري1رئاسهذآور مدرسة الحجرخ75لحج        
محمد صالح عمر1عضويهذآور مدرسة الحجرخ75لحج        
عبدالرقيب صالح مسعد1عضويهذآور مدرسة الحجرخ75لحج        
عفاف عبدالسالم محمد2رئاسهاناثمدرسة الحجرخ75لحج        
وسلية عبد علي سعيد العامري2عضويهاناثمدرسة الحجرخ75لحج        
عائدة عبيد علي الحجر2عضويهاناثمدرسة الحجرخ75لحج        
محمود صالح شايف1رئاسهذآور مدرسة دار شيبان الجربونذ75لحج        
عادل علي سرور ناصر1عضويهذآور مدرسة دار شيبان الجربونذ75لحج        
بدر صالح حسن محمد1عضويهذآور مدرسة دار شيبان الجربونذ75لحج        
نعمة علي ناصر خلف2رئاسهاناثمدرسة دار شيبان الجربونذ75لحج        
اعتدال حيدره صالح حميد2عضويهاناثمدرسة دار شيبان الجربونذ75لحج        
حنان عبد شائف سعد2عضويهاناثمدرسة دار شيبان الجربونذ75لحج        
وضاح فضل سعيد مثنى1رئاسهذآور دار شيبان االساسيض75لحج        
محمد سالم عامر محسن1عضويهذآور دار شيبان االساسيض75لحج        
انيس علي عبداهللا1عضويهذآور دار شيبان االساسيض75لحج        
ساميه بلعيد حربوش2رئاسهاناثدار شيبان االساسيض75لحج        
نوال احمد حسن2عضويهاناثدار شيبان االساسيض75لحج        
عتيقه مهدي عبد اهللا عباد2عضويهاناثدار شيبان االساسيض75لحج        
مبارك ناصر احمد علي1رئاسهذآور مدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
إيفاق   عباس حيدره أحمد1عضويهذآور مدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
مدين محمد صالح قائد عبيد1عضويهذآور مدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
عفيف محمد عبدالواحد عبده2رئاسهذآور مدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
فهمي عبد علي طلحة2عضويهذآور مدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
ماجد سالم علي2عضويهذآور مدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
يسلم علي سعيد3رئاسهذآور مدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
عبد عبدالكريم حيدره سالم3عضويهذآور مدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
عبداهللا عبداهللا علي حسن3عضويهذآور مدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
هيام قايد محمد مثنى4رئاسهاناثمدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
منيا عبدالوآيل عبدالحميد4عضويهاناثمدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
فاطمه عارف سالم ثابت4عضويهاناثمدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
جميله سليم محمد عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
هيفاء عباس حيدره أحمد5عضويهاناثمدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
نور علي صالح سالم5عضويهاناثمدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
ليلى فضل محمد علي6رئاسهاناثمدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
سعاد ياسين هزاع6عضويهاناثمدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
نجوى عبدالحق هاشم6عضويهاناثمدرسة الفاروق المشابظ75لحج        
علي محسن صالح محمد1رئاسهذآور مدرسة المشاريحغ75لحج        
ناصر علي صالح قرطاس1عضويهذآور مدرسة المشاريحغ75لحج        
انيس عبده محمد علي1عضويهذآور مدرسة المشاريحغ75لحج        
محسن عبداهللا محمد علي2رئاسهذآور مدرسة المشاريحغ75لحج        
ناصر مهدي عبد الطيف هارش2عضويهذآور مدرسة المشاريحغ75لحج        
محمود محمد عباد2عضويهذآور مدرسة المشاريحغ75لحج        
ساميه محمد سالم معصب3رئاسهاناثمدرسة المشاريحغ75لحج        
نهلة محمد صالح محمد3عضويهاناثمدرسة المشاريحغ75لحج        
شفاء عبده علي3عضويهاناثمدرسة المشاريحغ75لحج        
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جليلة علي حميد4رئاسهاناثمدرسة المشاريحغ75لحج        
شفاء عبده علي محمد4عضويهاناثمدرسة المشاريحغ75لحج        
لينا محمد سالم محمد4عضويهاناثمدرسة المشاريحغ75لحج        
مهدي ردمان قحطان1رئاسهذآور مدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
الزغير ناجي احمد عليوه1عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
فيصل علي حيدره1عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
عريف علي عبيد2رئاسهذآور مدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
وضاح علي سالم2عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
عبدالحميد حميد سعيد2عضويهذآور مدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
سميه محمد علي3رئاسهاناثمدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
خيرية محمد سالم3عضويهاناثمدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
هناء عتيق عبد اهللا حسن3عضويهاناثمدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
رغدة محمد رشاد عبد اهللا أحمد4رئاسهاناثمدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
الطاف نظال حمود محمد4عضويهاناثمدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
الهام صالح السويدي4عضويهاناثمدرسة عمار بن ياسر السفيليا75٢لحج        
عبد مقبل سعدان1رئاسهذآور مدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
مصطفى مانع سالم صالح1عضويهذآور مدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
محمد جازم سالم طميح1عضويهذآور مدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
محمد صالح احمد حسن2رئاسهذآور مدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
عقيل محمد حمادي محمد2عضويهذآور مدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
باسل صالح احمد2عضويهذآور مدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
دنيا دليل سالم طميح3رئاسهاناثمدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
انسجام محمود ديش سالم3عضويهاناثمدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
جرعلة سالم ناصر سالم3عضويهاناثمدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
شكيله علي مقبل عبد اهللا4رئاسهاناثمدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
احالم عبداهللا ناصر المخدومي4عضويهاناثمدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
ذآرى عبده غالب العوامي4عضويهاناثمدرسة المعصم علصانب75٢لحج        
وهيب جليل صالح حمود1رئاسهذآور مدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
فاروق عبداهللا مصلح1عضويهذآور مدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
محمود عبداهللا علي ناجي1عضويهذآور مدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
بليغ منصور ناصر صالح2رئاسهذآور مدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
امين فيصل علي عماد2عضويهذآور مدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
محمد احمد صالح الحكيم2عضويهذآور مدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
صالح محسن علي عماد3رئاسهذآور مدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
سمير محمود مثنى3عضويهذآور مدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
صالح مثنى مقبل العييري3عضويهذآور مدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
فاطمه فريد سعيد4رئاسهاناثمدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
مريم عريدان علي صداح4عضويهاناثمدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
حنان عماد علي قايد4عضويهاناثمدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
عواطف جاوي عبد الرحيم جاوي5رئاسهاناثمدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
انتصار جليل صالح حمود5عضويهاناثمدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
منى عبدالرحيم عبداهللا5عضويهاناثمدرسة الوحده آرشج75٢لحج        
نايف محمد غالب فضل1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
مراد عبداهللا علي جازم1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
احمد عبد محمد المخدومي1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
أحمد صالح الجابري2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
ماجد شائف مدهش الطاهري2عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
وجدي ماطر محمد قانص2عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
لمياء عبد ناصر عوض3رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
قدرية علي محمود3عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
أماني عبد الباقي علي ناجي3عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
ياسمين عبدالرب سيف4رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
سيما عبدالوهاب صالح4عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
سيناء محمد عبداهللا مسعود4عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو الضاحيد75٢لحج        
قحطان راجح سالم1رئاسهذآور على جامعي النشاطه75٢لحج        
صبري محمد صالح فارع1عضويهذآور على جامعي النشاطه75٢لحج        
عبد علي سعيد مقبل1عضويهذآور على جامعي النشاطه75٢لحج        
ماطر محمد عبداهللا جعمر2رئاسهذآور على جامعي النشاطه75٢لحج        
سمير علي محمد سعيد2عضويهذآور على جامعي النشاطه75٢لحج        
علي عبده علي سيف2عضويهذآور على جامعي النشاطه75٢لحج        
واليه هزاع محسن عبداهللا 3رئاسهاناثعلى جامعي النشاطه75٢لحج        
شفاء جازم علي عماد3عضويهاناثعلى جامعي النشاطه75٢لحج        
نجوى سعيد أحمد محمد3عضويهاناثعلى جامعي النشاطه75٢لحج        
عنيات حوبي مقبل علي4رئاسهاناثعلى جامعي النشاطه75٢لحج        
لول صالح علي طنبح4عضويهاناثعلى جامعي النشاطه75٢لحج        
نعمه هزاع محسن عبداهللا4عضويهاناثعلى جامعي النشاطه75٢لحج        
عبداهللا صالح احمد1رئاسهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
ثابت محسن احمد 1عضويهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
ماجد فضل صالح1عضويهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
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شكري سالم حسين2رئاسهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
عبدالسالم حسين شائف2عضويهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
توفيق محسن علي2عضويهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
فضل احمد مهدي3رئاسهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
ايوب منصر عبداهللا3عضويهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
غريب علي احمد حسن3عضويهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
عبده سالم قايد محسن4رئاسهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
محمد حيدر صالح4عضويهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
احمد فهد ثابت صالح 4عضويهذآور مدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
اعتماد محمود صالح فريد5رئاسهاناثمدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
منتهى محمد صايل5عضويهاناثمدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
خلود سالم احمد مخور5عضويهاناثمدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
صبوحة الشلن حيدرة6رئاسهاناثمدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
اروى صالح محسن6عضويهاناثمدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
صابره علي محمد6عضويهاناثمدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
رانيا عبداهللا هادي7رئاسهاناثمدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
براءة حسين ثابت7عضويهاناثمدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
بيان حسين حيدرة7عضويهاناثمدرسة الصمود الحبيلين الشرقيةا76لحج        
محمد هيثم منصر1رئاسهذآور مدرسة الجدعاءب76لحج        
مروان عبداهللا محمد1عضويهذآور مدرسة الجدعاءب76لحج        
سالم علي بن علي الخيلي1عضويهذآور مدرسة الجدعاءب76لحج        
عباس علي عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة الجدعاءب76لحج        
اديب علي صالح2عضويهذآور مدرسة الجدعاءب76لحج        
قاسم سالم منصر2عضويهذآور مدرسة الجدعاءب76لحج        
اسهمان محمد محسن يحي3رئاسهاناثمدرسة الجدعاءب76لحج        
تهاني سالم ناصر3عضويهاناثمدرسة الجدعاءب76لحج        
وفاق رفيق سعد3عضويهاناثمدرسة الجدعاءب76لحج        
وحده محمد صالح4رئاسهاناثمدرسة الجدعاءب76لحج        
اماني فضل محمد مثنى4عضويهاناثمدرسة الجدعاءب76لحج        
انتصار منصور سالم4عضويهاناثمدرسة الجدعاءب76لحج        
فارس حسن صالح1رئاسهذآور مدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
جالل محسن عبداهللا1عضويهذآور مدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
فارس سالم حسن 1عضويهذآور مدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
سيف عبداهللا محمد2رئاسهذآور مدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
احمد صالح احمد حسان2عضويهذآور مدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
حسين سالم حسين صالح2عضويهذآور مدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
نظرة حسن صالح3رئاسهاناثمدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
شفيقه سيف علي حمود3عضويهاناثمدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
سلوى احمد قاسم3عضويهاناثمدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
اشجان فضل محمد مانع4رئاسهاناثمدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
نجالء احمد صالح4عضويهاناثمدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
بسمة ياسين إبراهيم عبد الرحمن4عضويهاناثمدرسة الربوة جول عبيدج76لحج        
عبداهللا هيثم علي1رئاسهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
حافظ مهدي حيدرة1عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
محمد علي صالح1عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
ابكر محمد احمد مانع2رئاسهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
محمد عبداهللا سعد2عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
رامي هاشم محمد حبتور2عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
عمار عبداهللا صالح3رئاسهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
ناصر محمد عيل3عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
محمد عبدالقوي منصر3عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
عبداهللا محسن فضل محسن4رئاسهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
مرسي محمد هادي4عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
فارس حسين عبيد4عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
عمار راجح سلمان5رئاسهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
طه حسين احمد ناصر5عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
عبده سعيداحمد هادي5عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
منصر احمد منصر احمد6رئاسهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
صالح شعفل جابر6عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
مفيد علي سيف6عضويهذآور ثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
اشواق الشلن حيدرة7رئاسهاناثثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
ازهار يحيى محمد ناصر7عضويهاناثثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
نبيله عبدالحميد سعيد7عضويهاناثثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
عائيشة محسن عمري8رئاسهاناثثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
انهار صالح محمد عوض8عضويهاناثثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
انتصار ناصر صالح8عضويهاناثثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
تهاني علي مثنى9رئاسهاناثثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
انغام ثابت قاسم9عضويهاناثثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
ليبياء حماده حسن9عضويهاناثثانوية لبوزة الجبيلين الغربيةد76لحج        
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محمد نصر علي مرشد1رئاسهذآور مدرسة جبل األلب دبسانه76لحج        
عبدالملك حسن عثمان1عضويهذآور مدرسة جبل األلب دبسانه76لحج        
محمد فضل عبداهللا شائف1عضويهذآور مدرسة جبل األلب دبسانه76لحج        
آفايه عبداهللا عبيد2رئاسهاناثمدرسة جبل األلب دبسانه76لحج        
مليون صالح علي صالح2عضويهاناثمدرسة جبل األلب دبسانه76لحج        
هناء احمد غالب2عضويهاناثمدرسة جبل األلب دبسانه76لحج        
انيسة قائد علي الغزالي3رئاسهاناثمدرسة جبل األلب دبسانه76لحج        
مليون حيدره صالح3عضويهاناثمدرسة جبل األلب دبسانه76لحج        
سهام محمد مثنى3عضويهاناثمدرسة جبل األلب دبسانه76لحج        
عبداهللا محمد يحيى البعيم1رئاسهذآور النمير الروضةو76لحج        
جميل محمد مهدي1عضويهذآور النمير الروضةو76لحج        
عبدالباري صالح عوض1عضويهذآور النمير الروضةو76لحج        
مستنصر محمد عبداهللا2رئاسهذآور النمير الروضةو76لحج        
عبداهللا محمد عامر2عضويهذآور النمير الروضةو76لحج        
اسمامه محمد احمد الحكيم2عضويهذآور النمير الروضةو76لحج        
حميده محمد سعد3رئاسهاناثالنمير الروضةو76لحج        
صفية محمد احمد3عضويهاناثالنمير الروضةو76لحج        
آاميليا علي طلحة3عضويهاناثالنمير الروضةو76لحج        
رينا عبداهللا صالح عوض4رئاسهاناثالنمير الروضةو76لحج        
فنده محسن محمد4عضويهاناثالنمير الروضةو76لحج        
آفايه سالم داحي4عضويهاناثالنمير الروضةو76لحج        
بسام مهدي سعيد حنش1رئاسهذآور مدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
عبدالسالم سيف حسن1عضويهذآور مدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
راني محمد عبدالرسول هاشم1عضويهذآور مدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
مقبل محسن ناشر2رئاسهذآور مدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
جهاد زيد صالح عبدان2عضويهذآور مدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
منير محمد عوض2عضويهذآور مدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
صابرين ثابت محسن هيثم3رئاسهاناثمدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
الطاف مهدي سعيد حنش3عضويهاناثمدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
سامية سالم حسن3عضويهاناثمدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
سمية عبده المنصوري4رئاسهاناثمدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
سيماء عبداهللا صالح علي4عضويهاناثمدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
صفاء احمد صالح جابر4عضويهاناثمدرسة الشرجة قرية بجيرز76لحج        
عبداهللا عثمان محمد1رئاسهذآور مدرسة هائل سعيد المصراحح76لحج        
عبدالسالم صالح عبداهللا1عضويهذآور مدرسة هائل سعيد المصراحح76لحج        
عبدالملك محسن احمد1عضويهذآور مدرسة هائل سعيد المصراحح76لحج        
حنان ثابت حسن2رئاسهاناثمدرسة هائل سعيد المصراحح76لحج        
انجوال مثنى حسين صالح2عضويهاناثمدرسة هائل سعيد المصراحح76لحج        
هند عوض احمد محمد2عضويهاناثمدرسة هائل سعيد المصراحح76لحج        
مالك عثمان محمد احمد3رئاسهاناثمدرسة هائل سعيد المصراحح76لحج        
افتكار محمد صالح احمد3عضويهاناثمدرسة هائل سعيد المصراحح76لحج        
اشواق صالح محمود هاشم3عضويهاناثمدرسة هائل سعيد المصراحح76لحج        
اياد منصر محمد محسن1رئاسهذآور الوحدة الصحية العباسرط76لحج        
حكيم مقبل عبداهللا1عضويهذآور الوحدة الصحية العباسرط76لحج        
سعد مانع منصر1عضويهذآور الوحدة الصحية العباسرط76لحج        
ايمان محمد شايف2رئاسهاناثالوحدة الصحية العباسرط76لحج        
غادة محمد صالح2عضويهاناثالوحدة الصحية العباسرط76لحج        
سمية علي احمد فضل2عضويهاناثالوحدة الصحية العباسرط76لحج        
جالل سريب محسن1رئاسهذآور مدرسة العسلة أسفل ايمنى76لحج        
عبداللطيف صائب محمود1عضويهذآور مدرسة العسلة أسفل ايمنى76لحج        
خالد مانع صالح قائد1عضويهذآور مدرسة العسلة أسفل ايمنى76لحج        
موسكو قائد علي الغزالي2رئاسهاناثمدرسة العسلة أسفل ايمنى76لحج        
اماني بالليل نصر طاهر2عضويهاناثمدرسة العسلة أسفل ايمنى76لحج        
انتصار صالح نصر2عضويهاناثمدرسة العسلة أسفل ايمنى76لحج        
انيس منصور عبدة ثابت1رئاسهذآور مدرسة الثميريك76لحج        
حسين هادي محمد1عضويهذآور مدرسة الثميريك76لحج        
محمد قاسم احمد1عضويهذآور مدرسة الثميريك76لحج        
نفيسه محمد احمد يحيى2رئاسهاناثمدرسة الثميريك76لحج        
انيسة صالح صالح2عضويهاناثمدرسة الثميريك76لحج        
غنية صالح صالح2عضويهاناثمدرسة الثميريك76لحج        
عبدالنبي ناجي شائف1رئاسهذآور مدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
صادق صالح صالح األعجم1عضويهذآور مدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
مختار راجح جبر1عضويهذآور مدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
علي عبداهللا صنوبر2رئاسهذآور مدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
عبدالحكيم عبد محمد جبر2عضويهذآور مدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
عبده سيف احمد2عضويهذآور مدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
اصالح محسن ثابت3رئاسهاناثمدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
ذآرى يحيى منصر3عضويهاناثمدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
امل احمد سالم3عضويهاناثمدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
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ماجده سيف مقبل4رئاسهاناثمدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
بلقيس محمد زين4عضويهاناثمدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
غزة محمد نصر4عضويهاناثمدرسة مسك اهل الشيخل76لحج        
عبداهللا علي هادي سعيد1رئاسهذآور مدرسة قرية الرحبةم76لحج        
عبداهللا علي هادي1عضويهذآور مدرسة قرية الرحبةم76لحج        
عبد سعد احمد1عضويهذآور مدرسة قرية الرحبةم76لحج        
عبداهللا علي عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة قرية الرحبةم76لحج        
محمد منصور قائد صالح2عضويهذآور مدرسة قرية الرحبةم76لحج        
مجدي صالح سالم2عضويهذآور مدرسة قرية الرحبةم76لحج        
اسيا راجح سلمان3رئاسهاناثمدرسة قرية الرحبةم76لحج        
سعاد حسين سعد3عضويهاناثمدرسة قرية الرحبةم76لحج        
سحر علي عبيد هادي3عضويهاناثمدرسة قرية الرحبةم76لحج        
نور محمد صالح4رئاسهاناثمدرسة قرية الرحبةم76لحج        
سميرة حسن مثنى سالم4عضويهاناثمدرسة قرية الرحبةم76لحج        
إنصاف عبدالكريم محسن شائع4عضويهاناثمدرسة قرية الرحبةم76لحج        
بشير صالح علي صالح1رئاسهذآور مدرسة الحميدين76لحج        
مختار هادي مساعد1عضويهذآور مدرسة الحميدين76لحج        
عبدالعزيز علي سالم1عضويهذآور مدرسة الحميدين76لحج        
ذآرى محضار محمد2رئاسهاناثمدرسة الحميدين76لحج        
مليون صالح علي صالح2عضويهاناثمدرسة الحميدين76لحج        
اسرار قاسم محسن2عضويهاناثمدرسة الحميدين76لحج        
علي أسعد مثنى1رئاسهذآور مدرسة الوحدة عقيبةس76لحج        
صالح محمد حسين جرادي1عضويهذآور مدرسة الوحدة عقيبةس76لحج        
بشير قاسم شعفل1عضويهذآور مدرسة الوحدة عقيبةس76لحج        
نعمه عبداهللا عبدالنبي2رئاسهاناثمدرسة الوحدة عقيبةس76لحج        
منال غالب حسين عبدالرحمن2عضويهاناثمدرسة الوحدة عقيبةس76لحج        
انجوال قاسم عبداهللا2عضويهاناثمدرسة الوحدة عقيبةس76لحج        
عبود حيدره سعيد1رئاسهذآور الوحدة الصحية صمعانع76لحج        
منصور قاسم صالح1عضويهذآور الوحدة الصحية صمعانع76لحج        
ياسر محمد صالح1عضويهذآور الوحدة الصحية صمعانع76لحج        
تهاني عبداهللا حيمد2رئاسهاناثالوحدة الصحية صمعانع76لحج        
امينه فضل محسن فضل2عضويهاناثالوحدة الصحية صمعانع76لحج        
اسمهان احمد عبداهللا2عضويهاناثالوحدة الصحية صمعانع76لحج        
عبد الحكيم عبد اهللا مثنى1رئاسهذآور مدرسة الجبلةف76لحج        
توفيق مثنى محسن1عضويهذآور مدرسة الجبلةف76لحج        
عنتر حسن محمد1عضويهذآور مدرسة الجبلةف76لحج        
صابر صالح صالح األعجم2رئاسهذآور مدرسة الجبلةف76لحج        
احمد حسن هادي2عضويهذآور مدرسة الجبلةف76لحج        
نديم سعيد علي سعيد2عضويهذآور مدرسة الجبلةف76لحج        
عبداهللا محمود سعد3رئاسهذآور مدرسة الجبلةف76لحج        
عبدالكريم قاسم هادي3عضويهذآور مدرسة الجبلةف76لحج        
رائد محمد حيدرة3عضويهذآور مدرسة الجبلةف76لحج        
ايمان محمد ثابت4رئاسهاناثمدرسة الجبلةف76لحج        
امينه محسن حسن4عضويهاناثمدرسة الجبلةف76لحج        
نجالء احمد جابر4عضويهاناثمدرسة الجبلةف76لحج        
نجوى عبدالسالم هادي5رئاسهاناثمدرسة الجبلةف76لحج        
اماني صالح هيثم5عضويهاناثمدرسة الجبلةف76لحج        
بسمه نجيب ردمان5عضويهاناثمدرسة الجبلةف76لحج        
منى محمد ثابت6رئاسهاناثمدرسة الجبلةف76لحج        
منى علي حسين6عضويهاناثمدرسة الجبلةف76لحج        
عديلة عبده الزيدي6عضويهاناثمدرسة الجبلةف76لحج        
عبدالرحمن سيف سالم1رئاسهذآور مدرسة السعدية المحطص76لحج        
عبدالرحمن حسن عبداهللا احمد1عضويهذآور مدرسة السعدية المحطص76لحج        
آرم سالم حسين حيدرة1عضويهذآور مدرسة السعدية المحطص76لحج        
اشواق محمد احمد قاسم2رئاسهاناثمدرسة السعدية المحطص76لحج        
شفيقه مثنى سالم2عضويهاناثمدرسة السعدية المحطص76لحج        
ايمان سرور عياش2عضويهاناثمدرسة السعدية المحطص76لحج        
عبدربه احمد ناصر1رئاسهذآور ثانوية حالمينق76لحج        
مطيع محمد محسن شائع1عضويهذآور ثانوية حالمينق76لحج        
صالح مرزوق علي احمد1عضويهذآور ثانوية حالمينق76لحج        
فوزي محمد مثنى2رئاسهذآور ثانوية حالمينق76لحج        
باسل عبيد صالح محمد2عضويهذآور ثانوية حالمينق76لحج        
حسن مثنى عبد اهللا حسن2عضويهذآور ثانوية حالمينق76لحج        
ازهار يحيى محمد ناصر3رئاسهاناثثانوية حالمينق76لحج        
أروى أحمد سعيد شرف3عضويهاناثثانوية حالمينق76لحج        
بثينة علي عبداهللا3عضويهاناثثانوية حالمينق76لحج        
نور أحمد خضر حيميدي4رئاسهاناثثانوية حالمينق76لحج        
صابرين عبدالنبي عبداهللا4عضويهاناثثانوية حالمينق76لحج        
عليا محمد صويلح قاسم4عضويهاناثثانوية حالمينق76لحج        
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محمد صالح محمد نصر1رئاسهذآور مدرسة بورانر76لحج        
نجيب يحي بن يحي1عضويهذآور مدرسة بورانر76لحج        
عبدالقادر صالح مقبل1عضويهذآور مدرسة بورانر76لحج        
نجاة علي مسعد حميد2رئاسهاناثمدرسة بورانر76لحج        
اروى احمد غالب2عضويهاناثمدرسة بورانر76لحج        
ريم قاسم غالب2عضويهاناثمدرسة بورانر76لحج        
طليع احمد قاسم1رئاسهذآور مدرسة الثورة النصباءش76لحج        
فكر على نصر عمر1عضويهذآور مدرسة الثورة النصباءش76لحج        
عبدالقوي محمد قاسم1عضويهذآور مدرسة الثورة النصباءش76لحج        
إنصاف  قاسم غالب2رئاسهاناثمدرسة الثورة النصباءش76لحج        
فاطمة محمد سالم ناجي2عضويهاناثمدرسة الثورة النصباءش76لحج        
صباح منعر على حسين2عضويهاناثمدرسة الثورة النصباءش76لحج        
عبدالحميد محمد مثنى البشيري1رئاسهذآور مدرسة المحجرت76لحج        
سامي عبدالمجيد محمد علي1عضويهذآور مدرسة المحجرت76لحج        
عبد الحكيم محسن عبيد1عضويهذآور مدرسة المحجرت76لحج        
زهراء علي ناصر صالح2رئاسهاناثمدرسة المحجرت76لحج        
هيفاء قاسم محسن2عضويهاناثمدرسة المحجرت76لحج        
صابرين ناصر صالح عثمان2عضويهاناثمدرسة المحجرت76لحج        
صالح نصر مانع1رئاسهذآور مدرسة الرباطث76لحج        
محمد علي سيف عبداهللا1عضويهذآور مدرسة الرباطث76لحج        
رائد عبداهللا محسن حسين1عضويهذآور مدرسة الرباطث76لحج        
منيرة محمد صالح2رئاسهاناثمدرسة الرباطث76لحج        
ماجده عبدالباقي ثابت القباطي2عضويهاناثمدرسة الرباطث76لحج        
خديجه ناصر منصر ثابت2عضويهاناثمدرسة الرباطث76لحج        
بلوفيا مقبل احمد صالح3رئاسهاناثمدرسة الرباطث76لحج        
رانية محسن  عفيف3عضويهاناثمدرسة الرباطث76لحج        
آسيا عبداهللا صالح3عضويهاناثمدرسة الرباطث76لحج        
علوي محمد صالح الباقري1رئاسهذآور مدرسة الدهالكة بالد النسريخ76لحج        
باسل عبدالكريم1عضويهذآور مدرسة الدهالكة بالد النسريخ76لحج        
حسين راشد سعيد صالح1عضويهذآور مدرسة الدهالكة بالد النسريخ76لحج        
حنان عبدالنبي محسن2رئاسهاناثمدرسة الدهالكة بالد النسريخ76لحج        
نضال محمد مقبل صالح2عضويهاناثمدرسة الدهالكة بالد النسريخ76لحج        
نوره محسن مقبل حاشد2عضويهاناثمدرسة الدهالكة بالد النسريخ76لحج        
عبداهللا علي محسن ناجي1رئاسهذآور مدرسة سحاثرذ76لحج        
هواري قاسم شائف قائد1عضويهذآور مدرسة سحاثرذ76لحج        
عبدالرحمن احمد ناجي المالكي1عضويهذآور مدرسة سحاثرذ76لحج        
دنيا ناشر سعيد العيسائي2رئاسهاناثمدرسة سحاثرذ76لحج        
سعدية محسن سعيد2عضويهاناثمدرسة سحاثرذ76لحج        
هند عبداهللا هندي2عضويهاناثمدرسة سحاثرذ76لحج        
شائف علي شائف طوئره1رئاسهذآور مدرسة الكربض76لحج        
أمين محمد بن محمد هادي1عضويهذآور مدرسة الكربض76لحج        
انور قحطان عبدالحبيب1عضويهذآور مدرسة الكربض76لحج        
نجاة قاسم غالب2رئاسهاناثمدرسة الكربض76لحج        
نعمه محمد فرج احمد2عضويهاناثمدرسة الكربض76لحج        
زهره محسن عبدالكريم جابر2عضويهاناثمدرسة الكربض76لحج        
عبود حيدرة سعيد1رئاسهذآور مدرسة جنادةظ76لحج        
عبدالفتاح مساعد ناصر احمد1عضويهذآور مدرسة جنادةظ76لحج        
محسن فاضل على محسن1عضويهذآور مدرسة جنادةظ76لحج        
صباح علي بن علي فرج2رئاسهاناثمدرسة جنادةظ76لحج        
غزوة عثمان صالح2عضويهاناثمدرسة جنادةظ76لحج        
فاطمة عبد اهللا محمد قوبر2عضويهاناثمدرسة جنادةظ76لحج        
صالح راشد احمد عبدان1رئاسهذآور مدرسة الحسوغ76لحج        
حسن مثنى صالح1عضويهذآور مدرسة الحسوغ76لحج        
قاسم عبدالرزاق قاسم1عضويهذآور مدرسة الحسوغ76لحج        
اميره مهدي حسن2رئاسهاناثمدرسة الحسوغ76لحج        
غاليه عبدالقوي احمد صالح2عضويهاناثمدرسة الحسوغ76لحج        
صالحه محمد جابر علي2عضويهاناثمدرسة الحسوغ76لحج        
وضاح هيثم عثمان1رئاسهذآور مدرسة نخلينا76٢لحج        
سامي سعيد ناصر1عضويهذآور مدرسة نخلينا76٢لحج        
فارس محمد غرابه1عضويهذآور مدرسة نخلينا76٢لحج        
احمد علي ناصر عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة نخلينا76٢لحج        
ايوب محمود مانع2عضويهذآور مدرسة نخلينا76٢لحج        
توفيق عبداهللا محسن2عضويهذآور مدرسة نخلينا76٢لحج        
احالم صالح راجح ناصر3رئاسهاناثمدرسة نخلينا76٢لحج        
ضياء مقبل عبداهللا3عضويهاناثمدرسة نخلينا76٢لحج        
اماني محمد نصر شائف3عضويهاناثمدرسة نخلينا76٢لحج        
محمد عبدالقوي عبدربه سيف1رئاسهذآور مدرسة القشعهب76٢لحج        
محسن سيف مقبل شائف1عضويهذآور مدرسة القشعهب76٢لحج        
فراس صالح قائد راجح1عضويهذآور مدرسة القشعهب76٢لحج        
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محسن شائف ناصر2رئاسهذآور مدرسة القشعهب76٢لحج        
محبوب محمد سعيد2عضويهذآور مدرسة القشعهب76٢لحج        
قاسم عبداهللا صالح2عضويهذآور مدرسة القشعهب76٢لحج        
مرفت ناصر علي3رئاسهاناثمدرسة القشعهب76٢لحج        
بشائر عوض الجشر3عضويهاناثمدرسة القشعهب76٢لحج        
بسيطه محمد قائد راجح3عضويهاناثمدرسة القشعهب76٢لحج        
عفاف محمد عبدالقوي سيف4رئاسهاناثمدرسة القشعهب76٢لحج        
انتصار عبدالرحمن احمد4عضويهاناثمدرسة القشعهب76٢لحج        
اصالح ناصر احمد فضل4عضويهاناثمدرسة القشعهب76٢لحج        
عمر حسن محمد عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة ارينبج76٢لحج        
مطيع علي محمد1عضويهذآور مدرسة ارينبج76٢لحج        
امين فيصل علي مرشد1عضويهذآور مدرسة ارينبج76٢لحج        
فيصل احمد محمد2رئاسهذآور مدرسة ارينبج76٢لحج        
محمد فاضل صالح طه2عضويهذآور مدرسة ارينبج76٢لحج        
سالم حسن أحمد منخل2عضويهذآور مدرسة ارينبج76٢لحج        
فاطمة محمد سالم3رئاسهاناثمدرسة ارينبج76٢لحج        
سوزان فضل محمد عبادي3عضويهاناثمدرسة ارينبج76٢لحج        
نبيلة عبدالكريم صالح عبداهللا3عضويهاناثمدرسة ارينبج76٢لحج        
هناء محمد احمد باصبرين4رئاسهاناثمدرسة ارينبج76٢لحج        
فريال ناصر علي4عضويهاناثمدرسة ارينبج76٢لحج        
آفى خالد علي طلحة4عضويهاناثمدرسة ارينبج76٢لحج        
فضل محمد احمد ناصر1رئاسهذآور مدرسة الجرئيةد76٢لحج        
علي عبداهللا زائد1عضويهذآور مدرسة الجرئيةد76٢لحج        
ياسين احمد صالح1عضويهذآور مدرسة الجرئيةد76٢لحج        
نجاة حيدرة بالليل2رئاسهاناثمدرسة الجرئيةد76٢لحج        
منيره سالم صالح2عضويهاناثمدرسة الجرئيةد76٢لحج        
انصاف عبدالكريم محسن2عضويهاناثمدرسة الجرئيةد76٢لحج        
وسام صالح احمد جابر1رئاسهذآور مدرسة حبيل المدافنه76٢لحج        
انيس محمد صالح بن صالح1عضويهذآور مدرسة حبيل المدافنه76٢لحج        
نبيل مثنى صالح1عضويهذآور مدرسة حبيل المدافنه76٢لحج        
امل عبدالعليم احمد زيد2رئاسهاناثمدرسة حبيل المدافنه76٢لحج        
قات محمد عوض2عضويهاناثمدرسة حبيل المدافنه76٢لحج        
تماني علي فضل2عضويهاناثمدرسة حبيل المدافنه76٢لحج        
نصر سعيد صالح سويلم1رئاسهذآور مدرسة القريةو76٢لحج        
حسن محسن قاسم1عضويهذآور مدرسة القريةو76٢لحج        
عادل قاسم صالح1عضويهذآور مدرسة القريةو76٢لحج        
نسرين منصور صالح محمد2رئاسهاناثمدرسة القريةو76٢لحج        
نيفين احمد علي الربحي2عضويهاناثمدرسة القريةو76٢لحج        
اماني عوض محمد اليسه2عضويهاناثمدرسة القريةو76٢لحج        
بشير محمد فضل العطفي1رئاسهذآور مدرسة السوداءز76٢لحج        
فضل عبداهللا محمد الدائري1عضويهذآور مدرسة السوداءز76٢لحج        
عبده محمد محسن1عضويهذآور مدرسة السوداءز76٢لحج        
عبداهللا صالح علي سالم2رئاسهذآور مدرسة السوداءز76٢لحج        
دهمس بلعيد صالح دنبوع2عضويهذآور مدرسة السوداءز76٢لحج        
قايد صالح ناجي2عضويهذآور مدرسة السوداءز76٢لحج        
آفاءه محمد احمد قاسم3رئاسهاناثمدرسة السوداءز76٢لحج        
سعاد عبدالقوي صالح3عضويهاناثمدرسة السوداءز76٢لحج        
نجالء احمد جابر عثمان3عضويهاناثمدرسة السوداءز76٢لحج        
آفى محمد فضل محمد4رئاسهاناثمدرسة السوداءز76٢لحج        
ثرياء محمد صالح نصر4عضويهاناثمدرسة السوداءز76٢لحج        
نجوى حسن بدوس ناصر4عضويهاناثمدرسة السوداءز76٢لحج        
احمد محسن محمد صالح1رئاسهذآور مدرسة الحاضنهح76٢لحج        
فهد عبد سعد1عضويهذآور مدرسة الحاضنهح76٢لحج        
حبيب صالح علي1عضويهذآور مدرسة الحاضنهح76٢لحج        
ايناس نصر محمد سالم2رئاسهاناثمدرسة الحاضنهح76٢لحج        
اصالح محمد قائد2عضويهاناثمدرسة الحاضنهح76٢لحج        
مروة امين قائد2عضويهاناثمدرسة الحاضنهح76٢لحج        
عبدالحميد محمد محسن1رئاسهذآور مدرسة عقيبط76٢لحج        
احمد محمود فاضل1عضويهذآور مدرسة عقيبط76٢لحج        
فؤاد عبداهللا علي سمار1عضويهذآور مدرسة عقيبط76٢لحج        
عادل محمد سالم2رئاسهاناثمدرسة عقيبط76٢لحج        
اماني محمد صالح فشع2عضويهاناثمدرسة عقيبط76٢لحج        
منى عبدالكريم يحيى هادي2عضويهاناثمدرسة عقيبط76٢لحج        
جمال حمود محمد ثابت 1رئاسهذآور مدرسة حيبل جبرا77لحج        
عارف محمد عبداهللا علي1عضويهذآور مدرسة حيبل جبرا77لحج        
عبداهللا محمد مثنى جبر1عضويهذآور مدرسة حيبل جبرا77لحج        
عدنان محمد حسن عقيل 2رئاسهذآور مدرسة حيبل جبرا77لحج        
عمار محمد سعيد آرد2عضويهذآور مدرسة حيبل جبرا77لحج        
ديان الشلن حيدرة2عضويهذآور مدرسة حيبل جبرا77لحج        

صفحة ٣٤ من ٤٩



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

لينا محمد حسن عقيل 3رئاسهاناثمدرسة حيبل جبرا77لحج        
آفى صالح مثنى عبيد3عضويهاناثمدرسة حيبل جبرا77لحج        
رغدة محمد رشاد3عضويهاناثمدرسة حيبل جبرا77لحج        
ارزاق محمد عبد اهللا4رئاسهاناثمدرسة حيبل جبرا77لحج        
هنا فضل طاهر 4عضويهاناثمدرسة حيبل جبرا77لحج        
سميه مجيد ثابت صالح4عضويهاناثمدرسة حيبل جبرا77لحج        
امين سيف بادي محمد1رئاسهذآور مدرسة جبل الرآبب77لحج        
احمد ثابت قاسم 1عضويهذآور مدرسة جبل الرآبب77لحج        
قاسم محمد على بلعيد 1عضويهذآور مدرسة جبل الرآبب77لحج        
أحمد سعيد ناصر عبيد2رئاسهذآور مدرسة جبل الرآبب77لحج        
عبداهللا محسن سالم جريم2عضويهذآور مدرسة جبل الرآبب77لحج        
عبده قاسم حسن صالح2عضويهذآور مدرسة جبل الرآبب77لحج        
فاطمه هادي لخمج3رئاسهاناثمدرسة جبل الرآبب77لحج        
ناصر مطنوش3عضويهاناثمدرسة جبل الرآبب77لحج        
صالحة علي احمد سالم3عضويهاناثمدرسة جبل الرآبب77لحج        
لواحظ حسن أحمد محمد4رئاسهاناثمدرسة جبل الرآبب77لحج        
انوار قاسم ثابت علوي4عضويهاناثمدرسة جبل الرآبب77لحج        
حنان قاسم فضل هيثم 4عضويهاناثمدرسة جبل الرآبب77لحج        
بكيل قاسم نصر ذيبان 1رئاسهذآور مدرسة النجيفةج77لحج        
عبدالحافظ صالح جبران راجح1عضويهذآور مدرسة النجيفةج77لحج        
حسن سالم حسن خنفر الشاجز1عضويهذآور مدرسة النجيفةج77لحج        
سوسن صالح على الذيباني2رئاسهاناثمدرسة النجيفةج77لحج        
اعتدال فضل راجح سالم2عضويهاناثمدرسة النجيفةج77لحج        
نعمه فضل محمد مطرف2عضويهاناثمدرسة النجيفةج77لحج        
فضل سالم هيثم سالم1رئاسهذآور مدرسة خيراند77لحج        
عبدالكريم هيثم على محسن 1عضويهذآور مدرسة خيراند77لحج        
علي صميع صالح بازيد1عضويهذآور مدرسة خيراند77لحج        
عارف راجح مثنى ثابت 2رئاسهذآور مدرسة خيراند77لحج        
عبدالفتاح محمود حسين غالب2عضويهذآور مدرسة خيراند77لحج        
ياسين نصر زيد2عضويهذآور مدرسة خيراند77لحج        
فريال محسن سيف ثابت3رئاسهاناثمدرسة خيراند77لحج        
سماح عبدالفتاح هيثم احمد 3عضويهاناثمدرسة خيراند77لحج        
صافيه محمد علي3عضويهاناثمدرسة خيراند77لحج        
جوهره على نصيب ربيع 4رئاسهاناثمدرسة خيراند77لحج        
لينا عبداهللا محمد4عضويهاناثمدرسة خيراند77لحج        
رندى صالح قاسم طاهر4عضويهاناثمدرسة خيراند77لحج        
صالح ناصر على 1رئاسهذآور مدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
محمد بن محمد راجح حازم1عضويهذآور مدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
يسلم سالم حموده عوض1عضويهذآور مدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
جهاد عبدالمجيد محمد غانم2رئاسهذآور مدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
خالد قاسم احمد عطاء 2عضويهذآور مدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
محمد عبداهللا السوآه2عضويهذآور مدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
ايمان عبدالكريم حسن سالم3رئاسهاناثمدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
صباح فضل محسن عوض3عضويهاناثمدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
بشرى صالح باليل جيوب3عضويهاناثمدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
امل فضل محمد ناصر 4رئاسهاناثمدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
زهرة زيد عبده4عضويهاناثمدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
إنتصار عبد القوي صالح حسين4عضويهاناثمدرسة الشعله وادي ذي ردمه77لحج        
عادل مقبل سعيد1رئاسهذآور مدرسة المزاحميو77لحج        
عبدالقوي محمد على ناجي 1عضويهذآور مدرسة المزاحميو77لحج        
محمد هيثم ثابت المزاحمي1عضويهذآور مدرسة المزاحميو77لحج        
على راشد محمد 2رئاسهذآور مدرسة المزاحميو77لحج        
عبده سالم بن سالم سعيد2عضويهذآور مدرسة المزاحميو77لحج        
ابراهيم فضل قاسم2عضويهذآور مدرسة المزاحميو77لحج        
انتصار احمد عبده3رئاسهاناثمدرسة المزاحميو77لحج        
دنيا هيثم قاسم محمد 3عضويهاناثمدرسة المزاحميو77لحج        
صلوح قاسم ثابت محسن 3عضويهاناثمدرسة المزاحميو77لحج        
ذآرى مثنى صالح غازي4رئاسهاناثمدرسة المزاحميو77لحج        
صابرين قاسم سالم بن سالم4عضويهاناثمدرسة المزاحميو77لحج        
هدى علي عباس4عضويهاناثمدرسة المزاحميو77لحج        
ايناس ثابت عثمان محسن5رئاسهاناثمدرسة المزاحميو77لحج        
اسماء عبدالحكيم هيثم عثمان 5عضويهاناثمدرسة المزاحميو77لحج        
قبول عبداهللا عبدالرحيم محمد 5عضويهاناثمدرسة المزاحميو77لحج        
عبدالحكيم خالد صالح حسين 1رئاسهذآور مدرسة الحجمعيز77لحج        
مازن حسن علي الرويسي1عضويهذآور مدرسة الحجمعيز77لحج        
صالح احمد صالح عثمان1عضويهذآور مدرسة الحجمعيز77لحج        
منيره صالح ناشر مانع 2رئاسهاناثمدرسة الحجمعيز77لحج        
خديجه حسن محمد الرويسي2عضويهاناثمدرسة الحجمعيز77لحج        
زينب عبدالقوي هيثم صالح2عضويهاناثمدرسة الحجمعيز77لحج        
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وهيب عبدالرزاق سالم محمد1رئاسهذآور مدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
عماد محمد راجح راجح 1عضويهذآور مدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
عبداهللا سعيد محمد بن نصور1عضويهذآور مدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
وهبي محمد عبداهللا ناصر2رئاسهذآور مدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
عبدالحميد على احمد ناصر 2عضويهذآور مدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
صالح محمد على ثابت 2عضويهذآور مدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
فاطمة سالم هيثم صالح3رئاسهاناثمدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
ايناس محمد شائف صالح 3عضويهاناثمدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
قدريه هيثم محمد عبده 3عضويهاناثمدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
عديله عبداهللا سعيد بن نصور4رئاسهاناثمدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
راوية عبدالرحمن علي4عضويهاناثمدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
فندة احمد علي نصر4عضويهاناثمدرسة حبيل الجلدهح77لحج        
معين محمد صالح حسين 1رئاسهذآور مدرسة الردعط77لحج        
صدام راجح عبداهللا راجح1عضويهذآور مدرسة الردعط77لحج        
مازن محمد صالح1عضويهذآور مدرسة الردعط77لحج        
طيبة حسين محمد2رئاسهاناثمدرسة الردعط77لحج        
حنيه عمر خضر 2عضويهاناثمدرسة الردعط77لحج        
قمر جبران محسن 2عضويهاناثمدرسة الردعط77لحج        
صدام علي عبدالرقيب1رئاسهذآور مدرسة خبرهى77لحج        
على فضل على 1عضويهذآور مدرسة خبرهى77لحج        
نصر على ناجي 1عضويهذآور مدرسة خبرهى77لحج        
ناصر محمد ناجي2رئاسهذآور مدرسة خبرهى77لحج        
محمد ناصر الصلوي2عضويهذآور مدرسة خبرهى77لحج        
فارس نصر ثابت راشد2عضويهذآور مدرسة خبرهى77لحج        
فاطمه محمود سهين 3رئاسهاناثمدرسة خبرهى77لحج        
نور عبداهللا علي3عضويهاناثمدرسة خبرهى77لحج        
نهى سالم علي3عضويهاناثمدرسة خبرهى77لحج        
انجيال محمد فضل غالب4رئاسهاناثمدرسة خبرهى77لحج        
جوليا عبدالسالم بن ناجي 4عضويهاناثمدرسة خبرهى77لحج        
صالحه سيف زيد محسن 4عضويهاناثمدرسة خبرهى77لحج        
عبداهللا محمد غانم 1رئاسهذآور مدرسة جراعك77لحج        
محمد علوي عثمان1عضويهذآور مدرسة جراعك77لحج        
فوزي ثابت علي1عضويهذآور مدرسة جراعك77لحج        
حسين راجح حسين شعفل2رئاسهذآور مدرسة جراعك77لحج        
اياد عبدالمجيد محمد غانم 2عضويهذآور مدرسة جراعك77لحج        
عاهد احمد صالح حيدره2عضويهذآور مدرسة جراعك77لحج        
نداء حسين قاسم محمد 3رئاسهاناثمدرسة جراعك77لحج        
زهرة قاسم حسين قاسم3عضويهاناثمدرسة جراعك77لحج        
نورية حسين محمد3عضويهاناثمدرسة جراعك77لحج        
انتخاب فضل علي حسن4رئاسهاناثمدرسة جراعك77لحج        
راقيه يحيى عمر على4عضويهاناثمدرسة جراعك77لحج        
آفاء عبدالكريم سالم 4عضويهاناثمدرسة جراعك77لحج        
عبدالفتاح نصر ثابت راشد1رئاسهذآور مدرسة حسبى االعلىل77لحج        
محمد عبد مثنى 1عضويهذآور مدرسة حسبى االعلىل77لحج        
عبدالخالق عمر هيثم 1عضويهذآور مدرسة حسبى االعلىل77لحج        
عبدالكريم احمد جباري ابوبكر2رئاسهذآور مدرسة حسبى االعلىل77لحج        
خالد اسعد هيثم2عضويهذآور مدرسة حسبى االعلىل77لحج        
فهمي سيجر محمد صالح2عضويهذآور مدرسة حسبى االعلىل77لحج        
اآرام مثنى صالح على 3رئاسهاناثمدرسة حسبى االعلىل77لحج        
اآرام مثنى صالح حيدرة3عضويهاناثمدرسة حسبى االعلىل77لحج        
نجوى حسن علي صلوحه3عضويهاناثمدرسة حسبى االعلىل77لحج        
اسماء مقبل علي4رئاسهاناثمدرسة حسبى االعلىل77لحج        
سوزان عبدالكريم عبداهللا 4عضويهاناثمدرسة حسبى االعلىل77لحج        
وداد صالح هيثم محمد 4عضويهاناثمدرسة حسبى االعلىل77لحج        
احمد محمد فرج 1رئاسهذآور مدرسة ابو لحجمم77لحج        
محمد حسين1عضويهذآور مدرسة ابو لحجمم77لحج        
وافي سيف ثابت راشد1عضويهذآور مدرسة ابو لحجمم77لحج        
احمد سعيد محمد صالح2رئاسهذآور مدرسة ابو لحجمم77لحج        
صالح نصر سعيد 2عضويهذآور مدرسة ابو لحجمم77لحج        
محمد ناصر قائد 2عضويهذآور مدرسة ابو لحجمم77لحج        
هيله محسن قاسم صالح 3رئاسهاناثمدرسة ابو لحجمم77لحج        
عزيزة محمد عبد اهللا األغبري3عضويهاناثمدرسة ابو لحجمم77لحج        
سونيا منصور محمد3عضويهاناثمدرسة ابو لحجمم77لحج        
هيفاء راوح منصر4رئاسهاناثمدرسة ابو لحجمم77لحج        
والء عبدالرب على هيثم 4عضويهاناثمدرسة ابو لحجمم77لحج        
لواحظ محمد علي عباد4عضويهاناثمدرسة ابو لحجمم77لحج        
عبدالمجيد سيف محسن1رئاسهذآور مدرسة القمارين77لحج        
سعد بن سعد طالب 1عضويهذآور مدرسة القمارين77لحج        
احمد صالح سالم 1عضويهذآور مدرسة القمارين77لحج        
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حنان راجح هيثم 2رئاسهاناثمدرسة القمارين77لحج        
رضية راجح عبداهللا راحج2عضويهاناثمدرسة القمارين77لحج        
انتصار عبدالمنعم عبدة قاسم2عضويهاناثمدرسة القمارين77لحج        
محمود مانع قدير حسين 1رئاسهذآور مدرسة الغسله القرعس77لحج        
اسامة هيثم سالم صالح1عضويهذآور مدرسة الغسله القرعس77لحج        
عبدالسالم محمد زين1عضويهذآور مدرسة الغسله القرعس77لحج        
صفاء عبداهللا علي ناجي2رئاسهاناثمدرسة الغسله القرعس77لحج        
سباء ثابت هيثم صالح 2عضويهاناثمدرسة الغسله القرعس77لحج        
سلوى سيف صالح محسن2عضويهاناثمدرسة الغسله القرعس77لحج        
نديم عبداهللا حسين عبيد1رئاسهذآور مدرسة ولخع77لحج        
صالح سيف سالم ناصر 1عضويهذآور مدرسة ولخع77لحج        
محمد خالد عبداهللا يحيى 1عضويهذآور مدرسة ولخع77لحج        
مرام العبد محسن هادي 2رئاسهاناثمدرسة ولخع77لحج        
برود علوي عثمان2عضويهاناثمدرسة ولخع77لحج        
ليلى عبداهللا صالح2عضويهاناثمدرسة ولخع77لحج        
فضل سالم داؤود عمر1رئاسهذآور مدرسة ابو هريريه قرية على اعرمف77لحج        
عبدالمجيد راجح قاسم1عضويهذآور مدرسة ابو هريريه قرية على اعرمف77لحج        
رمزي صالح سلمان1عضويهذآور مدرسة ابو هريريه قرية على اعرمف77لحج        
ليلى عبداهللا صالح خليفة2رئاسهاناثمدرسة ابو هريريه قرية على اعرمف77لحج        
وثيقه احمد ناصر 2عضويهاناثمدرسة ابو هريريه قرية على اعرمف77لحج        
ارزاق على سعيد 2عضويهاناثمدرسة ابو هريريه قرية على اعرمف77لحج        
نبيله يحيى قاسم على 3رئاسهاناثمدرسة ابو هريريه قرية على اعرمف77لحج        
سميحه محمد علي حسن3عضويهاناثمدرسة ابو هريريه قرية على اعرمف77لحج        
سوسن مهدي ناصر3عضويهاناثمدرسة ابو هريريه قرية على اعرمف77لحج        
ياسر بدر سعد1رئاسهذآور مدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
صالح زين على 1عضويهذآور مدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
ثابت محمد زين الشرياني1عضويهذآور مدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
يحيى حيدره احمد الشبحيى2رئاسهذآور مدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
مازن محسن فضل حمودة2عضويهذآور مدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
عبدالفتاح عبدالرب يوسف2عضويهذآور مدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
انتصار عبدالقوي حسين3رئاسهاناثمدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
ايمان حسن على محسن 3عضويهاناثمدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
شف ثابت منصر3عضويهاناثمدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
منى ناصر بن ناصر 4رئاسهاناثمدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
مرفت ناصر محمد4عضويهاناثمدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
خوله عبده احمد مفلح4عضويهاناثمدرسة بئر العروس ذراع الدخلهص77لحج        
عبداهللا محمد عمر بن عزان 1رئاسهذآور مدرسة قرية الدارق77لحج        
سيف حسن قحطان1عضويهذآور مدرسة قرية الدارق77لحج        
ماجد احمد نصر1عضويهذآور مدرسة قرية الدارق77لحج        
بلقيس يوسف مثنى2رئاسهاناثمدرسة قرية الدارق77لحج        
افراح احمد عبيد 2عضويهاناثمدرسة قرية الدارق77لحج        
داليا عبدالرقيب عبده 2عضويهاناثمدرسة قرية الدارق77لحج        
محمد فضل قاسم العطافي1رئاسهذآور مدرسة بن حيان المسينهر77لحج        
عبدالمجيد محمد منصر يوسف1عضويهذآور مدرسة بن حيان المسينهر77لحج        
فضل محسن ناجي1عضويهذآور مدرسة بن حيان المسينهر77لحج        
اسيا حسين محسن 2رئاسهاناثمدرسة بن حيان المسينهر77لحج        
فالنتينا عبداهللا حمدين عبداهللا2عضويهاناثمدرسة بن حيان المسينهر77لحج        
ايناس عبدالحكيم محمد عمر2عضويهاناثمدرسة بن حيان المسينهر77لحج        
عثمان عقيل سعيد 1رئاسهذآور مدرسة اسفل سرارش77لحج        
ماجد فضل عبيد سالم1عضويهذآور مدرسة اسفل سرارش77لحج        
حمدي زين حسين1عضويهذآور مدرسة اسفل سرارش77لحج        
نسيبة عبدالجليل 2رئاسهاناثمدرسة اسفل سرارش77لحج        
ليلى عبدالحافظ محمد موسى2عضويهاناثمدرسة اسفل سرارش77لحج        
ندوه ناصر النقيب2عضويهاناثمدرسة اسفل سرارش77لحج        
طالب بن طالب عبيد1رئاسهذآور مدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
ياسر ابوبكر سالم السيد 1عضويهذآور مدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
ثابت بن ثابت عبدالقوي1عضويهذآور مدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
حوشب سعيد علي2رئاسهذآور مدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
محمد صالح قاسم 2عضويهذآور مدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
مجدي ثابت صالح غازي2عضويهذآور مدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
فاطمه محمد عبدالقوي3رئاسهاناثمدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
رواء مجدي محمد3عضويهاناثمدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
حنان ثابت غالب3عضويهاناثمدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
هبلين سعيد احمد سيف4رئاسهاناثمدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
راويه احمد حسين 4عضويهاناثمدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
نجاة صالح محمد هاشم4عضويهاناثمدرسة بئر العروس الرباطت77لحج        
عارف شيخ عمرين الشيخ1رئاسهذآور مدرسة بالل معريانث77لحج        
مدين يحي سعيد الشبحي1عضويهذآور مدرسة بالل معريانث77لحج        
عبد الباري قاسم طاهر1عضويهذآور مدرسة بالل معريانث77لحج        
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ذآرى صالح محسن سبعه 2رئاسهاناثمدرسة بالل معريانث77لحج        
بشرى عبده احمد عبداهللا2عضويهاناثمدرسة بالل معريانث77لحج        
اماني فضل علي باشا2عضويهاناثمدرسة بالل معريانث77لحج        
آيان صالح مبارك3رئاسهاناثمدرسة بالل معريانث77لحج        
افراح عبداهللا عبده اليزيدي3عضويهاناثمدرسة بالل معريانث77لحج        
منى عبداهللا صالح 3عضويهاناثمدرسة بالل معريانث77لحج        
عادل فضل سعيد1رئاسهذآور مدرسة الشهيد معريانخ77لحج        
يحيى هيثم ناصر 1عضويهذآور مدرسة الشهيد معريانخ77لحج        
محمود سالم قحطان 1عضويهذآور مدرسة الشهيد معريانخ77لحج        
لينا محمد احمد البان2رئاسهاناثمدرسة الشهيد معريانخ77لحج        
ياسمين احمد محمد يحى2عضويهاناثمدرسة الشهيد معريانخ77لحج        
داليا عبداهللا طاهر2عضويهاناثمدرسة الشهيد معريانخ77لحج        
امتياز عبدالرزاق محمد3رئاسهاناثمدرسة الشهيد معريانخ77لحج        
اسمهان على ناجي3عضويهاناثمدرسة الشهيد معريانخ77لحج        
عاطية محمد محسن عباد3عضويهاناثمدرسة الشهيد معريانخ77لحج        
محمود صالح على بن شجاع 1رئاسهذآور مدرسة حميد لوادذ77لحج        
عبدالسالم ثابت بن ثابت1عضويهذآور مدرسة حميد لوادذ77لحج        
صبري عبداهللا حيدرة1عضويهذآور مدرسة حميد لوادذ77لحج        
نورا احمد على العكبرى 2رئاسهاناثمدرسة حميد لوادذ77لحج        
عزيزة احمد طالب2عضويهاناثمدرسة حميد لوادذ77لحج        
سمراء محمد سعيد2عضويهاناثمدرسة حميد لوادذ77لحج        
رسام فضل حسن الرفاعي1رئاسهذآور حبيل الغربانيض77لحج        
على حسين غالب احمد 1عضويهذآور حبيل الغربانيض77لحج        
على محمد شائف ناجي1عضويهذآور حبيل الغربانيض77لحج        
صباح محمد محسن صالح2رئاسهاناثحبيل الغربانيض77لحج        
نضال عبداهللا هيثم علي2عضويهاناثحبيل الغربانيض77لحج        
حنان صالح عثمان عبادي2عضويهاناثحبيل الغربانيض77لحج        
غالب ويس حسن حسين 1رئاسهذآور مدرسة موقرظ77لحج        
ياسين سعيد عثمان1عضويهذآور مدرسة موقرظ77لحج        
فيصل محمد فرج باياقس1عضويهذآور مدرسة موقرظ77لحج        
سعديه محسن على جابر 2رئاسهاناثمدرسة موقرظ77لحج        
امل فضل راجح2عضويهاناثمدرسة موقرظ77لحج        
اسماء احمد غالب2عضويهاناثمدرسة موقرظ77لحج        
أحمد صالح الحاجري1رئاسهذآور مدرسة بالد العمرىغ77لحج        
قائد صالح ناجي عبيد 1عضويهذآور مدرسة بالد العمرىغ77لحج        
ثابت طاهر سلمان السميع 1عضويهذآور مدرسة بالد العمرىغ77لحج        
ميادة صالح قاسم2رئاسهاناثمدرسة بالد العمرىغ77لحج        
نجاه على على جابر 2عضويهاناثمدرسة بالد العمرىغ77لحج        
نجاح محسن على مقبل 2عضويهاناثمدرسة بالد العمرىغ77لحج        
سعيد صالح ناصر القادري1رئاسهذآور مدرسة احلها77٢لحج        
سميح احمد قاسم حسن1عضويهذآور مدرسة احلها77٢لحج        
نجيب عبدالعزيز القاضي1عضويهذآور مدرسة احلها77٢لحج        
شريفه على صالح السويني2رئاسهاناثمدرسة احلها77٢لحج        
يسرى علوي عثمان2عضويهاناثمدرسة احلها77٢لحج        
صفاء احمد قاسم حسن2عضويهاناثمدرسة احلها77٢لحج        
غسان عبداهللا صالح1رئاسهذآور مدرسة رشدهب77٢لحج        
عبدالقوي عبداهللا محسن العلوي1عضويهذآور مدرسة رشدهب77٢لحج        
صادق سلمان عثمان على 1عضويهذآور مدرسة رشدهب77٢لحج        
ريام صالح عمر2رئاسهاناثمدرسة رشدهب77٢لحج        
نجاه محمد محمد سعد 2عضويهاناثمدرسة رشدهب77٢لحج        
ختام محسن على شبح 2عضويهاناثمدرسة رشدهب77٢لحج        
احمد يحيى ثابت عفيف 1رئاسهذآور مدرسة نعمانا78لحج        
احمد العبد احمد1عضويهذآور مدرسة نعمانا78لحج        
فضل جبران صالح1عضويهذآور مدرسة نعمانا78لحج        
جميله فضل جبران 2رئاسهاناثمدرسة نعمانا78لحج        
فائزة محمد قاسم2عضويهاناثمدرسة نعمانا78لحج        
طليعة محمد علي2عضويهاناثمدرسة نعمانا78لحج        
نصر عبدالهادي محمد خالد1رئاسهذآور  مدرسة الجربةب78لحج        
احمد صالح احمد الخنيشي1عضويهذآور  مدرسة الجربةب78لحج        
عبد اهللا محمد قائد محمد1عضويهذآور  مدرسة الجربةب78لحج        
محمد حسين عبدالقادر روايس2رئاسهذآور  مدرسة الجربةب78لحج        
علي حسين يحي2عضويهذآور  مدرسة الجربةب78لحج        
محمود عبداهللا غبيديل2عضويهذآور  مدرسة الجربةب78لحج        
هيلة حيدرة سقاف3رئاسهاناث مدرسة الجربةب78لحج        
اقبال منصور سالم قاسم 3عضويهاناث مدرسة الجربةب78لحج        
هيله حيدره سقاف صالح 3عضويهاناث مدرسة الجربةب78لحج        
منزله على ثابت هادي 4رئاسهاناث مدرسة الجربةب78لحج        
سعدية علي عبدالكريم4عضويهاناث مدرسة الجربةب78لحج        
سوزان عدنان محمد زنبيل4عضويهاناث مدرسة الجربةب78لحج        
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جمال قاسم محمد الراهيه1رئاسهذآور مدرسة منغرةج78لحج        
جمال عبدالحميد جابر1عضويهذآور مدرسة منغرةج78لحج        
عبدالرب قاسم محمد خالد1عضويهذآور مدرسة منغرةج78لحج        
اوسان فضل عوض2رئاسهاناثمدرسة منغرةج78لحج        
سدريا محمد عبدالاله عاطف2عضويهاناثمدرسة منغرةج78لحج        
هنادي حسن عمر عبداهللا2عضويهاناثمدرسة منغرةج78لحج        
ناهد منصور سالم قاسم 3رئاسهاناثمدرسة منغرةج78لحج        
سماح احمد بن احمد3عضويهاناثمدرسة منغرةج78لحج        
اشجان عبداهللا محمد3عضويهاناثمدرسة منغرةج78لحج        
سليمان حسين يحي1رئاسهذآور مدرسة طارق بن زيادد78لحج        
عمر محمود المطري1عضويهذآور مدرسة طارق بن زيادد78لحج        
عمر عبدالرب احمد 1عضويهذآور مدرسة طارق بن زيادد78لحج        
وليه علي احمد بهامل2رئاسهاناثمدرسة طارق بن زيادد78لحج        
ريتا قايد صالح عطبوش2عضويهاناثمدرسة طارق بن زيادد78لحج        
راناء على عبداهللا الجابري2عضويهاناثمدرسة طارق بن زيادد78لحج        
على محمد عبدالاله عاطف1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
راشد قاسم بن قاسم صالح1عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
علي شائف ثابت حيدره1عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
منير صالح علي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
عبدالرحمن مثنى عمر 2عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
فضل محمد حسن الهندي2عضويهذآور مدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
حنان عمر احمد يسلم 3رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
سناح هيثم سعيد3عضويهاناثمدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
ابعاد احمد صالح حنش3عضويهاناثمدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
انصاف محمد عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
هناء حسين يحيى احمد جوهر4عضويهاناثمدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
امل حسين بن حسين عاطف4عضويهاناثمدرسة الشهيد عبدالقويه78لحج        
قاسم احمد عبدالكريم1رئاسهذآور مدرسة عائشةو78لحج        
احمد حسن يحيى 1عضويهذآور مدرسة عائشةو78لحج        
فيصل احمد حسين 1عضويهذآور مدرسة عائشةو78لحج        
خديجه قايد صالح موجه 2رئاسهاناثمدرسة عائشةو78لحج        
هدى زين محمد2عضويهاناثمدرسة عائشةو78لحج        
تنهيد مهدي وادي2عضويهاناثمدرسة عائشةو78لحج        
حمود عبدالحافظ شائف1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
ماجد احمد صالح1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
بشير احمد عبيد1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
عادل سعيد راجح 2رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
قاسم عبدالرحمن القاضي2عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
رضوان عوض علي2عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
أصيل احمد بن احمد3رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
احمد محمد محسن 3عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
شعبي على سعيد احمد3عضويهذآور مدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
ماجدة فضل هاشم4رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
ذآرى سليمان احمد حسن 4عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
اروى سعيد حاشد4عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
ماجده فضل هاشم 5رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
آريمة عبدالكريم فضل5عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
اماني عبداهللا حسين5عضويهاناثمدرسة عمر بن عبد العزيزز78لحج        
بكيل ناشر هيثم احمد1رئاسهذآور مدرسة اسامه بن زيدح78لحج        
محمد بن محمد عبدالقوي1عضويهذآور مدرسة اسامه بن زيدح78لحج        
عمر صالح جابر 1عضويهذآور مدرسة اسامه بن زيدح78لحج        
زينب عبداهللا شاهر2رئاسهاناثمدرسة اسامه بن زيدح78لحج        
ارزاق منصور سالم قاسم 2عضويهاناثمدرسة اسامه بن زيدح78لحج        
رويد عدنان محمد الحكيمي2عضويهاناثمدرسة اسامه بن زيدح78لحج        
سيناء محمد جامع 3رئاسهاناثمدرسة اسامه بن زيدح78لحج        
مبروآة عبد ناصر3عضويهاناثمدرسة اسامه بن زيدح78لحج        
رفيدة شائف محمد قائد3عضويهاناثمدرسة اسامه بن زيدح78لحج        
صدام صالح عثمان 1رئاسهذآور مدرسة محور عدن الجهارط78لحج        
منصور محمد احمد1عضويهذآور مدرسة محور عدن الجهارط78لحج        
وسيم عبدالقادر هاشم1عضويهذآور مدرسة محور عدن الجهارط78لحج        
فتحية محمد عوض2رئاسهاناثمدرسة محور عدن الجهارط78لحج        
منال عبداهللا محمد العمري2عضويهاناثمدرسة محور عدن الجهارط78لحج        
وسيمه محمد حازم سعيد 2عضويهاناثمدرسة محور عدن الجهارط78لحج        
ياسر حسين ناصر1رئاسهذآور  مدرسة الفاروق الصومعةى78لحج        
اآرم صالح محمد سعيد 1عضويهذآور  مدرسة الفاروق الصومعةى78لحج        
حسين ثابت مثنى 1عضويهذآور  مدرسة الفاروق الصومعةى78لحج        
عبدالخالق احمد سالم 2رئاسهذآور  مدرسة الفاروق الصومعةى78لحج        
ماجد ثابت هيثم فضل2عضويهذآور  مدرسة الفاروق الصومعةى78لحج        
نصر شائف عبدالكريم2عضويهذآور  مدرسة الفاروق الصومعةى78لحج        
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مهديه مهدي على عبده 3رئاسهاناث مدرسة الفاروق الصومعةى78لحج        
إنتصار سعيد صالح صالح3عضويهاناث مدرسة الفاروق الصومعةى78لحج        
آوثر ناصر سعد3عضويهاناث مدرسة الفاروق الصومعةى78لحج        
خضر عبدالقوي قاسم 1رئاسهذآور مدرسة عبد ربه طالب الجيلك78لحج        
عبداهللا سالم احمد1عضويهذآور مدرسة عبد ربه طالب الجيلك78لحج        
حسين محسن ناجي الشطيري1عضويهذآور مدرسة عبد ربه طالب الجيلك78لحج        
ليلى يحي سعد2رئاسهاناثمدرسة عبد ربه طالب الجيلك78لحج        
هيفاء على محمد العميري2عضويهاناثمدرسة عبد ربه طالب الجيلك78لحج        
راميه محسن سعيد ماهر2عضويهاناثمدرسة عبد ربه طالب الجيلك78لحج        
سيف عبدالباقي بن عبدالباقي1رئاسهذآور مدرسة زين طالبل78لحج        
سامي منصر احمد 1عضويهذآور مدرسة زين طالبل78لحج        
فضل عبدالكريم سعيد 1عضويهذآور مدرسة زين طالبل78لحج        
باسم محمود حيدرة سالم2رئاسهذآور مدرسة زين طالبل78لحج        
عبدالقوي سعيد النقيب 2عضويهذآور مدرسة زين طالبل78لحج        
منير عبدالرسول هاشم2عضويهذآور مدرسة زين طالبل78لحج        
حسناء منير محمد عبدالقوي3رئاسهاناثمدرسة زين طالبل78لحج        
الهام حسين محمد3عضويهاناثمدرسة زين طالبل78لحج        
رضية محمد عبداهللا3عضويهاناثمدرسة زين طالبل78لحج        
حسناء عبدربه مهدي4رئاسهاناثمدرسة زين طالبل78لحج        
سباء فضل عبداهللا 4عضويهاناثمدرسة زين طالبل78لحج        
افراح علي مرشد4عضويهاناثمدرسة زين طالبل78لحج        
عبدالقوي احمد زين1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدم78لحج        
احمد عبداهللا احمد1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدم78لحج        
رامي صالح سالم1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدم78لحج        
محمود ناصر على 2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدم78لحج        
عبدالرب قاسم بن قاسم2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدم78لحج        
مازن عبدالكريم فضل2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدم78لحج        
اروى احمد صالح المقطري3رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدم78لحج        
يسرى محمد الهبه3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدم78لحج        
شادية محمد خالد مرشد3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدم78لحج        
قاسم حسين احمد1رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبلن78لحج        
على صالح بن صالح 1عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلن78لحج        
عبدالرحمن صالح احمد 1عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلن78لحج        
ماجد احمد صالح2رئاسهذآور مدرسة معاذ بن جبلن78لحج        
عبداهللا صالح احمد خالد 2عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلن78لحج        
احمد هادي حسن2عضويهذآور مدرسة معاذ بن جبلن78لحج        
نوال علي صالح3رئاسهاناثمدرسة معاذ بن جبلن78لحج        
انتصار قاسم ابراهيم 3عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلن78لحج        
سيناء جماعي سعيد3عضويهاناثمدرسة معاذ بن جبلن78لحج        
احمد عبداهللا احمد حمزه 1رئاسهذآور مدرسة فضل حمزهس78لحج        
فارس قاسم حسن1عضويهذآور مدرسة فضل حمزهس78لحج        
جمال علي صالح1عضويهذآور مدرسة فضل حمزهس78لحج        
عبداهللا منصر ابوبكر2رئاسهذآور مدرسة فضل حمزهس78لحج        
عبدالرقيب علوي موجر علي2عضويهذآور مدرسة فضل حمزهس78لحج        
هائل سعيد عبيد2عضويهذآور مدرسة فضل حمزهس78لحج        
هيفاء محمد جبران 3رئاسهاناثمدرسة فضل حمزهس78لحج        
نورية جبران محسن3عضويهاناثمدرسة فضل حمزهس78لحج        
هدى سيف حسن3عضويهاناثمدرسة فضل حمزهس78لحج        
فاطمة محمد غازي4رئاسهاناثمدرسة فضل حمزهس78لحج        
اسمهان عبدالقوي عبداهللا 4عضويهاناثمدرسة فضل حمزهس78لحج        
اشواق فيصل احمد عبيد 4عضويهاناثمدرسة فضل حمزهس78لحج        
فهمي فضل محمد حسن1رئاسهذآور مدرسة ابو بكر الصديق الساآنع78لحج        
فايز عبدالحافظ حسين 1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديق الساآنع78لحج        
عبداهللا على خالد 1عضويهذآور مدرسة ابو بكر الصديق الساآنع78لحج        
وجود ابراهيم سالم محمد 2رئاسهاناثمدرسة ابو بكر الصديق الساآنع78لحج        
رمياء فيصل افندي2عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديق الساآنع78لحج        
نضال علي طلحة حسين2عضويهاناثمدرسة ابو بكر الصديق الساآنع78لحج        
على عبدالرب صالح 1رئاسهذآور مدرسة الجالء شعبيف78لحج        
محمود علي مرشد1عضويهذآور مدرسة الجالء شعبيف78لحج        
سيف يحي منصر1عضويهذآور مدرسة الجالء شعبيف78لحج        
حزام محمد شايف محمد2رئاسهذآور مدرسة الجالء شعبيف78لحج        
محمد صالح على 2عضويهذآور مدرسة الجالء شعبيف78لحج        
زين عوض احمد رجب2عضويهذآور مدرسة الجالء شعبيف78لحج        
نجاة عبدالجبار محمد يحي3رئاسهاناثمدرسة الجالء شعبيف78لحج        
فاطمه عبدالقوي صالح 3عضويهاناثمدرسة الجالء شعبيف78لحج        
اروى عبدالجبار المنتصر3عضويهاناثمدرسة الجالء شعبيف78لحج        
ليلى جامع بشير 4رئاسهاناثمدرسة الجالء شعبيف78لحج        
هيام محمد احمد4عضويهاناثمدرسة الجالء شعبيف78لحج        
نعمة محمد يحي4عضويهاناثمدرسة الجالء شعبيف78لحج        
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جمال هادي سالم1رئاسهذآور مدرسة علي سالم نقرهص78لحج        
فوزي صالح حسين 1عضويهذآور مدرسة علي سالم نقرهص78لحج        
على عبداهللا قاسم 1عضويهذآور مدرسة علي سالم نقرهص78لحج        
علياء محمد سعيد2رئاسهاناثمدرسة علي سالم نقرهص78لحج        
بلقيس على صالح محمد 2عضويهاناثمدرسة علي سالم نقرهص78لحج        
راويه صالح بن صالح 2عضويهاناثمدرسة علي سالم نقرهص78لحج        
اديب حسين سالم 1رئاسهذآور  مدرسة رهوة ضولق78لحج        
عبدالقادر علي محمد1عضويهذآور  مدرسة رهوة ضولق78لحج        
حسين محمد ناصر مرعي1عضويهذآور  مدرسة رهوة ضولق78لحج        
ايمان مسور عياش2رئاسهاناث مدرسة رهوة ضولق78لحج        
سحر عبد اهللا الهراني2عضويهاناث مدرسة رهوة ضولق78لحج        
لطيفة عبدالناصر عبدالرب2عضويهاناث مدرسة رهوة ضولق78لحج        
بسام قاسم ثابت فضل1رئاسهذآور مدرسة الحرية السويداءر78لحج        
محسن محمد قحطان الراشدي1عضويهذآور مدرسة الحرية السويداءر78لحج        
مطيع عوض محسن الحشري1عضويهذآور مدرسة الحرية السويداءر78لحج        
عارف علوي ناصر السابقي2رئاسهذآور مدرسة الحرية السويداءر78لحج        
فضل راجح مقبل علي2عضويهذآور مدرسة الحرية السويداءر78لحج        
خالد عوض عمر2عضويهذآور مدرسة الحرية السويداءر78لحج        
خالدة  صالح قاسم3رئاسهاناثمدرسة الحرية السويداءر78لحج        
انهار عبداهللا احمد النقيب 3عضويهاناثمدرسة الحرية السويداءر78لحج        
امال مصلح ثابت3عضويهاناثمدرسة الحرية السويداءر78لحج        
خديجه سالم محمد 4رئاسهاناثمدرسة الحرية السويداءر78لحج        
ثريا هيثم قاسم4عضويهاناثمدرسة الحرية السويداءر78لحج        
انجيالء سالم محمد4عضويهاناثمدرسة الحرية السويداءر78لحج        
نصر طالب عبدالقوي 1رئاسهذآور مدرسة الحريةش78لحج        
ناصر محسن عبد اهللا دباء1عضويهذآور مدرسة الحريةش78لحج        
صدام علي احمد سالم1عضويهذآور مدرسة الحريةش78لحج        
خالد حسن صالح داهية2رئاسهذآور مدرسة الحريةش78لحج        
راجح سالم راجح 2عضويهذآور مدرسة الحريةش78لحج        
صابر علي سعيد محمد2عضويهذآور مدرسة الحريةش78لحج        
نعمة سعد حيدرة3رئاسهاناثمدرسة الحريةش78لحج        
افراح عبداهللا صالح 3عضويهاناثمدرسة الحريةش78لحج        
جوهره محمد سيف 3عضويهاناثمدرسة الحريةش78لحج        
عبدالفتاح مثنى ثابت1رئاسهذآور  مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
يحيى احمد سكندر 1عضويهذآور  مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
صالح يحيى سلمان 1عضويهذآور  مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
حسين سعيد صالح 2رئاسهذآور  مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
عبدالفتاح محمد عبداهللا ناصر2عضويهذآور  مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
قاسم جبيران سلمان2عضويهذآور  مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
وحيده محمد سعيد 3رئاسهاناث مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
أرياف محمد صالح3عضويهاناث مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
ليندا الخضر عبد اهللا3عضويهاناث مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
حياة صالح هيثم4رئاسهاناث مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
عبير نصر سعيد النقيب 4عضويهاناث مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
منال يحيى سلمان 4عضويهاناث مدرسة جعفر بن ابي طالبت78لحج        
خالد احمد عبدالقوي1رئاسهذآور مدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
علي ثابت صالح1عضويهذآور مدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
علوي حامد محمد1عضويهذآور مدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
سعيد علوي جعفر2رئاسهذآور مدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
فضل قاسم عبدالرحمن 2عضويهذآور مدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
مالك عبدالرحمن صالح قاسم2عضويهذآور مدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
اماني محسن احمد ناجي3رئاسهاناثمدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
نواء فضل حسين3عضويهاناثمدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
غزة منصور قائد3عضويهاناثمدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
لولة حسين عبدالقوي4رئاسهاناثمدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
زاآيه محمد عبدالكريم 4عضويهاناثمدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
ايمان احمد سالم 4عضويهاناثمدرسة السالم قرية الخللث78لحج        
فؤاد ناصر قشاش1رئاسهذآور مدرسة الحواشبخ78لحج        
ياسر حسين بن حسين 1عضويهذآور مدرسة الحواشبخ78لحج        
على بن على صالح الحوشبي1عضويهذآور مدرسة الحواشبخ78لحج        
وفاء محمد سعيد 2رئاسهاناثمدرسة الحواشبخ78لحج        
فائزة صالح محسن2عضويهاناثمدرسة الحواشبخ78لحج        
سيماء علي مقبل عبد اهللا2عضويهاناثمدرسة الحواشبخ78لحج        
عبدالرحمن قاسم يحيى 1رئاسهذآور مدرسة النجدذ78لحج        
فتحي سيف مقبل سيف1عضويهذآور مدرسة النجدذ78لحج        
شائف علي سيف1عضويهذآور مدرسة النجدذ78لحج        
احمد محمد غالب علي2رئاسهذآور مدرسة النجدذ78لحج        
عمار محمد عبدالقوي2عضويهذآور مدرسة النجدذ78لحج        
علي محمد عبداهللا حنش2عضويهذآور مدرسة النجدذ78لحج        
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لولة نقيب عاطف3رئاسهاناثمدرسة النجدذ78لحج        
هنده قاسم زين 3عضويهاناثمدرسة النجدذ78لحج        
هناء سالم عقيل3عضويهاناثمدرسة النجدذ78لحج        
سحر سيف حسين 4رئاسهاناثمدرسة النجدذ78لحج        
انجيال محمد حسن4عضويهاناثمدرسة النجدذ78لحج        
فندية محمد علي4عضويهاناثمدرسة النجدذ78لحج        
صالح عمر زين هادي1رئاسهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرض78لحج        
زين سعيد قاسم الهاللي1عضويهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرض78لحج        
على خالد بن خالد 1عضويهذآور مدرسة ١٤ اآتوبرض78لحج        
شيماء محسن ناصر2رئاسهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرض78لحج        
اروى حسن عبداهللا الهاللي2عضويهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرض78لحج        
حنان محمد عبادي جبران2عضويهاناثمدرسة ١٤ اآتوبرض78لحج        
محمد عبدالحافظ يوسف 1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
اآرم محسن قاسم1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
فهد عبد العزيز شيخ1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
عادل يحي علي2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
قاسم محسن على 2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
سليم عبداهللا عوض2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
سوسن سيف حسين 3رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
افراح سيف نقيب3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
سحر درويش مهيوب3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
اروى محمد جامع4رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
نجوى عاطف ثابت 4عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
فايزه يوسف حنش4عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد سطلهظ78لحج        
هاني قاسم مثنى1رئاسهذآور مدرسة عبداهللا بن رواحهغ78لحج        
مثنى قاسم عثمان 1عضويهذآور مدرسة عبداهللا بن رواحهغ78لحج        
على سالم محسن 1عضويهذآور مدرسة عبداهللا بن رواحهغ78لحج        
اخالص عاطف صالح 2رئاسهاناثمدرسة عبداهللا بن رواحهغ78لحج        
آفاح علي بن علي2عضويهاناثمدرسة عبداهللا بن رواحهغ78لحج        
انتصار علوي عبيد2عضويهاناثمدرسة عبداهللا بن رواحهغ78لحج        
على عبدالاله محسن 1رئاسهذآور مدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
محمد احمد فاضل الكعبي1عضويهذآور مدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
علي عبد فضل1عضويهذآور مدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
حسين قاسم عوض2رئاسهذآور مدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
عبده قاسم محمد احمد2عضويهذآور مدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
عبداهللا محمد حسين السعدي2عضويهذآور مدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
بشرى عبدالسالم ناجي3رئاسهاناثمدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
الهام محمد عبدالرزاق الشاطري3عضويهاناثمدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
وهيبه علي سيف حزام قائد3عضويهاناثمدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
ايناس احمد محمد مهدي4رئاسهاناثمدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
امل قاسم شائف4عضويهاناثمدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
حفيظه قاسم محمد احمد4عضويهاناثمدرسة قربة لكعوبا78٢لحج        
جالل ثابت قاسم محسن1رئاسهذآور مدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
عبداهللا سالم مهدي1عضويهذآور مدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
محمد على محسن 1عضويهذآور مدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
بسام صالح ثابت2رئاسهذآور مدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
ابوبكر احمد سيف القدسي2عضويهذآور مدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
مازن عبدالحق مهدي محمد2عضويهذآور مدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
عائدة عبدالحافظ شائف3رئاسهاناثمدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
سعود يحيى ناصر سعيد 3عضويهاناثمدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
رشا منذوق صالح3عضويهاناثمدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
جوهره الخمج يحيى هادي4رئاسهاناثمدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
مريم احمد عبدالكريم4عضويهاناثمدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
ماجدة قاسم مثنى4عضويهاناثمدرسة بين المحاور القدمهب78٢لحج        
صالح قاسم عبدالرب1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
حسين فضل حسين1عضويهذآور مدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
سعيد علي احمد 1عضويهذآور مدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
محمد ابوبكر مثنى2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
عبدالكريم سيف عبداهللا2عضويهذآور مدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
أنور صالح أحمد عوض2عضويهذآور مدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
سونيا قائد علي3رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
منى يحيى سعيد3عضويهاناثمدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
فتحيه عبداهللا صادق3عضويهاناثمدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
منيرة نعمان حسن محمد4رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
خديجة ثابت صالح4عضويهاناثمدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
رامية محسن ماطر4عضويهاناثمدرسة الشهيد عبد الرب الظهرةا79لحج        
ربيع محمد صالح1رئاسهذآور مدرسة ذي بصراءب79لحج        
نصر قاسم صالح 1عضويهذآور مدرسة ذي بصراءب79لحج        
محد علي محمد البطل1عضويهذآور مدرسة ذي بصراءب79لحج        

صفحة ٤٢ من ٤٩



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

محمد عبده احمد2رئاسهذآور مدرسة ذي بصراءب79لحج        
عوض صالح احمد 2عضويهذآور مدرسة ذي بصراءب79لحج        
زآي عبده محمد ثابت2عضويهذآور مدرسة ذي بصراءب79لحج        
حسين عبداهللا محمد الفيضي3رئاسهذآور مدرسة ذي بصراءب79لحج        
قاسم عبدالرحمن قاسم3عضويهذآور مدرسة ذي بصراءب79لحج        
عباس سعيد عبدالدائم3عضويهذآور مدرسة ذي بصراءب79لحج        
نسيبة علي مهيوب4رئاسهاناثمدرسة ذي بصراءب79لحج        
فايزه محمد عبداهللا الراعي4عضويهاناثمدرسة ذي بصراءب79لحج        
احالم عبده حمادي4عضويهاناثمدرسة ذي بصراءب79لحج        
وفاء سعيد زيد5رئاسهاناثمدرسة ذي بصراءب79لحج        
سلوى خطاب عبده5عضويهاناثمدرسة ذي بصراءب79لحج        
آوآب محمد حزام5عضويهاناثمدرسة ذي بصراءب79لحج        
بيان علي مهيوب6رئاسهاناثمدرسة ذي بصراءب79لحج        
نور محمد مانع6عضويهاناثمدرسة ذي بصراءب79لحج        
ذآرى مثنى صالح غازي6عضويهاناثمدرسة ذي بصراءب79لحج        
عمر علي بن علي الطماري1رئاسهذآور مدرسة بدر المبعلج79لحج        
عبد الملك عبدالناصر عبداهللا1عضويهذآور مدرسة بدر المبعلج79لحج        
عبد الرحمن صالح فارع مقبل1عضويهذآور مدرسة بدر المبعلج79لحج        
عبدالسالم قاسم عبدربه الصالحي2رئاسهذآور مدرسة بدر المبعلج79لحج        
علوي قاسم فضل2عضويهذآور مدرسة بدر المبعلج79لحج        
ناصر زيد راجح اليوسفي2عضويهذآور مدرسة بدر المبعلج79لحج        
قاسم سعد عوض3رئاسهذآور مدرسة بدر المبعلج79لحج        
أياد ثابت عبدالواسع3عضويهذآور مدرسة بدر المبعلج79لحج        
راشد عبداللطيف عبدالرحمن الصالحي3عضويهذآور مدرسة بدر المبعلج79لحج        
حمامه سالم صالح4رئاسهاناثمدرسة بدر المبعلج79لحج        
جمانة محمد مشدلي4عضويهاناثمدرسة بدر المبعلج79لحج        
ناريمان جودات فضل غالب4عضويهاناثمدرسة بدر المبعلج79لحج        
ألطاف احمد مثنى5رئاسهاناثمدرسة بدر المبعلج79لحج        
اندي حسن عبداهللا قاسم5عضويهاناثمدرسة بدر المبعلج79لحج        
ليزا على محمد سيف5عضويهاناثمدرسة بدر المبعلج79لحج        
مطيع يحي ثابت الربيعي1رئاسهذآور مدرسة قرية صائبد79لحج        
عوض مثنى قاسم مثنى1عضويهذآور مدرسة قرية صائبد79لحج        
عبدالرب خالد عبيد1عضويهذآور مدرسة قرية صائبد79لحج        
يسار ثابت صالح2رئاسهذآور مدرسة قرية صائبد79لحج        
عبدالقادر عبدالحافظ الجحوشي2عضويهذآور مدرسة قرية صائبد79لحج        
حسين حسين محمد قاسم2عضويهذآور مدرسة قرية صائبد79لحج        
رناء علي عبداهللا3رئاسهاناثمدرسة قرية صائبد79لحج        
شهد عادل ثابت3عضويهاناثمدرسة قرية صائبد79لحج        
سوريا جميل عبد3عضويهاناثمدرسة قرية صائبد79لحج        
فريال فضل محسن حموده4رئاسهاناثمدرسة قرية صائبد79لحج        
نجاء محمد قاسم4عضويهاناثمدرسة قرية صائبد79لحج        
اماني عبداهللا عمر عباد4عضويهاناثمدرسة قرية صائبد79لحج        
احمد علي احمد عبدالجبار1رئاسهذآور مدرسة العودي آل احمده79لحج        
حسين عبيد صالح1عضويهذآور مدرسة العودي آل احمده79لحج        
عبداهللا سعيد محمد صالح1عضويهذآور مدرسة العودي آل احمده79لحج        
جالل محمد صالح2رئاسهذآور مدرسة العودي آل احمده79لحج        
حسين احمد طالب2عضويهذآور مدرسة العودي آل احمده79لحج        
نادر ردمان علي حسن2عضويهذآور مدرسة العودي آل احمده79لحج        
وهيبه زيد صاالح حيدره3رئاسهاناثمدرسة العودي آل احمده79لحج        
نجوى حسن علي صلوحه3عضويهاناثمدرسة العودي آل احمده79لحج        
لمياء محمد إبراهيم3عضويهاناثمدرسة العودي آل احمده79لحج        
آهات فهمي محمد علي الدباشي4رئاسهاناثمدرسة العودي آل احمده79لحج        
لطيفه علي يحيى 4عضويهاناثمدرسة العودي آل احمده79لحج        
سنيه سعيد العمودي4عضويهاناثمدرسة العودي آل احمده79لحج        
فارس مرشد محمد عقابي1رئاسهذآور وحدة سكنية هجد لبعوسو79لحج        
محسن عبداهللا صالح الحجزي1عضويهذآور وحدة سكنية هجد لبعوسو79لحج        
عبداللطيف عبداهللا عواس1عضويهذآور وحدة سكنية هجد لبعوسو79لحج        
نضيره محسن عبداهللا الحجزي2رئاسهاناثوحدة سكنية هجد لبعوسو79لحج        
جمعة على زين2عضويهاناثوحدة سكنية هجد لبعوسو79لحج        
محسنة عبدالعزيز عمر2عضويهاناثوحدة سكنية هجد لبعوسو79لحج        
محمد صالح عبداهللا الناخبي1رئاسهذآور وحدة سكنية الحنكةز79لحج        
محمد احمد صالح1عضويهذآور وحدة سكنية الحنكةز79لحج        
عادل عتيق عبد اهللا حسن1عضويهذآور وحدة سكنية الحنكةز79لحج        
فتحي أحمد با ديان2رئاسهذآور وحدة سكنية الحنكةز79لحج        
ناصر احمد صالح بن عبد الشيخ2عضويهذآور وحدة سكنية الحنكةز79لحج        
قاسم سالم محمد لمصور2عضويهذآور وحدة سكنية الحنكةز79لحج        
لمية ياسر صالح3رئاسهاناثوحدة سكنية الحنكةز79لحج        
شنده عبداهللا محمد3عضويهاناثوحدة سكنية الحنكةز79لحج        
هند عبداهللا صادق3عضويهاناثوحدة سكنية الحنكةز79لحج        
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اسوان احمد حيدره4رئاسهاناثوحدة سكنية الحنكةز79لحج        
نعمة سالم ابو بكر4عضويهاناثوحدة سكنية الحنكةز79لحج        
هناء عتيق عبد اهللا حسن4عضويهاناثوحدة سكنية الحنكةز79لحج        
عبده علي مثنى1رئاسهذآور مدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
احمد عبداهللا البراشي1عضويهذآور مدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
وهيب احمد علي1عضويهذآور مدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
نايف محمد قاسم خضر2رئاسهذآور مدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
علي عوض اليزيدي2عضويهذآور مدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
مازن عبده علي2عضويهذآور مدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
محمد صالح ثابت3رئاسهذآور مدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
فهمي حسين عبداهللا3عضويهذآور مدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
علي محسن حسين3عضويهذآور مدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
سعدية عوض سالم4رئاسهاناثمدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
خزنه يحيى سعيد سالم4عضويهاناثمدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
سميه احمد بن احمد4عضويهاناثمدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
رنا علي عبداهللا الجابري5رئاسهاناثمدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
مرومة محمد حسين5عضويهاناثمدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
ذآرى يحي صالح5عضويهاناثمدرسة اليزيدي آبابةح79لحج        
جعبل حسين فريد1رئاسهذآور مدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
حسين صالح عبداهللا1عضويهذآور مدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
علي محمداحمد نجيب1عضويهذآور مدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
عمر محمد عبده 2رئاسهذآور مدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
واثق صالح آريشة2عضويهذآور مدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
فارس صالح ثابت2عضويهذآور مدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
ارزاق صالح حيدرة3رئاسهاناثمدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
ابتسام اسعد سعيد3عضويهاناثمدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
بسمه محمد علي المريدي3عضويهاناثمدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
امل بشير ثابت4رئاسهاناثمدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
ميعاد فهمي محمد علي الدباشي4عضويهاناثمدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
ايمان صالح بن صالح4عضويهاناثمدرسة قرية دار الصالبةط79لحج        
احمد محمد غالب1رئاسهذآور مدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
حسن عبدالقوي حسن الرشيدي1عضويهذآور مدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
صالح عبدالقوي عيسى1عضويهذآور مدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
يسار ثابت صالح2رئاسهذآور مدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
عبداهللا علي فرحان2عضويهذآور مدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
ردفان ثابت محسن علي2عضويهذآور مدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
علي حسن صالح3رئاسهذآور مدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
محمد عبده الزراعي3عضويهذآور مدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
فتحي جمال محمد صالح حنش3عضويهذآور مدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
عائشة محمد عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
اختيار محمد علي4عضويهاناثمدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
نور محمد قاسم4عضويهاناثمدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
منيره ناجي يوسف5رئاسهاناثمدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
سعود ناصر صالح5عضويهاناثمدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
نجوى علي عبداهللا5عضويهاناثمدرسة النصر سوق اآتوبرى79لحج        
محمد عبداهللا محمد فرج1رئاسهذآور مدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
سفير عبداهللا قائد1عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
عادل غرامة محمد1عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
ياسر علي صالح2رئاسهذآور مدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
نايف عبداهللا عبدالرب2عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
صالح سالم حسين عبدالرب2عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
محمد محمد حيدره3رئاسهذآور مدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
أديب علي ملبية3عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
سيف جبران بن يزيد3عضويهذآور مدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
صباح محمد المريسي4رئاسهاناثمدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
هناء فضل طاهر4عضويهاناثمدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
وفاء سعيد زيد4عضويهاناثمدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
نور ا عبداهللا حتبان5رئاسهاناثمدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
نادية سالم علي5عضويهاناثمدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
اشراق صالح علي مرزح5عضويهاناثمدرسة الشهيد حسين بن ناجيك79لحج        
ابراهيم احمد علي غالب1رئاسهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
علي حسن صالح1عضويهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
جمال عبيد سعيد1عضويهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
نصر ناصر صالح2رئاسهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
صالح حسين صالح2عضويهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
صالح عوض صالح2عضويهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
عوض حسن عوض3رئاسهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
عبده احمد قاسم عبدالرب3عضويهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
ابراهيم امين مقبل3عضويهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
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عبدالحميد منصر حسين4رئاسهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
علي صالح حسين مطهر4عضويهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
اسماعيل احمد صالح المشدلي4عضويهذآور وحدة سكنية الديونل79لحج        
سعاد ابو بكر ناجي5رئاسهاناثوحدة سكنية الديونل79لحج        
انتصار صالح قاسم5عضويهاناثوحدة سكنية الديونل79لحج        
حياه محمد على عبده5عضويهاناثوحدة سكنية الديونل79لحج        
وفاء ناصر عاطف6رئاسهاناثوحدة سكنية الديونل79لحج        
فاطمة صالح مثنى6عضويهاناثوحدة سكنية الديونل79لحج        
موسكو حربي مهدي6عضويهاناثوحدة سكنية الديونل79لحج        
محمد حسين محمد طويرق1رئاسهذآور مدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
محمد فضل محمد عاطف1عضويهذآور مدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
علي عوض صالح عبداهللا1عضويهذآور مدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
حسن عاطف 2رئاسهذآور مدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
قاهر قيس محمود2عضويهذآور مدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
سرور محمد أنيس2عضويهذآور مدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
رندى فضيل  علوي3رئاسهاناثمدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
هنديه محمد سقاف3عضويهاناثمدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
سعاد محمد سعيد3عضويهاناثمدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
وفاء سعاد محمد سعيد4رئاسهاناثمدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
اشراق جبران محمد4عضويهاناثمدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
روسيا صالح محمد4عضويهاناثمدرسة حريب ذي ناخبم79لحج        
حسان سالم محمد علي1رئاسهذآور مدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
فهد علي عبداهللا محمد1عضويهذآور مدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
محسن منصر علي الحاج1عضويهذآور مدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
يونس سعيد عبدالدائم2رئاسهذآور مدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
محسن محمد عفيف سعيد2عضويهذآور مدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
احمد عبدالهادي يحيى2عضويهذآور مدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
اوصاف فؤاد حسن علي هندي3رئاسهاناثمدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
سعديه داود بن داود3عضويهاناثمدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
زهر محسن حسين3عضويهاناثمدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
ثرياء عبداهللا حسين4رئاسهاناثمدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
سوسن علي عوض4عضويهاناثمدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
نوال سعيد علي4عضويهاناثمدرسة قرية النجد جروةن79لحج        
ابوبكر حسين قاسم1رئاسهذآور مدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
صدام عبده صالح1عضويهذآور مدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
علي عوض علوي البارعي1عضويهذآور مدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
محسن عفيف محمد2رئاسهذآور مدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
قاسم حسين قاسم العفيفي2عضويهذآور مدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
صدام حسين عبدالكافي السقاف2عضويهذآور مدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
حليمة محمد عبدالرحمن3رئاسهاناثمدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
هدى حسين سالم3عضويهاناثمدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
سماح سفيان صالح 3عضويهاناثمدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
فوزيه احمد مهدي4رئاسهاناثمدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
عيشه رزيق علي ناصر4عضويهاناثمدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
فاطمة سعيد صالح4عضويهاناثمدرسة الفاروق الصبرةس79لحج        
حسين قاسم العفيفي1رئاسهذآور مدرسة مسجد النورع79لحج        
عبدالحافظ سعيد سعيد1عضويهذآور مدرسة مسجد النورع79لحج        
فضل علي عبداهللا الحريبي1عضويهذآور مدرسة مسجد النورع79لحج        
ميثاق محمد فضل وادي2رئاسهذآور مدرسة مسجد النورع79لحج        
علوي عبدالقوي قاسم2عضويهذآور مدرسة مسجد النورع79لحج        
صالح محمد فردين علي2عضويهذآور مدرسة مسجد النورع79لحج        
يحية مثنى عبدالاله3رئاسهاناثمدرسة مسجد النورع79لحج        
ياسمين عبدالرب احمد3عضويهاناثمدرسة مسجد النورع79لحج        
منال حسين سعيد3عضويهاناثمدرسة مسجد النورع79لحج        
منى حسين سالم حسين4رئاسهاناثمدرسة مسجد النورع79لحج        
راوية مسعد علي4عضويهاناثمدرسة مسجد النورع79لحج        
نجيبة ناصر احمد4عضويهاناثمدرسة مسجد النورع79لحج        
محمد محسن ناصر1رئاسهذآور مدرسة قرية سهيلةف79لحج        
علوي شايف محمد1عضويهذآور مدرسة قرية سهيلةف79لحج        
وسيم محمود عبيديل1عضويهذآور مدرسة قرية سهيلةف79لحج        
محمد ثابت يحيى2رئاسهذآور مدرسة قرية سهيلةف79لحج        
صبري هزاع سالم2عضويهذآور مدرسة قرية سهيلةف79لحج        
علي صالح بن صالح حترش2عضويهذآور مدرسة قرية سهيلةف79لحج        
أنسام محسن مثنى3رئاسهاناثمدرسة قرية سهيلةف79لحج        
احالم صالح رماده3عضويهاناثمدرسة قرية سهيلةف79لحج        
آريمه عبد اهللا سعيد راشد3عضويهاناثمدرسة قرية سهيلةف79لحج        
هند فضل علي حسن4رئاسهاناثمدرسة قرية سهيلةف79لحج        
سنبلة صالح جابر4عضويهاناثمدرسة قرية سهيلةف79لحج        
منال علي احمد حسن4عضويهاناثمدرسة قرية سهيلةف79لحج        
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ياسين محمد صالح علوان1رئاسهذآور مدرسة حصن الضبهيص79لحج        
حسن صالح البيحاني1عضويهذآور مدرسة حصن الضبهيص79لحج        
محمد عبداهللا السعيد1عضويهذآور مدرسة حصن الضبهيص79لحج        
مريم علي عبدالرحمن2رئاسهاناثمدرسة حصن الضبهيص79لحج        
فايزه قاسم صالح2عضويهاناثمدرسة حصن الضبهيص79لحج        
افتكار محمد يحيى2عضويهاناثمدرسة حصن الضبهيص79لحج        
عمر احمد صالح خلف1رئاسهذآور المرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
ناصر صالح موجر1عضويهذآور المرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
مكسيم محمود فارع1عضويهذآور المرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
صالح محسن الحقبي2رئاسهذآور المرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
محمد صالح عوض الجاسمي2عضويهذآور المرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
علي منصور حاشد2عضويهذآور المرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
صالح احمد محمد القاضي3رئاسهذآور المرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
علي سعيد عبداهللا3عضويهذآور المرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
صالح محمد حسين عبده3عضويهذآور المرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
ريما حيدره بدور4رئاسهاناثالمرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
هيام فضل علي4عضويهاناثالمرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
ولية عبداهللا صالح4عضويهاناثالمرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
سيناء محمد عبداهللا5رئاسهاناثالمرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
زنوبه حسن علي عبدالرحمن5عضويهاناثالمرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
سيناء محمد جامع جدع5عضويهاناثالمرآز الثقافي بني بكرا80لحج        
أشرف عبدالحكيم احمد سعيد1رئاسهذآور القسم الداخلي بني بكرب80لحج        
حسين احمد محمد غبان1عضويهذآور القسم الداخلي بني بكرب80لحج        
احمد صالح صالح الشرفي1عضويهذآور القسم الداخلي بني بكرب80لحج        
مالك  سعيد محمد صالح2رئاسهذآور القسم الداخلي بني بكرب80لحج        
محمد صالح صالح شائف2عضويهذآور القسم الداخلي بني بكرب80لحج        
عبدالعزيز علي عبدالعزيز هاشم2عضويهذآور القسم الداخلي بني بكرب80لحج        
ريم محمد احمد باقادر3رئاسهاناثالقسم الداخلي بني بكرب80لحج        
سميحه سعيد محمد صالح3عضويهاناثالقسم الداخلي بني بكرب80لحج        
حياة عبداهللا محمد3عضويهاناثالقسم الداخلي بني بكرب80لحج        
محمد احمد علي1رئاسهذآور مدرسة الغيضج80لحج        
عبدالعزيز صالح سقاف1عضويهذآور مدرسة الغيضج80لحج        
عبدالرؤوف محسن هندي صبر1عضويهذآور مدرسة الغيضج80لحج        
مازن محمد احمد الصناعي2رئاسهذآور مدرسة الغيضج80لحج        
فضل سالم السيد2عضويهذآور مدرسة الغيضج80لحج        
محمد عبداهللا سعد2عضويهذآور مدرسة الغيضج80لحج        
سناء علي سيف حمودة3رئاسهاناثمدرسة الغيضج80لحج        
ناهد حسن سعد العولقي3عضويهاناثمدرسة الغيضج80لحج        
حياه عبداهللا سالم3عضويهاناثمدرسة الغيضج80لحج        
رنا علي عبداهللا الجابري4رئاسهاناثمدرسة الغيضج80لحج        
رشيدة محمد أحمد4عضويهاناثمدرسة الغيضج80لحج        
سناح هاشم زين4عضويهاناثمدرسة الغيضج80لحج        
مصطفى غالب صالح1رئاسهذآور مدرسة الشرقد80لحج        
محمد علي عوض الشبرلي1عضويهذآور مدرسة الشرقد80لحج        
عبداهللا صالح عبداهللا النجدي1عضويهذآور مدرسة الشرقد80لحج        
صالح محسن محمد الحربي2رئاسهذآور مدرسة الشرقد80لحج        
صالح محمد عوض الشرفي2عضويهذآور مدرسة الشرقد80لحج        
عبده احمد سالم2عضويهذآور مدرسة الشرقد80لحج        
هدى ناصر بن حسين3رئاسهاناثمدرسة الشرقد80لحج        
لنا عبداهللا علي عشل3عضويهاناثمدرسة الشرقد80لحج        
نبيله سالمين علي سبيت3عضويهاناثمدرسة الشرقد80لحج        
صفيه عبدربه غانم4رئاسهاناثمدرسة الشرقد80لحج        
زينة محمد حسين4عضويهاناثمدرسة الشرقد80لحج        
انتصار صالح الطلبي4عضويهاناثمدرسة الشرقد80لحج        
عمر محمد عبدالقوي يزيد1رئاسهذآور المرآز الثقافيه80لحج        
محمد عبد اهللا حسين صلوحه1عضويهذآور المرآز الثقافيه80لحج        
قاسم سالم عباهللا1عضويهذآور المرآز الثقافيه80لحج        
عبداهللا علي محمد الخالقي2رئاسهذآور المرآز الثقافيه80لحج        
صالح صالح سالم2عضويهذآور المرآز الثقافيه80لحج        
عبدالرحمن محمد عبدالقوي2عضويهذآور المرآز الثقافيه80لحج        
رويدا مثنى سالم3رئاسهاناثالمرآز الثقافيه80لحج        
عبير ناصر جميع3عضويهاناثالمرآز الثقافيه80لحج        
مارينا هاشم عبدالقادر3عضويهاناثالمرآز الثقافيه80لحج        
مالك احمد سيف حمران4رئاسهاناثالمرآز الثقافيه80لحج        
نجالء شائف سعيد4عضويهاناثالمرآز الثقافيه80لحج        
شفيقة عبداهللا ابراهيم4عضويهاناثالمرآز الثقافيه80لحج        
عوض عبده احمد سالم1رئاسهذآور مدرسة خالقةو80لحج        
صالح يحيى محمد الشيبه1عضويهذآور مدرسة خالقةو80لحج        
احمد عوض سالم1عضويهذآور مدرسة خالقةو80لحج        
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عبداهللا محمد عمر2رئاسهذآور مدرسة خالقةو80لحج        
علي صالح عبداالله الخالقي2عضويهذآور مدرسة خالقةو80لحج        
جميل علي أحمد2عضويهذآور مدرسة خالقةو80لحج        
جمعة فتيني سلمان فتيني3رئاسهاناثمدرسة خالقةو80لحج        
دنوه علي سيف قحطان3عضويهاناثمدرسة خالقةو80لحج        
وفاء علي محسن اليماني3عضويهاناثمدرسة خالقةو80لحج        
نور سليمان احمد حسن4رئاسهاناثمدرسة خالقةو80لحج        
سهان فضل يوسف4عضويهاناثمدرسة خالقةو80لحج        
سونا فتيني سلمان فتيني4عضويهاناثمدرسة خالقةو80لحج        
احمد ناصر احمد الحزامي1رئاسهذآور مدرسة عدانةز80لحج        
ناصر عوض سالم1عضويهذآور مدرسة عدانةز80لحج        
محمد احمد الفردي1عضويهذآور مدرسة عدانةز80لحج        
حسين عوض غرامه2رئاسهذآور مدرسة عدانةز80لحج        
احمد العبد احمد2عضويهذآور مدرسة عدانةز80لحج        
مراد سعيد عبد اهللا سرور2عضويهذآور مدرسة عدانةز80لحج        
مارينا محمد ردمان3رئاسهاناثمدرسة عدانةز80لحج        
هناء احمد محمود الصرافي3عضويهاناثمدرسة عدانةز80لحج        
حنان خالد الغراسي3عضويهاناثمدرسة عدانةز80لحج        
انتصار منصور سالم4رئاسهاناثمدرسة عدانةز80لحج        
نياز حسن محمد علي4عضويهاناثمدرسة عدانةز80لحج        
سمية منصور عبيد4عضويهاناثمدرسة عدانةز80لحج        
راجح عبدالرب الريوي1رئاسهذآور مدرسة وسط الحيدح80لحج        
سعيد سعيد الصميحي1عضويهذآور مدرسة وسط الحيدح80لحج        
محمد علي ابوبكر1عضويهذآور مدرسة وسط الحيدح80لحج        
صالح علي قاسم2رئاسهذآور مدرسة وسط الحيدح80لحج        
حسين عبدالرب محمد2عضويهذآور مدرسة وسط الحيدح80لحج        
غمدان غالب عبده قاسم2عضويهذآور مدرسة وسط الحيدح80لحج        
فتحية عبدالفتاح عقيل3رئاسهاناثمدرسة وسط الحيدح80لحج        
جميله ناصر سالم ناصر3عضويهاناثمدرسة وسط الحيدح80لحج        
تهاني علي بن علي3عضويهاناثمدرسة وسط الحيدح80لحج        
انتضار احمد حسن4رئاسهاناثمدرسة وسط الحيدح80لحج        
ليلى ناصر عوض4عضويهاناثمدرسة وسط الحيدح80لحج        
سارة محمد يوسف علوي4عضويهاناثمدرسة وسط الحيدح80لحج        
علي حسين محسن المعني1رئاسهذآور مدرسة الحصنط80لحج        
سامي فتيني سلمان فتيني1عضويهذآور مدرسة الحصنط80لحج        
محمد صالح احمد العوآبي1عضويهذآور مدرسة الحصنط80لحج        
محمد محمد صالح البردوني2رئاسهذآور مدرسة الحصنط80لحج        
محمد احمد عبداهللا2عضويهذآور مدرسة الحصنط80لحج        
حسن عبداهللا عبدالخالق2عضويهذآور مدرسة الحصنط80لحج        
رعد فضل احمد3رئاسهذآور مدرسة الحصنط80لحج        
محمد علي عبداالله احمد3عضويهذآور مدرسة الحصنط80لحج        
احمد عوض احمد عبداالله3عضويهذآور مدرسة الحصنط80لحج        
ظنين علي حسين هندي4رئاسهاناثمدرسة الحصنط80لحج        
سالمه عبداهللا دهوم4عضويهاناثمدرسة الحصنط80لحج        
سمر مارس سعيد4عضويهاناثمدرسة الحصنط80لحج        
نهى سالم علي الحريدي5رئاسهاناثمدرسة الحصنط80لحج        
منال حسين احمد5عضويهاناثمدرسة الحصنط80لحج        
اسرار عصام عبدالقوي5عضويهاناثمدرسة الحصنط80لحج        
شوقي ماطر حيدره مهدي1رئاسهذآور مدرسة داود الجنابى80لحج        
عبدالفتاح احمد صالح علي1عضويهذآور مدرسة داود الجنابى80لحج        
نايف عبدالرب صالح1عضويهذآور مدرسة داود الجنابى80لحج        
صالح احمد عدباهللا حسين2رئاسهذآور مدرسة داود الجنابى80لحج        
محمد علي عبدالرب2عضويهذآور مدرسة داود الجنابى80لحج        
معتز علي عبد اهللا سرور2عضويهذآور مدرسة داود الجنابى80لحج        
منى منصور حسن3رئاسهاناثمدرسة داود الجنابى80لحج        
انهار سالم البكري3عضويهاناثمدرسة داود الجنابى80لحج        
اريج سالم ناصر3عضويهاناثمدرسة داود الجنابى80لحج        
فاطمه سالم ناصر البدوي4رئاسهاناثمدرسة داود الجنابى80لحج        
هيام فضل صالح4عضويهاناثمدرسة داود الجنابى80لحج        
وفاء ماطر حيدره مهدي4عضويهاناثمدرسة داود الجنابى80لحج        
عبداالله احمد غرامه1رئاسهذآور مدرسة ريشانك80لحج        
محمد عبداهللا السالل1عضويهذآور مدرسة ريشانك80لحج        
احمد محمد ناجي1عضويهذآور مدرسة ريشانك80لحج        
احمد حسين علي2رئاسهذآور مدرسة ريشانك80لحج        
صالح عبدالخالق حسين2عضويهذآور مدرسة ريشانك80لحج        
صالح بن صالح عبداهللا2عضويهذآور مدرسة ريشانك80لحج        
شيماء عبده علي3رئاسهاناثمدرسة ريشانك80لحج        
لينا عبداهللا النهاري3عضويهاناثمدرسة ريشانك80لحج        
احالم فؤاد محمد سعيد3عضويهاناثمدرسة ريشانك80لحج        
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رابعه عقيل خيري4رئاسهاناثمدرسة ريشانك80لحج        
انتصار احمد محجوب مبروك4عضويهاناثمدرسة ريشانك80لحج        
اطياف محمد شاهر4عضويهاناثمدرسة ريشانك80لحج        
هاشم صالح علي1رئاسهذآور قرية الخربةل80لحج        
عبدالفتاح محمد صالح1عضويهذآور قرية الخربةل80لحج        
حسين احمد عوض1عضويهذآور قرية الخربةل80لحج        
محمد احمد علي الصالحي2رئاسهذآور قرية الخربةل80لحج        
فهمي مثنى ناصر عبد اهللا2عضويهذآور قرية الخربةل80لحج        
علي محمد احمد2عضويهذآور قرية الخربةل80لحج        
نسيم عبدالعزيز سعيد3رئاسهاناثقرية الخربةل80لحج        
منيره علي عوض3عضويهاناثقرية الخربةل80لحج        
حميده محمد جامع3عضويهاناثقرية الخربةل80لحج        
عبدالفتاح محمد صالح سلمان1رئاسهذآور مدرسة قطنانم80لحج        
وهيب عبده سعيد1عضويهذآور مدرسة قطنانم80لحج        
جمال علي عبداهللا1عضويهذآور مدرسة قطنانم80لحج        
ناصر صالح دحان2رئاسهذآور مدرسة قطنانم80لحج        
صالح حسين علوي القاضي2عضويهذآور مدرسة قطنانم80لحج        
سامي جمال سعيد سيف2عضويهذآور مدرسة قطنانم80لحج        
راويه ناصر احمد 3رئاسهاناثمدرسة قطنانم80لحج        
عيوش صالح سعيد3عضويهاناثمدرسة قطنانم80لحج        
سناح عبدالرحمن علي3عضويهاناثمدرسة قطنانم80لحج        
عامر محمد سالم1رئاسهذآور مدرسة قريضةن80لحج        
عبداهللا صالح محمد عقيل1عضويهذآور مدرسة قريضةن80لحج        
محمد خميس محمد1عضويهذآور مدرسة قريضةن80لحج        
ميثاق محسن عبدالكريم غازي2رئاسهذآور مدرسة قريضةن80لحج        
عبدالحافظ محسن احمد2عضويهذآور مدرسة قريضةن80لحج        
أشرف عبدالمنعم عبده2عضويهذآور مدرسة قريضةن80لحج        
خضيرة عبداهللا محمد عزب3رئاسهاناثمدرسة قريضةن80لحج        
مروى علي عبداهللا3عضويهاناثمدرسة قريضةن80لحج        
ندى محمد العبد3عضويهاناثمدرسة قريضةن80لحج        
ارزاق منصور سالم قاسم4رئاسهاناثمدرسة قريضةن80لحج        
روزا عبده علي4عضويهاناثمدرسة قريضةن80لحج        
سمية ناصر خميس4عضويهاناثمدرسة قريضةن80لحج        
محمد احمد عبداهللا السعيدي1رئاسهذآور مدرسة المقصاصس80لحج        
قحطان محمد صالح1عضويهذآور مدرسة المقصاصس80لحج        
حسين صالح علي الحميقاني1عضويهذآور مدرسة المقصاصس80لحج        
غسان محمد محسن2رئاسهذآور مدرسة المقصاصس80لحج        
فكري محمد محسن الفالحي2عضويهذآور مدرسة المقصاصس80لحج        
صالح عبداهللا احمد الفالحي2عضويهذآور مدرسة المقصاصس80لحج        
نضال علي طلحه حسين3رئاسهاناثمدرسة المقصاصس80لحج        
هيفاء عبده محمد اللحجي3عضويهاناثمدرسة المقصاصس80لحج        
فوزيه علي محسن اليماني3عضويهاناثمدرسة المقصاصس80لحج        
محمود محمد علي1رئاسهذآور مدرسة حصاحصع80لحج        
حسين ضيف اهللا صالح1عضويهذآور مدرسة حصاحصع80لحج        
امجد مجدي ثابت صالح1عضويهذآور مدرسة حصاحصع80لحج        
خالد ناصر يحيى هرهره2رئاسهذآور مدرسة حصاحصع80لحج        
صالح عبدربه الردماني2عضويهذآور مدرسة حصاحصع80لحج        
عبد الفتاح فضل علي حيدره2عضويهذآور مدرسة حصاحصع80لحج        
افراح مصطفى آرد3رئاسهاناثمدرسة حصاحصع80لحج        
ميادة جعيم جريب3عضويهاناثمدرسة حصاحصع80لحج        
نعمة عبداهللا علي ربيح3عضويهاناثمدرسة حصاحصع80لحج        
فاطمة عياش علي حسين4رئاسهاناثمدرسة حصاحصع80لحج        
اسوان سعد محمد النجار4عضويهاناثمدرسة حصاحصع80لحج        
ليزا حسن محمد 4عضويهاناثمدرسة حصاحصع80لحج        
سالم صالح محمد القاضي1رئاسهذآور مدرسة آل ماجوحف80لحج        
علي محمد محمد القتي1عضويهذآور مدرسة آل ماجوحف80لحج        
فضل سعد حيدرة1عضويهذآور مدرسة آل ماجوحف80لحج        
جالل حيدرة ناصر مقبل2رئاسهذآور مدرسة آل ماجوحف80لحج        
حسين صالح محمد الماجوجي2عضويهذآور مدرسة آل ماجوحف80لحج        
علي بن علي صالح محمد2عضويهذآور مدرسة آل ماجوحف80لحج        
صالح قاسم عبداهللا مديد3رئاسهذآور مدرسة آل ماجوحف80لحج        
عبدالحميد محسن حسين3عضويهذآور مدرسة آل ماجوحف80لحج        
عبده محيميد أحمد حيدرة3عضويهذآور مدرسة آل ماجوحف80لحج        
اماني سالم عبداهللا سعيد4رئاسهاناثمدرسة آل ماجوحف80لحج        
نسمة احمد صالح عرابة4عضويهاناثمدرسة آل ماجوحف80لحج        
امينة سالم عوض4عضويهاناثمدرسة آل ماجوحف80لحج        
نرجس صالح عوض5رئاسهاناثمدرسة آل ماجوحف80لحج        
انتصار علي علي غانم5عضويهاناثمدرسة آل ماجوحف80لحج        
سعاد احمد عبده قائد5عضويهاناثمدرسة آل ماجوحف80لحج        
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أحمد محمد سالم مرعي1رئاسهذآور مدرسة آل الحيدص80لحج        
حسين عبدالقادر عبداهللا الخالفي1عضويهذآور مدرسة آل الحيدص80لحج        
محمد صالح محمد الجابري1عضويهذآور مدرسة آل الحيدص80لحج        
عبد اهللا مدهش احمد مانع2رئاسهذآور مدرسة آل الحيدص80لحج        
عبداهللا محمد سالم الجيد2عضويهذآور مدرسة آل الحيدص80لحج        
صالح عبد اهللا صالح النجحي2عضويهذآور مدرسة آل الحيدص80لحج        
هبه عبداهللا سالم علي3رئاسهاناثمدرسة آل الحيدص80لحج        
محسن سالم احمد3عضويهاناثمدرسة آل الحيدص80لحج        
معياد عبد اهللا مدهش احمد3عضويهاناثمدرسة آل الحيدص80لحج        
سالم موسى ناصر1رئاسهذآور مدرسة قرية الشعاميطق80لحج        
علي محمد صالح1عضويهذآور مدرسة قرية الشعاميطق80لحج        
سالم علي سالم1عضويهذآور مدرسة قرية الشعاميطق80لحج        
عبداهللا علي محمد 2رئاسهذآور مدرسة قرية الشعاميطق80لحج        
محمد عبداهللا احمد العطفي2عضويهذآور مدرسة قرية الشعاميطق80لحج        
محمد محمود مثنى حسين2عضويهذآور مدرسة قرية الشعاميطق80لحج        
شورق مجدي عبداهللا3رئاسهاناثمدرسة قرية الشعاميطق80لحج        
وسيمه رشاد احمد3عضويهاناثمدرسة قرية الشعاميطق80لحج        
آفاح محمد سعيد3عضويهاناثمدرسة قرية الشعاميطق80لحج        
أحمد سعيد عوض أبو عيشة1رئاسهذآور مدرسة قرية عاله بن عامرر80لحج        
محمد صالح علي1عضويهذآور مدرسة قرية عاله بن عامرر80لحج        
ناصر احمد محمد1عضويهذآور مدرسة قرية عاله بن عامرر80لحج        
هشام عبدالملك صالح2رئاسهذآور مدرسة قرية عاله بن عامرر80لحج        
عبداهللا علي ناصر2عضويهذآور مدرسة قرية عاله بن عامرر80لحج        
محمد صالح عبدالحافظ2عضويهذآور مدرسة قرية عاله بن عامرر80لحج        
سعاد محسن صالح3رئاسهاناثمدرسة قرية عاله بن عامرر80لحج        
حورية فضل علي3عضويهاناثمدرسة قرية عاله بن عامرر80لحج        
ياسمين صالح ناجي3عضويهاناثمدرسة قرية عاله بن عامرر80لحج        
امين محمد علي1رئاسهذآور مدرسة قرية الشبرش80لحج        
صالح عبداهللا بن عبداهللا عوض1عضويهذآور مدرسة قرية الشبرش80لحج        
ابراهيم احمد فاضل1عضويهذآور مدرسة قرية الشبرش80لحج        
سالمين عبداهللا علي2رئاسهذآور مدرسة قرية الشبرش80لحج        
عبدالقادر قاسم محمد2عضويهذآور مدرسة قرية الشبرش80لحج        
احمد محمد ثابت2عضويهذآور مدرسة قرية الشبرش80لحج        
خلود عبدالوهاب ناصر3رئاسهاناثمدرسة قرية الشبرش80لحج        
ابتسام زيد النقيب3عضويهاناثمدرسة قرية الشبرش80لحج        
تمني على بن على 3عضويهاناثمدرسة قرية الشبرش80لحج        
صباح صالح ناصر4رئاسهاناثمدرسة قرية الشبرش80لحج        
رقية عبدالسالم ناصر4عضويهاناثمدرسة قرية الشبرش80لحج        
ياسمين عبده صالح عبداهللا4عضويهاناثمدرسة قرية الشبرش80لحج        
صالح محمد قاسم1رئاسهذآور مدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
احمد حسين صالح عبداهللا1عضويهذآور مدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
خالد ناجي صالح حسين1عضويهذآور مدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
حسن علي عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
محمد احمد محمد عوض2عضويهذآور مدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
عبد اهللا فضل عبد اهللا قايد2عضويهذآور مدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
فضل عبدالقادر عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
فضل صالح حسين المرفدي3عضويهذآور مدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
انور جابر صالح3عضويهذآور مدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
عبير سعد صالح4رئاسهاناثمدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
اسوان محمد يحيى محمد4عضويهاناثمدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
هدى عبداهللا عوض4عضويهاناثمدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
نهله يحيى سعيد سالم5رئاسهاناثمدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
سمية صالح عبده5عضويهاناثمدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
وحده صالح ترآي5عضويهاناثمدرسة علي بن علي عبود قرية مرفدت80لحج        
حسين حسين محسن الحالي1رئاسهذآور مدرسة قرية الصالح بعالةث80لحج        
جميل مهدي عبد اهللا عباد1عضويهذآور مدرسة قرية الصالح بعالةث80لحج        
عبدالرب محمد علي1عضويهذآور مدرسة قرية الصالح بعالةث80لحج        
صدام احمد محمد المنصوب2رئاسهذآور مدرسة قرية الصالح بعالةث80لحج        
وليد عبده عبيد2عضويهذآور مدرسة قرية الصالح بعالةث80لحج        
ذاآر عبداهللا علي سيعد2عضويهذآور مدرسة قرية الصالح بعالةث80لحج        
اخالص صالح ترآي3رئاسهاناثمدرسة قرية الصالح بعالةث80لحج        
افتهان محمد صالح جميع3عضويهاناثمدرسة قرية الصالح بعالةث80لحج        
شجون قاسم حسن المهندس3عضويهاناثمدرسة قرية الصالح بعالةث80لحج        
عبدالناصر فاضل حسين الصالحي1رئاسهذآور مدرسة قرية اللمخ80لحج        
احمد موسى احمد الحالي1عضويهذآور مدرسة قرية اللمخ80لحج        
محمد موسى احمد الدغفلي1عضويهذآور مدرسة قرية اللمخ80لحج        
اروى احمد عبداهللا ناصر2رئاسهاناثمدرسة قرية اللمخ80لحج        
بشرى محمد عبدالناصر2عضويهاناثمدرسة قرية اللمخ80لحج        
سحر عبد اهللا مدهش احمد2عضويهاناثمدرسة قرية اللمخ80لحج        
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