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ترآي غالب الصالحي1رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
حسن احمد عبداهللا القبيسي1عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عبدالغفور عبده علي احمد الصلوي1عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
منصور علي محمد سنان2رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
ناصر عبدربه السعيدي2عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
احمد حسن علي الشنواح2عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
طارق محسن عجيان3رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
احمد صالح محمد سعود3عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
ناجي ناصر محمد االمير3عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
خالد محمد سالم علي4رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
ذياب محسن علوي هادي الشريف4عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
غنام احمد شماخ الموساي4عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عرفات قاسم احمد الحاج5رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
محمد عزيز سعود سعود5عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عبداهللا عزي آابع5عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
احمد احمد علي مريط6رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عبد اهللا محمد عبده العزعزي6عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
جواد حسان ناجي6عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
حسن محمد حسن المسلل7رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
حسين ضيف اهللا االمير7عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عبدالعزيز محمد العجي7عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عبداهللا محمد قائد االمير8رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
يحيى ناصر زماالن8عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
هزاع احمد ناشر حيدر8عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
سلطان جابر عيسى9رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
محمد ناصر عوض االمير9عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عبده معروف حسن راجح9عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
النهمي سعيد حيدر10رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
ناجي قائد صوفان10عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
حميد احمد علي الجبلي10عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
مساعد احمد مبارك الغنيمي11رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عبداهللا احمد الباروت11عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
حسن صالح عبدربه عيشان11عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
علي ناصر عاتق االمير12رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
حاتم محمد بعيس12عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
فهد سالم العرادة12عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
جمال عبد الناصر سلطان13رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
هزاع عبداهللا هزاع الشريف13عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
فؤاد احمد عبده سعيد13عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عبدالكريم حسين عبداهللا14رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
مصطفى محمود عبد اهللا عبده14عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
محمد سعيد صالح درآم14عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عمار حمود طه الوشاح15رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
احمد زيد احمد حيدر15عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
صادق محمد ضيف اهللا15عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
ناصر علي ناصر المهر16رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عبد اهللا صالح ناصر زبع16عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
قايد حسين مساعد العبيد16عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
بكيل عبداهللا سعو سعود17رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
علي محمد علي حيدر17عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
ظافر عبداهللا حسين الفقير17عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
علي محمد صالح سالم18رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
ناصر علي محمد فهيدان18عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
جمال عثمان محمد الجرادي18عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
صالح جميل الخدري19رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
مروان احمد محسن العواضي19عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
احمد حسين البعدي ابو اسعد19عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
عبدالجبار قاسم السبتي20رئاسهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
يحيى مساعد محمد20عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
حسان عبدربه هادي الخشل20عضويهذآور مدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
احمد يحيى عبداهللا االمير21رئاسهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
ناصرة حزام حسين الحسيني21عضويهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
نورة مبخوت صالح درآم21عضويهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
حنان دحان الجبري22رئاسهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
فاطمة علي علي المنتصر22عضويهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
مرفت احمد عبداهللا نصف الليل22عضويهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
ذآرى عبده علي القادري23رئاسهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
بشرى حمود عبداهللا المليكي23عضويهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
اسيا محمد سيف سعيد الشرعبي23عضويهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
حنان حسن علي مرشد24رئاسهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
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سميرة سعيد العمراني24عضويهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
هنادي محمد محمد سارية24عضويهاناثمدرسة الميثاق بمدينة ماربا277مارب      
علي علي محمد التام1رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
حسين صالح حسين ابوسعد1عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
علي احمد محمد حيدر1عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
قيس صالح محمد النهمي2رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عبداهللا عبدالحميد ناجي العديني2عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
ناجي حيدر حسن عبداهللا2عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
صالح علي محمد سرحان3رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
صالح مبارك احمد العطيب3عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عبد العاطي احمد حسن مهدي3عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
يحيى محمد قاسم السقاف4رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
فيصل محمد احمد حيدر4عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
مختار علي محمد سنان4عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
فيصل محمد علي القحطي5رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
مساعد عبدربه صالح القبيسي5عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عبدالرزاق احمد علي الشدادي5عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
ناجي عبداهللا علي جديب6رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
سيف عقالن علي الصبري6عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
محمد مساعد حسن مهتم6عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
ناجي علي سعيد حشود7رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
فؤاد عبده احمد عبده الصلوي7عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
زيد حمد علي الجزار7عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
علي محمد علي قصيلة8رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
فيصل احمد محمد الجزار8عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
احمد صالح على سارية8عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
محضار ناصر زايد مهتم9رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
ناجي محمد صالح احمد9عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
محمد عبداهللا حسن الحداد9عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
ناصر ضيف اهللا داوؤد10رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
مبخوت سالم احمد جعير10عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عبداهللا صالح حسين النجار10عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عبداهللا احمد عامر الغويبي11رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عبدالملك حسين الجنيدي11عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
أحمد محمد علي حسين السقاف11عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عبد الوهاب محمد السامعي12رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
محمد محسن حسن مهتم12عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
محمد صالح محمد حيدر12عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
مساعد راشد مبارك ابو ناب13رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
محمد عبدالقادر صالح تنيكه13عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
سعيد عبداهللا مساعد الغنيمي13عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
فالح علي عامر عكروت14رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
علي حسن مبارك مهتم14عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عبداهللا قاسم عبداهللا القطيبي14عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
علي زايد منصر عيضه15رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عبدالجليل احمد عبداهللا الحيمي15عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عادل احمد سيف احمد15عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
محمد احمد مثنى الحديدي16رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
مبارك صالح حسين الهديبي16عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
محمد محسن احمد حيدر16عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
احمد محمد عبداهللا مبارك17رئاسهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عباد محسن مثنى صبر17عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
علي عوض محسن البيحاني17عضويهذآور المعهد العالي للمعلمينب277مارب      
هند علي احمد آوير18رئاسهاناثالمعهد العالي للمعلمينب277مارب      
فرجه ناصر نويصر18عضويهاناثالمعهد العالي للمعلمينب277مارب      
عبير احمد عبداهللا الحيمي18عضويهاناثالمعهد العالي للمعلمينب277مارب      
فوزية حسن البازلي19رئاسهاناثالمعهد العالي للمعلمينب277مارب      
لينا عبدالعزيز احمد راوح19عضويهاناثالمعهد العالي للمعلمينب277مارب      
سميره سعيد محمد البائي19عضويهاناثالمعهد العالي للمعلمينب277مارب      
حسين حمد مبارك جالل1رئاسهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
إبراهيم علي محسن السقاف1عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
عمار حمد علي جالل1عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
نائف ناصر محمد2رئاسهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
انور علي حسين دحبيل2عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
محمد ناصر عوض البخيتي2عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
محمد محسن احمد حشوان3رئاسهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
عبداهللا محسن حمد جالل3عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
عبداهللا حسين علي التام3عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
عبداهللا علي محسن جالل4رئاسهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
محمد حسن محمد علي جالل4عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
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عبدالرحمن حسن جالل4عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
سعيد علي محمد جالل5رئاسهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
ابراهيم صالح حسين مطهر5عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
عوض محسن البيحاني5عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
عبدالكريم حسين صالح الحواني6رئاسهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
ناصر عوض البخيتي6عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
ابراهيم ناجي محسن قليله6عضويهذآور مستشفى الحصونج277مارب      
صباح علي محمد دحبيل7رئاسهاناثمستشفى الحصونج277مارب      
لطيفه عبداهللا محمد غالب اليوسفي7عضويهاناثمستشفى الحصونج277مارب      
هند حمد محمد جار اهللا جالل7عضويهاناثمستشفى الحصونج277مارب      
عائشة صالح علي الخراشي8رئاسهاناثمستشفى الحصونج277مارب      
دالل محسن البقماء8عضويهاناثمستشفى الحصونج277مارب      
والء خالد حسين8عضويهاناثمستشفى الحصونج277مارب      
محسنه احمد جالل9رئاسهاناثمستشفى الحصونج277مارب      
تهاني علي حسن دحبيل9عضويهاناثمستشفى الحصونج277مارب      
فاطمة صالح التيباس9عضويهاناثمستشفى الحصونج277مارب      
صالح مساعد احمد الغنيمي1رئاسهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
صالح حسن حميد1عضويهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
قائد محسن الشوعي1عضويهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
حسن احمد محمد جالل2رئاسهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
فتحي ناجي عبداهللا هصام2عضويهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
عوض علي صالح حريقدان2عضويهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
فضل ناصر سعيد مسعود3رئاسهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
فهد علي سعيد طالب3عضويهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
احمد عامر عبداهللا القانصي3عضويهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
حمد علي صالح جالل4رئاسهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
عبداللطيف ناجي محمد جالل4عضويهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
ذياب علي حمد نديالن4عضويهذآور مدرسة جوالتسيمد277مارب      
جبره طالب علي طالب5رئاسهاناثمدرسة جوالتسيمد277مارب      
زملة محمد سيعد5عضويهاناثمدرسة جوالتسيمد277مارب      
حمده حمد مبارك جالل5عضويهاناثمدرسة جوالتسيمد277مارب      
فيصل مبارك حفرين1رئاسهذآور مدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
علي ناصر روضان1عضويهذآور مدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
محمد محمد علي الصبري1عضويهذآور مدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
علي عبد اهللا داوود ضيف اهللا داوود2رئاسهذآور مدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
محمد حسن حسين مثنى2عضويهذآور مدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
صالح محمد مفلحان2عضويهذآور مدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
سالم صالح القحص3رئاسهذآور مدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
صالح حسن محمد ميقان3عضويهذآور مدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
احمد محمد عبيد الحويسك3عضويهذآور مدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
بلقيس علي قاسم سبوالن4رئاسهاناثمدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
صالحة صالح ميقان4عضويهاناثمدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
هدى احمد حسن قران4عضويهاناثمدرسة سعد بن ابي وقاصه277مارب      
مبارك مساعد عمير1رئاسهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
محمد سعيد محسن لقطم 1عضويهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
نايف مهيوب احمد علي1عضويهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
حمد علي شودق2رئاسهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
عبده حسن ثابت لطف2عضويهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
منيف صالح احمد العواضي2عضويهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
عبداهللا علي عبدالحميد فارع3رئاسهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
مبخوت صالح محسن مدان3عضويهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
عبداهللا محمد العرادة3عضويهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
علي صالح ناصر االشرم4رئاسهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
فهيد سعيد محمد لقطم4عضويهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
عبداهللا علي عامر الصالحي4عضويهذآور مدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
حسناء ناصر طالن5رئاسهاناثمدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
مها سالم صالح سرحان5عضويهاناثمدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
ضريفة علي سعد5عضويهاناثمدرسة هارون الرشيد بالعرقينو277مارب      
سالم صالح العجي1رئاسهذآور مدرسة الحويز277مارب      
هادي مبارك عبد اهللا الحواني1عضويهذآور مدرسة الحويز277مارب      
حمد محمد الصرارة1عضويهذآور مدرسة الحويز277مارب      
علي مبارك حفرين2رئاسهذآور مدرسة الحويز277مارب      
مبارك محمد حفرين2عضويهذآور مدرسة الحويز277مارب      
سالم عبدالقادر جميح2عضويهذآور مدرسة الحويز277مارب      
محسنه عبداهللا سالم العجي3رئاسهاناثمدرسة الحويز277مارب      
زهراء محمد السعيدي3عضويهاناثمدرسة الحويز277مارب      
حمدة صالح محمد زهيران3عضويهاناثمدرسة الحويز277مارب      
حسين محمد حسين قصيلة1رئاسهذآور مدرسة الحزمةح277مارب      
سعيد محمد اليوسفي1عضويهذآور مدرسة الحزمةح277مارب      
عبداهللا محسن معيلي1عضويهذآور مدرسة الحزمةح277مارب      
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مبارك حسين سالم قصيلة2رئاسهذآور مدرسة الحزمةح277مارب      
سعيد زبون قصيلة2عضويهذآور مدرسة الحزمةح277مارب      
حزام محمد شبرين2عضويهذآور مدرسة الحزمةح277مارب      
سمير عوض حشوان3رئاسهذآور مدرسة الحزمةح277مارب      
عبداهللا محسن علي حشوان3عضويهذآور مدرسة الحزمةح277مارب      
عبد الغني ناصر علي المحمدي3عضويهذآور مدرسة الحزمةح277مارب      
خمصانه علي صالح جعيثن4رئاسهاناثمدرسة الحزمةح277مارب      
سيده محسن علي معيلي4عضويهاناثمدرسة الحزمةح277مارب      
حسناء سالم حقاش4عضويهاناثمدرسة الحزمةح277مارب      
نبغه حسن صالح سعد5رئاسهاناثمدرسة الحزمةح277مارب      
اسماء حسن محمد دخنان5عضويهاناثمدرسة الحزمةح277مارب      
جواهر محسن محمد البقما5عضويهاناثمدرسة الحزمةح277مارب      
عبدالكريم محمد سعد1رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابط277مارب      
عبدالمجيد محسن علي شبانه1عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابط277مارب      
علي احمد عبدربه الشريف1عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابط277مارب      
علي صالح جعيثن2رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابط277مارب      
صالح ناجي محمد سعد2عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابط277مارب      
علي محسن اليوسفي2عضويهذآور مدرسة عمر بن الخطابط277مارب      
تقوى عبدربه حسن الحويسك3رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابط277مارب      
محسنه عبداهللا محسن البيحاني3عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابط277مارب      
مهال حسين مبارك الصغير3عضويهاناثمدرسة عمر بن الخطابط277مارب      
علي صالح عوض الصالحي1رئاسهذآور مدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
ناصر محسن بجاش1عضويهذآور مدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
ناصر علي صالح بجاش1عضويهذآور مدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
سعيد ناجي هادي2رئاسهذآور مدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
مبخوت حمد سالم غصن2عضويهذآور مدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
صالح محمد قاسم السقاف2عضويهذآور مدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
ناجي علي محسن البقماء3رئاسهذآور مدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
عبداهللا علي ناصر آريان3عضويهذآور مدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
سعيد علي سعيد جرادان3عضويهذآور مدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
فاطمة حمد سعيد جردان4رئاسهاناثمدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
فاطمة صالح سعيد جرادان4عضويهاناثمدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
وردة ناصر احمد قعالن4عضويهاناثمدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
فاطمة محسن عبد اهللا نصيف5رئاسهاناثمدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
صالحه حمد سعيد جردان5عضويهاناثمدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
حسناء علي سعيد جردان5عضويهاناثمدرسة الفالح بالجثوهى277مارب      
حمد محمد هادي وهيط1رئاسهذآور مدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
محمد حسن محمد طالب1عضويهذآور مدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
مناع احمد علوي هادي الشريف1عضويهذآور مدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
ناجي هادي حمد جنيد2رئاسهذآور مدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
دخيل حسن صالح طالب2عضويهذآور مدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
عايض عبد اهللا ناصر عصيم2عضويهذآور مدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
علي حسن محمد حنيش3رئاسهذآور مدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
مبخوت صالح طالب3عضويهذآور مدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
حسن محمد علي بقالن3عضويهذآور مدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
نوره صالح حمد لمد4رئاسهاناثمدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
خاتمه عامر علي4عضويهاناثمدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
رحمه علي حسن سهل4عضويهاناثمدرسة التضامن بالحصن ال المدك277مارب      
سالم علي مناع الشريف1رئاسهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
فهيد حسن ناجي معيلي1عضويهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
ناجي عبيد سعيد الغويبي1عضويهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
عبداهللا ناجي حسن معيلي2رئاسهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
مالك محمد المقرحي2عضويهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
حافظ عبداهللا ضيف اهللا الشريف2عضويهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
عثمان عبداهللا محبوب3رئاسهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
عبداهللا سعيد عجيان3عضويهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
عباد ثابت علي حيدر3عضويهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
حامس سعيد محمد معيلي4رئاسهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
عبدالوهاب محمد خيران4عضويهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
نشمي محمد علي أحمد السقاف4عضويهذآور مدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
سيدة فيصل حسن سعيد5رئاسهاناثمدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
نوره مبارك المصلع5عضويهاناثمدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
عليا ناجي حسن سعيد5عضويهاناثمدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
سلوى عبدالكريم العمري6رئاسهاناثمدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
شفياء عبدالخالق احمد قعالن6عضويهاناثمدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
سارة احمد جرادان6عضويهاناثمدرسة الشهداء حدباء ال محسنل277مارب      
حمد علي صالح العراده1رئاسهذآور مدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
مفرح عبيد القرضي1عضويهذآور مدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
مبارك محسن العرادة1عضويهذآور مدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
عبداهللا مبارك عوض السيد2رئاسهذآور مدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
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محسن صالح ناصر لشرم2عضويهذآور مدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
عبدالرزاق ناصر البخيتي2عضويهذآور مدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
زين اهللا علي نماس3رئاسهذآور مدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
ناصر فيصل حمد العرادة3عضويهذآور مدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
صالح محسن االشرم3عضويهذآور مدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
اسماء عوض علي العرادة4رئاسهاناثمدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
جمعه سعود زبار4عضويهاناثمدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
اروى عبداهللا عشال4عضويهاناثمدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
دالل صالح احمد البقماء5رئاسهاناثمدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
عزيزة هزاع حيدر5عضويهاناثمدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
واليه ناجي أحمد جاراهللا5عضويهاناثمدرسة الفاروق ( آرا)م277مارب      
محمد عبداهللا محسن السقاف1رئاسهذآور مدرسة المسيل االوسط ( ال طعيزان)ن277مارب      
سالم مبخوت العراده1عضويهذآور مدرسة المسيل االوسط ( ال طعيزان)ن277مارب      
عبدالعظيم عبداهللا علي القادري1عضويهذآور مدرسة المسيل االوسط ( ال طعيزان)ن277مارب      
حمد صالح علي فرج2رئاسهذآور مدرسة المسيل االوسط ( ال طعيزان)ن277مارب      
عبدالمحسن حمد العراده2عضويهذآور مدرسة المسيل االوسط ( ال طعيزان)ن277مارب      
محمد ربيع مزراق2عضويهذآور مدرسة المسيل االوسط ( ال طعيزان)ن277مارب      
رتيبه احمد ناجي علي3رئاسهاناثمدرسة المسيل االوسط ( ال طعيزان)ن277مارب      
جميلة حفظ اهللا عقار3عضويهاناثمدرسة المسيل االوسط ( ال طعيزان)ن277مارب      
لؤلؤه صالح ناجي3عضويهاناثمدرسة المسيل االوسط ( ال طعيزان)ن277مارب      
سعيد صالح محمد حويل1رئاسهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
سعيد علي محمد غريب1عضويهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
عبداهللا صالح علي جلهم1عضويهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
حسن سعيد حمد غريب2رئاسهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
محمد سعيد علي غريب2عضويهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
صالح مبخوت حمد جابر2عضويهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
محمد علي حسن غريب3رئاسهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
علي حسن صالح تاليه3عضويهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
محمد محسن على الفالحي3عضويهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
سليم فارع غيالن4رئاسهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
حمد علي صالح غريب4عضويهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
صالح محمد مبارك4عضويهذآور مدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
حسناء علي حسن محمد5رئاسهاناثمدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
رحمة حمد محمد عامر5عضويهاناثمدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
عائشة محمد محمد ذروان5عضويهاناثمدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
سعادة قائد سعيد علي غريب6رئاسهاناثمدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
سعدى عبيد سعيد حويل6عضويهاناثمدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
زينه فارع غيالن6عضويهاناثمدرسة الخشعة ال شبوانس277مارب      
ناصر عبد ربه صالح بحيبح1رئاسهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
ناجي عبداهللا محمد قريع1عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
محسن صالح محمد1عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
ضيف اهللا صالح ناصر زبع2رئاسهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
شاآري عبداهللا قري2عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
ناجي صالح علي جعيش2عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
عبداهللا حمد ربيع هديب3رئاسهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
نور الدين طالب عصام3عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
سالم محمد محمد ذروان3عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
صادق علي سعيد عنيج4رئاسهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
محمد سعيد علي هديب4عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
عبداهللا علي مبارك هاديان4عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
سعيد علي مبارك5رئاسهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
محمد ناجي حمد الشبواني5عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
امين صالح علي الخراشي5عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
محمد صالح صالح الشبواني6رئاسهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
علي مهدي علي الخراش6عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
محسن سعيد علي دباش6عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
سالم سعيد صالح7رئاسهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
محمد صالح علي الخراشي7عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
صالح ناجي صالح زبع7عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
علي صالح محمد جابر8رئاسهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
صالح علي محمد الجوفي8عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
اسماعيل حمود الموشكي8عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
فيصل محسن محمد دباش9رئاسهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
محسن سعد صالح سويدة9عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
سالم علي احمد هاديان9عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
عبدالرزاق عبداهللا صالح بسبح10رئاسهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
محسن علي محمد قريع10عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
عبدالحكيم سالم مناع نمران10عضويهذآور مجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
سعاده علي محمد الجو11رئاسهاناثمجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
شفياء حمود علي مثنى11عضويهاناثمجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
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حمده احمد صالح الروقي11عضويهاناثمجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
نايفة ناجي حمد محمد راآه12رئاسهاناثمجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
صالحة حمد محمد درقان12عضويهاناثمجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
محسنه مرزوق علي هديب12عضويهاناثمجمع المشير علي عبداهللا صالح التعليميع277مارب      
حسين محمد علي عرج1رئاسهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
ناصر محمد صالح حريقدان1عضويهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
مبروك ناصر الجمال1عضويهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
ناجي حمد محسن شودق2رئاسهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
علي سعود زبار2عضويهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
حسن علي صالح حريقدان2عضويهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
حزام حمد هضيالن3رئاسهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
عبداهللا مبروك محمد مجلد3عضويهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
ناصر احمد عبداهللا3عضويهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
علي ناصر صالح حريقدان4رئاسهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
ناجي حمد ناصر عليا4عضويهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
يحيى أحمد علي مرغم4عضويهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
هيثم محسن صالح لشرم5رئاسهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
سعيد محسن سعود5عضويهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
عبدالقوي عبدالواحد القبلي نمران5عضويهذآور مدرسة الرويك ( ال مشعل)ف277مارب      
دليل احمد قاسم سبوالن1رئاسهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
محمد علي ناصر الدعان1عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
محمد سالم عسكر عائض1عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
محمد حسن صالح النعاج2رئاسهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
محمد ناجي سعيد شاهرة2عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
عبدالكريم عبداهللا قعالن2عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
سعيد ناجي سعيد شاهرة3رئاسهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
حسن ناصر حمد هضيالن3عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
حمد علي مسفر شاجرة3عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
احمد محمد محمد المرادي4رئاسهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
صالح ناجي سعيد شاهرة4عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
حسن صالح احمد حسن4عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
محمد سالم محمد النعاج5رئاسهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
عمار قائد عبداهللا الشامي5عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
عبدالصمد محمد علي اسماعيل5عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
معاذ احمد عبده سيف6رئاسهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
قايد سالم حمد عايض6عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
عبداهللا صالح علي سريب6عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
عبدالمحسن احمد العرادة7رئاسهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
سالم عبيد زيد عبيد7عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
محمد ناصر حمد هضيالن7عضويهذآور مدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
فاطمة علي حسن عبيد8رئاسهاناثمدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
نوره محمد سالم الصرارة8عضويهاناثمدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
هند عبداهللا احمد قعالن8عضويهاناثمدرسة الزبير بن العوام (  بمغيفر)ص277مارب      
عبدالعزيز احمد عبدربه دينيش1رئاسهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
أبراهيم احمد عبداهللا عطيه1عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
حسين عبداهللا علي درجان1عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
ياسر مبارك احمد شعفان2رئاسهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
ممدوح صالح احمد بهيش2عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
يوسف علي البيحاني2عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
عبداهللا صالح احمد جميح3رئاسهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
سمير حسين عبداهللا دغزان3عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
عبدالقادر محمد ناصر الشقيري3عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
عبدالعزيز علي عباس الخاشب4رئاسهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
محمد علي احمد بدان4عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
علي ناصر مصيقر4عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
فضل صالح احمد البيضاني5رئاسهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
علي علي مبارك القريشي5عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
توفيق سالم احمد عجينه5عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
ناجي حسن سالم االمير6رئاسهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
ترآي عطية عبداهللا هيسان6عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
نايف محمد عوض شاجرة6عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
سالم صالح حوات7رئاسهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
عبدالفتاح علي ناصر حويله7عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
عوض عبداهللا عبدالنبي دينس7عضويهذآور مدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
امل يحيى حسين القوباني8رئاسهاناثمدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
اسماء مبارك احمد شعفان8عضويهاناثمدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
فتحية مبارك صالح االعور8عضويهاناثمدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
نجالء عيدروس احمد شعفان9رئاسهاناثمدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
رضاء عبداهللا صالح الحمصي9عضويهاناثمدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
سامية سيف مهيوب السبئي9عضويهاناثمدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
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مروه جمال شاجره10رئاسهاناثمدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
عفاف علي عبداهللا الحمصي10عضويهاناثمدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
برآة عيدروس احمد حسن10عضويهاناثمدرسة الثورة حريب مرآز المديريةق277مارب      
عامر احمد مبارك الغنيمي1رئاسهذآور مدرسة االمل العادير277مارب      
عبدالجبار عبداهللا عبيده1عضويهذآور مدرسة االمل العادير277مارب      
عبداهللا سيف ناجي مهدي1عضويهذآور مدرسة االمل العادير277مارب      
عبداهللا صالح الروقي2رئاسهذآور مدرسة االمل العادير277مارب      
ناجي احمد احمد الشريف2عضويهذآور مدرسة االمل العادير277مارب      
حسين احمد حسين العباب2عضويهذآور مدرسة االمل العادير277مارب      
احالم عبدالرحمن عوض3رئاسهاناثمدرسة االمل العادير277مارب      
رنداء سيف مسعد احمد الشامي3عضويهاناثمدرسة االمل العادير277مارب      
سماح زبن اهللا احمد العباب3عضويهاناثمدرسة االمل العادير277مارب      
سالم مبارك سالم عيضان1رئاسهذآور مدرسة ٢٦سبتمبر بالطويلهش277مارب      
علي عبدربه احمد جمعان1عضويهذآور مدرسة ٢٦سبتمبر بالطويلهش277مارب      
آمال محسن طالب علي الشريف1عضويهذآور مدرسة ٢٦سبتمبر بالطويلهش277مارب      
عرفات محمد نعمان الحارثي2رئاسهذآور مدرسة ٢٦سبتمبر بالطويلهش277مارب      
يوسف محمد عبداهللا لكسر2عضويهذآور مدرسة ٢٦سبتمبر بالطويلهش277مارب      
عارف دياب احمد جروان2عضويهذآور مدرسة ٢٦سبتمبر بالطويلهش277مارب      
ابراهيم عيسى عقيل عيسى1رئاسهذآور مدرسة  الهدار بالعامرية االساسيهت277مارب      
سعود حسين مبارك القحاش1عضويهذآور مدرسة  الهدار بالعامرية االساسيهت277مارب      
صالح حسين عبداهللا القحاش1عضويهذآور مدرسة  الهدار بالعامرية االساسيهت277مارب      
حياة عبداهللا حسن عطية2رئاسهاناثمدرسة  الهدار بالعامرية االساسيهت277مارب      
هاجر مبارك احمد شعفان2عضويهاناثمدرسة  الهدار بالعامرية االساسيهت277مارب      
نعيمة علي فرج القحاش2عضويهاناثمدرسة  الهدار بالعامرية االساسيهت277مارب      
حسين صالح حسين السقاف1رئاسهذآور مدرسة الروضة االساسية السقافث277مارب      
خالد علي سرحان الصبري1عضويهذآور مدرسة الروضة االساسية السقافث277مارب      
عبداهللا صالح عبداهللا قاسم1عضويهذآور مدرسة الروضة االساسية السقافث277مارب      
سالم عبداهللا احمد جحفيل2رئاسهذآور مدرسة الروضة االساسية السقافث277مارب      
احمد ناصر مهيوب الطهيفي2عضويهذآور مدرسة الروضة االساسية السقافث277مارب      
محمد احمد علوي فريدان2عضويهذآور مدرسة الروضة االساسية السقافث277مارب      
فاطمة صالح حسين السقاف3رئاسهاناثمدرسة الروضة االساسية السقافث277مارب      
فاطمة يحيى محمد السقاف3عضويهاناثمدرسة الروضة االساسية السقافث277مارب      
هند عبداهللا هشله حسن3عضويهاناثمدرسة الروضة االساسية السقافث277مارب      
حسين صالح هشلة الطهيفي1رئاسهذآور مدرسة التصحيح بالذراعخ277مارب      
ناجي عبداهللا العبيد1عضويهذآور مدرسة التصحيح بالذراعخ277مارب      
عبدربه احمد ناصر مهيوب1عضويهذآور مدرسة التصحيح بالذراعخ277مارب      
ناديه محمد صالح العديني2رئاسهاناثمدرسة التصحيح بالذراعخ277مارب      
حمده محمد ناصر مهيوب2عضويهاناثمدرسة التصحيح بالذراعخ277مارب      
احالم قائد سعيد راآن2عضويهاناثمدرسة التصحيح بالذراعخ277مارب      
عبداهللا حسين الشعر1رئاسهذآور مدرسة  الهوش ال عقيلذ277مارب      
عوض صالح سالم العقيلي1عضويهذآور مدرسة  الهوش ال عقيلذ277مارب      
محمد سالم علي لغمق1عضويهذآور مدرسة  الهوش ال عقيلذ277مارب      
علي مبارك عبداهللا سويدان العقيلي2رئاسهذآور مدرسة  الهوش ال عقيلذ277مارب      
يوسف عبداهللا حسن شقران2عضويهذآور مدرسة  الهوش ال عقيلذ277مارب      
صالح مجرك القبة2عضويهذآور مدرسة  الهوش ال عقيلذ277مارب      
خيلة احمد محمد عبدربه3رئاسهاناثمدرسة  الهوش ال عقيلذ277مارب      
عبير يحيى حسين القوباني3عضويهاناثمدرسة  الهوش ال عقيلذ277مارب      
لوزة محمد أحمد عربي3عضويهاناثمدرسة  الهوش ال عقيلذ277مارب      
ناصر حسين زايد مثنى1رئاسهذآور ثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
عبداهللا محسن العباسي1عضويهذآور ثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
علي حمد حرموص1عضويهذآور ثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
سالم ناصرقردع2رئاسهذآور ثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
عبداهللا حسن علي القادري2عضويهذآور ثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
عبدالجبار محمد صالح درآم2عضويهذآور ثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
عبدالكريم سعيد عامر حصيان3رئاسهذآور ثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
علي سيف مثنى3عضويهذآور ثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
أحمد عبد اهللا حسين المحضار3عضويهذآور ثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
عايدة يحيى محمد السقاف4رئاسهاناثثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
فارعه عبدربه حصيان4عضويهاناثثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
صباح محمد العبادي4عضويهاناثثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
نبيلة علي الحماطي5رئاسهاناثثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
بترة حسن حمد الحداد5عضويهاناثثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
هيام محمد علي االشرم5عضويهاناثثانوية الخنساء للبنات ( ال مثنى)ض277مارب      
محمد حسين صالح الظما1رئاسهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
صالح حسين مشكل التيباس1عضويهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
احمد صالح احمد صالح1عضويهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
ناجي زين اهللا حسن دهبيل2رئاسهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
محمد صالح سعيد الزايدي2عضويهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
صالح مبخوت علي السويري2عضويهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
محمد حسين قاسم السقاف3رئاسهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
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حسين صالح ناصر عبدالرحمن 3عضويهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
صالح صالح سالم مساعد3عضويهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
ناجي احمد حسين طعيمان4رئاسهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
محمد احمد محمد طعيمان4عضويهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
فهد صالح احمد العيال4عضويهذآور مدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
عابدة محمد احمد الراعي5رئاسهاناثمدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
ساره صالح سوده طعيمان5عضويهاناثمدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
هند محسن يحيى الحمجري5عضويهاناثمدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
حسناء صالح ناصر فهيد6رئاسهاناثمدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
راوية علي محمد دواس6عضويهاناثمدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
سارة محمد صالح التيباس6عضويهاناثمدرسة سوق صرواح مرآز المديريةا278مارب      
محمد علي حسن هذال1رئاسهذآور مدرسة الحماجرةب278مارب      
احمد صالح ناصر هدال1عضويهذآور مدرسة الحماجرةب278مارب      
على حسن محمد هدال1عضويهذآور مدرسة الحماجرةب278مارب      
لطف ناصر صالح الخطيب2رئاسهذآور مدرسة الحماجرةب278مارب      
مبارك صالح ناصر هدال2عضويهذآور مدرسة الحماجرةب278مارب      
وضاح محمد ناجي درجان2عضويهذآور مدرسة الحماجرةب278مارب      
سلطان محمد على الشليف3رئاسهذآور مدرسة الحماجرةب278مارب      
سعيد طالب صالح الصالحي3عضويهذآور مدرسة الحماجرةب278مارب      
محمد ناصر حسين طعيمان3عضويهذآور مدرسة الحماجرةب278مارب      
مالكة صالح حسين مسعد4رئاسهاناثمدرسة الحماجرةب278مارب      
رايده زبن اهللا حسن دهبيل4عضويهاناثمدرسة الحماجرةب278مارب      
عليا ناصر حسين هدال4عضويهاناثمدرسة الحماجرةب278مارب      
نبيل احمد صالح الزايدي1رئاسهذآور مدرسة ضوارج278مارب      
ناصر مبارك علي ربيع1عضويهذآور مدرسة ضوارج278مارب      
عبداهللا حسين عبداهللا السقاف1عضويهذآور مدرسة ضوارج278مارب      
محمد صالح خميس الزايدي2رئاسهذآور مدرسة ضوارج278مارب      
احمد مقري سعيد ربيع2عضويهذآور مدرسة ضوارج278مارب      
ماجد صالح يحيى الحمجري2عضويهذآور مدرسة ضوارج278مارب      
وضاح على على صويلح 3رئاسهذآور مدرسة ضوارج278مارب      
صالح يحيى صالح ربيع3عضويهذآور مدرسة ضوارج278مارب      
محمد احمد حسن حداب3عضويهذآور مدرسة ضوارج278مارب      
رهده صالح سعيد ربيع4رئاسهاناثمدرسة ضوارج278مارب      
مزنه صالح حمود الزايدي4عضويهاناثمدرسة ضوارج278مارب      
رزعه احمد عباد الغزي4عضويهاناثمدرسة ضوارج278مارب      
خضرة صالح احمد العوبلي5رئاسهاناثمدرسة ضوارج278مارب      
راويه احمد محمد الزايدي5عضويهاناثمدرسة ضوارج278مارب      
ورقه محسن احمد يحيى الحمجري5عضويهاناثمدرسة ضوارج278مارب      
علي سعيد محمد الصالحي1رئاسهذآور مستوصف الزورد278مارب      
قايد محمد حسن حمود طعيمان 1عضويهذآور مستوصف الزورد278مارب      
ابراهيم سعيد احمد عمير طعيمان1عضويهذآور مستوصف الزورد278مارب      
علي احمد عمير طعيمان2رئاسهذآور مستوصف الزورد278مارب      
على احمد احمد طالب طعيمان 2عضويهذآور مستوصف الزورد278مارب      
ناصرحسن هادي القاسمي2عضويهذآور مستوصف الزورد278مارب      
احمد زين اهللا جروان3رئاسهذآور مستوصف الزورد278مارب      
علي سيف محمد هذال3عضويهذآور مستوصف الزورد278مارب      
ترآي قاسم ضيف اهللا3عضويهذآور مستوصف الزورد278مارب      
حسناء عبداهللا احمد عمير4رئاسهاناثمستوصف الزورد278مارب      
ملحه صالح خميس الزايدي4عضويهاناثمستوصف الزورد278مارب      
علياء مبارك حمود طعيمان4عضويهاناثمستوصف الزورد278مارب      
عزيز عبدالخالق محمد الردماني1رئاسهذآور مدرسة الردامنهه278مارب      
حسين علي محمد فراس1عضويهذآور مدرسة الردامنهه278مارب      
عامر صالح سعيد االبرش1عضويهذآور مدرسة الردامنهه278مارب      
علي محمد محمد العامري2رئاسهذآور مدرسة الردامنهه278مارب      
على حسين صالح الدماجي2عضويهذآور مدرسة الردامنهه278مارب      
محمد حسن هادي القاسمي2عضويهذآور مدرسة الردامنهه278مارب      
مبخوته صالح حسين حزيم3رئاسهاناثمدرسة الردامنهه278مارب      
حمده احمد قاسم المسمي3عضويهاناثمدرسة الردامنهه278مارب      
فاجسه صالح يحيى الحمجري3عضويهاناثمدرسة الردامنهه278مارب      
غفره على احمد الريمي4رئاسهاناثمدرسة الردامنهه278مارب      
فضة علي صالح الهيال4عضويهاناثمدرسة الردامنهه278مارب      
سوسن احمد محمد العامري4عضويهاناثمدرسة الردامنهه278مارب      
محمد احمد حسين خريص1رئاسهذآور مدرسة الرقلو278مارب      
عبداهللا حسين ناصر آريشان1عضويهذآور مدرسة الرقلو278مارب      
محمد صالح ناصر القفيلي1عضويهذآور مدرسة الرقلو278مارب      
ريسة محمد محسن القفيلي2رئاسهاناثمدرسة الرقلو278مارب      
جانيه حسين احمد آريشان2عضويهاناثمدرسة الرقلو278مارب      
حمده محسن حزام الداوودي2عضويهاناثمدرسة الرقلو278مارب      
شايف صالح محد ابورباش1رئاسهذآور مدرسة جزامةز278مارب      
عبدالوهاب احمد محسن حزيم1عضويهذآور مدرسة جزامةز278مارب      
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علي صالح علي احمد بجاش1عضويهذآور مدرسة جزامةز278مارب      
ردعه صالح محمد ابورباش2رئاسهاناثمدرسة جزامةز278مارب      
بشرى علي ضيف اهللا الزعبلي2عضويهاناثمدرسة جزامةز278مارب      
جانية علي احمد دحان2عضويهاناثمدرسة جزامةز278مارب      
مانع مبارك احمد فراس1رئاسهذآور مدرسة الضيقح278مارب      
شايف مبارك محمد العامري1عضويهذآور مدرسة الضيقح278مارب      
مصلح محمد حسين غراب1عضويهذآور مدرسة الضيقح278مارب      
ريم صالح بن صالح المصري2رئاسهاناثمدرسة الضيقح278مارب      
نوره محسن يحيى الحمجري2عضويهاناثمدرسة الضيقح278مارب      
غزالن محمد محمد العامري2عضويهاناثمدرسة الضيقح278مارب      
على محسن ناصر المقباسي1رئاسهذآور مدرسة الحنايا االساسية مرآز المديريةط278مارب      
ناجي محسن ناصر المقباسي1عضويهذآور مدرسة الحنايا االساسية مرآز المديريةط278مارب      
زيد علي سعيد سراج1عضويهذآور مدرسة الحنايا االساسية مرآز المديريةط278مارب      
نبات احمد ناصر المعوضي2رئاسهاناثمدرسة الحنايا االساسية مرآز المديريةط278مارب      
عبال محسن ناصر الصمصام2عضويهاناثمدرسة الحنايا االساسية مرآز المديريةط278مارب      
سماح علي صالح الناعري2عضويهاناثمدرسة الحنايا االساسية مرآز المديريةط278مارب      
دارس ناصر احمد الصمصام1رئاسهذآور مدرسة الغفلهى278مارب      
بشير محمد محمد المعوضي1عضويهذآور مدرسة الغفلهى278مارب      
على محمد محسن المعوضي1عضويهذآور مدرسة الغفلهى278مارب      
بشرى هادي محمد صالح البشيري2رئاسهاناثمدرسة الغفلهى278مارب      
هدالء احمد ناصر العواضي2عضويهاناثمدرسة الغفلهى278مارب      
غزال احمد احمد المعوضي2عضويهاناثمدرسة الغفلهى278مارب      
على صالح المنيري1رئاسهذآور مدرسة المشعف االساسية الثانويةك278مارب      
نائف علي محسن الصمصام1عضويهذآور مدرسة المشعف االساسية الثانويةك278مارب      
عيسى محمد صالح ابوطويلة1عضويهذآور مدرسة المشعف االساسية الثانويةك278مارب      
جميله احمد سعيد سراج2رئاسهاناثمدرسة المشعف االساسية الثانويةك278مارب      
هناء محمد علي ابوطويله2عضويهاناثمدرسة المشعف االساسية الثانويةك278مارب      
ذآرى حسين علي الصمصام2عضويهاناثمدرسة المشعف االساسية الثانويةك278مارب      
ناجي احمد علي القانصي1رئاسهذآور مدرسة المجزع االساسية الثانويةل278مارب      
صالح على المشرعي1عضويهذآور مدرسة المجزع االساسية الثانويةل278مارب      
صالح ناجي المشرعي1عضويهذآور مدرسة المجزع االساسية الثانويةل278مارب      
حمده ناصر االقرع2رئاسهاناثمدرسة المجزع االساسية الثانويةل278مارب      
جانيه ناصر يحيه االقرع2عضويهاناثمدرسة المجزع االساسية الثانويةل278مارب      
بشري مسعد على الثابتي2عضويهاناثمدرسة المجزع االساسية الثانويةل278مارب      
ناجي محمد صليع1رئاسهذآور مدرسة الجريداء االساسية الثانويةم278مارب      
ناصر حسين النصري1عضويهذآور مدرسة الجريداء االساسية الثانويةم278مارب      
احمد صالح محمد القانصي1عضويهذآور مدرسة الجريداء االساسية الثانويةم278مارب      
بارعه على علي الشندقي2رئاسهاناثمدرسة الجريداء االساسية الثانويةم278مارب      
وحده ناصر العقبي2عضويهاناثمدرسة الجريداء االساسية الثانويةم278مارب      
هيفاء علي  محسن الصمصام2عضويهاناثمدرسة الجريداء االساسية الثانويةم278مارب      
عبد الفتاح علي علي1رئاسهذآور مدرسة بني عامر االساسيةن278مارب      
عبدالغني على علي القانصي1عضويهذآور مدرسة بني عامر االساسيةن278مارب      
حاتم صالح سعد القانصي1عضويهذآور مدرسة بني عامر االساسيةن278مارب      
سمية علي سعيد القانصي2رئاسهاناثمدرسة بني عامر االساسيةن278مارب      
اماني على على ناجي القانصي2عضويهاناثمدرسة بني عامر االساسيةن278مارب      
غزال سعيد جعره2عضويهاناثمدرسة بني عامر االساسيةن278مارب      
بشير مقبل القانصي1رئاسهذآور مدرسة الكولةس278مارب      
صالح يحيى المنصابي1عضويهذآور مدرسة الكولةس278مارب      
علي علي صالح ابوطويله1عضويهذآور مدرسة الكولةس278مارب      
نايفه ناصر احمد القانصي2رئاسهاناثمدرسة الكولةس278مارب      
ياسمين صالح الحمجري2عضويهاناثمدرسة الكولةس278مارب      
ملوك عبداهللا احمد قطرة2عضويهاناثمدرسة الكولةس278مارب      
حزام أحمد محمد حمد الشريف1رئاسهذآور مدرسة السلمةع278مارب      
ناجي محمد مقبل القانصي1عضويهذآور مدرسة السلمةع278مارب      
امين على حسين قعالن1عضويهذآور مدرسة السلمةع278مارب      
عالية علي احمد علي القانصي2رئاسهاناثمدرسة السلمةع278مارب      
الهام حسين صالح صبر2عضويهاناثمدرسة السلمةع278مارب      
ملحه مثنى حسين المعوضي2عضويهاناثمدرسة السلمةع278مارب      
غالب محمد الدماري1رئاسهذآور مدرسة العبده (ظبين)ف278مارب      
ناصر محسن محسن الصمصام1عضويهذآور مدرسة العبده (ظبين)ف278مارب      
عبداهللا صالح منصور العبيدي1عضويهذآور مدرسة العبده (ظبين)ف278مارب      
جميله محمد الدماري2رئاسهاناثمدرسة العبده (ظبين)ف278مارب      
سيده محسن علي الغادر2عضويهاناثمدرسة العبده (ظبين)ف278مارب      
علياء محسن علي غادر2عضويهاناثمدرسة العبده (ظبين)ف278مارب      
محمد صالح حسين المنيعي1رئاسهذآور مدرسة الشعب االساسيةص278مارب      
راجح ناصر محسن صبر 1عضويهذآور مدرسة الشعب االساسيةص278مارب      
زايد سلطان صالح المنيعي1عضويهذآور مدرسة الشعب االساسيةص278مارب      
وازعة علي صالح الحبشي2رئاسهاناثمدرسة الشعب االساسيةص278مارب      
طاهره صالح طاهر المنيعي2عضويهاناثمدرسة الشعب االساسيةص278مارب      
محصنه محمد على حيدر2عضويهاناثمدرسة الشعب االساسيةص278مارب      
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حسين على المعوضي1رئاسهذآور سحامق278مارب      
يحي محسن علي1عضويهذآور سحامق278مارب      
سنان احمد صالح المعوضي1عضويهذآور سحامق278مارب      
اماني احمد محسن المظفري2رئاسهاناثسحامق278مارب      
سمية محمد احمد الخوالني2عضويهاناثسحامق278مارب      
بشرى محمد علي القانصي2عضويهاناثسحامق278مارب      
بشير محمدعامر قصيلة1رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالب( الكمة)ر278مارب      
احمد صالح ناجي الجحيزاء1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب( الكمة)ر278مارب      
محسن محمد صالح قصيله 1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب( الكمة)ر278مارب      
نبيلة محسن راجح ذياب2رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالب( الكمة)ر278مارب      
فردوس راشد على االحمدي 2عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب( الكمة)ر278مارب      
اسيا على ناجي الجحيزاء2عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب( الكمة)ر278مارب      
محمد احمد صالح ناصر اعوج سبر1رئاسهذآور مدرسة ثبت االساسيةش278مارب      
احمد محمد ناصر اعوج سبر1عضويهذآور مدرسة ثبت االساسيةش278مارب      
علي محسن علي الجحيزى1عضويهذآور مدرسة ثبت االساسيةش278مارب      
فايزه احمد ناصر اعوج سبر2رئاسهاناثمدرسة ثبت االساسيةش278مارب      
شريفه محمد محسن الشامي2عضويهاناثمدرسة ثبت االساسيةش278مارب      
مليحة راجح علي اعوج سبر2عضويهاناثمدرسة ثبت االساسيةش278مارب      
محمد محسن ناصر ربيح1رئاسهذآور المرآز الصحي ( بني ربيح)ت278مارب      
ناجي صالح عامر ربيع1عضويهذآور المرآز الصحي ( بني ربيح)ت278مارب      
عبدالفتاح احمد عامر ربيح1عضويهذآور المرآز الصحي ( بني ربيح)ت278مارب      
فاطمه احمد احمد الربيحي2رئاسهاناثالمرآز الصحي ( بني ربيح)ت278مارب      
شايعه حسين بلحط2عضويهاناثالمرآز الصحي ( بني ربيح)ت278مارب      
زينه على محمد ربيح2عضويهاناثالمرآز الصحي ( بني ربيح)ت278مارب      
ناجد محمد على قطيش1رئاسهذآور مدرسة االمل بالحزمث278مارب      
محمد محمد مبارك الشريف1عضويهذآور مدرسة االمل بالحزمث278مارب      
فارس ناصر صالح االعوج1عضويهذآور مدرسة االمل بالحزمث278مارب      
فاطمة على محمد قطيش2رئاسهاناثمدرسة االمل بالحزمث278مارب      
مهرة ناجي علي قطيش2عضويهاناثمدرسة االمل بالحزمث278مارب      
اشراق ناصر علي قطيش2عضويهاناثمدرسة االمل بالحزمث278مارب      
محمد محمد علي الجابري1رئاسهذآور مدرسة التعاونخ278مارب      
نعمان علوان ناصر علوان1عضويهذآور مدرسة التعاونخ278مارب      
صادق صالح محسن دياب1عضويهذآور مدرسة التعاونخ278مارب      
دوله سعيد مساعد بحيبح2رئاسهاناثمدرسة التعاونخ278مارب      
عتيقه صالح صالح هيسان2عضويهاناثمدرسة التعاونخ278مارب      
فاطمة محسن احمد دياب2عضويهاناثمدرسة التعاونخ278مارب      
على احمد محمد اليتيم1رئاسهذآور مدرسة اللواء االساسيةذ278مارب      
مجاهد احمد علي عرفج1عضويهذآور مدرسة اللواء االساسيةذ278مارب      
قايد محمد علي اليتيم1عضويهذآور مدرسة اللواء االساسيةذ278مارب      
ملوك هيسان محمد هيسان2رئاسهاناثمدرسة اللواء االساسيةذ278مارب      
زينب أحمد علي هيسان2عضويهاناثمدرسة اللواء االساسيةذ278مارب      
سيدة محمد علي هيسان2عضويهاناثمدرسة اللواء االساسيةذ278مارب      
محمد احمد صالح اليتيم1رئاسهذآور مدرسة النور االساسيةض278مارب      
ناجي صالح على الحاج هيسان1عضويهذآور مدرسة النور االساسيةض278مارب      
مطلق صالح سعيد هيسان1عضويهذآور مدرسة النور االساسيةض278مارب      
تهاني يحيى صالح اليتيم2رئاسهاناثمدرسة النور االساسيةض278مارب      
روزاء صالح عبداهللا اليتيم2عضويهاناثمدرسة النور االساسيةض278مارب      
محاسن محسن صالح سعيد هيسان2عضويهاناثمدرسة النور االساسيةض278مارب      
نعمان محمد على المنصوري1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد ( صره)ظ278مارب      
هايل سعيد عبداهللا المظفري1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد ( صره)ظ278مارب      
احمد حسين علي العود1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد ( صره)ظ278مارب      
ورده احمد صالح المعملي2رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد ( صره)ظ278مارب      
انتصار علي محمد هيسان2عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد ( صره)ظ278مارب      
الطاف احمد صالح المنصوري2عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد ( صره)ظ278مارب      
محمد صالح زعيزع الشدادي1رئاسهذآور اسداس ادارة المديريةغ278مارب      
محمد عبداهللا ثابت1عضويهذآور اسداس ادارة المديريةغ278مارب      
عمار عوض القديمي1عضويهذآور اسداس ادارة المديريةغ278مارب      
رفعة حزام حمد الشدادي2رئاسهاناثاسداس ادارة المديريةغ278مارب      
طشه مسعد صالح الشدادي2عضويهاناثاسداس ادارة المديريةغ278مارب      
طشه مسعد عكازه2عضويهاناثاسداس ادارة المديريةغ278مارب      
ترآي صالح ناصر ربيع1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد ( الخربة)ا278٢مارب      
الباشه سعيد محمد زبع1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد ( الخربة)ا278٢مارب      
جبران عبد الواحد صالح زبع1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد ( الخربة)ا278٢مارب      
سهيه مجاهد زبع2رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد ( الخربة)ا278٢مارب      
غادة عبدة ناجي المهاجري2عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد ( الخربة)ا278٢مارب      
امال علي عوض الرملي2عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد ( الخربة)ا278٢مارب      
ظافر محمد االقرع1رئاسهذآور مدرسة علي بن ابي طالب في جو الحنايا االساسيةب278٢مارب      
حسن على حسين قطيش1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب في جو الحنايا االساسيةب278٢مارب      
عبداهللا محسن محيسن1عضويهذآور مدرسة علي بن ابي طالب في جو الحنايا االساسيةب278٢مارب      
رحمة جابر حسن الروساء2رئاسهاناثمدرسة علي بن ابي طالب في جو الحنايا االساسيةب278٢مارب      
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عيثه صالح سمنان2عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب في جو الحنايا االساسيةب278٢مارب      
عيثه عبدربه قعوش2عضويهاناثمدرسة علي بن ابي طالب في جو الحنايا االساسيةب278٢مارب      
على فرحان عتيق1رئاسهذآور مدرسة الصفقة بآل عتيقج278٢مارب      
أحمد مهيوب ناصر الدماجي1عضويهذآور مدرسة الصفقة بآل عتيقج278٢مارب      
عامر ناجي ناصر زبع1عضويهذآور مدرسة الصفقة بآل عتيقج278٢مارب      
جمعه عتيق صالح 2رئاسهاناثمدرسة الصفقة بآل عتيقج278٢مارب      
سعادة عبد الواحد صالح ناصر زبع2عضويهاناثمدرسة الصفقة بآل عتيقج278٢مارب      
زينب عيظة محمد القحطني2عضويهاناثمدرسة الصفقة بآل عتيقج278٢مارب      
ذياب عبداهللا قائد عرفج1رئاسهذآور مدرسة الرعاة ( بني مروان)د278٢مارب      
على حسن الطليلي1عضويهذآور مدرسة الرعاة ( بني مروان)د278٢مارب      
على مبخوت الراعي1عضويهذآور مدرسة الرعاة ( بني مروان)د278٢مارب      
حسناء علي صالح شملول2رئاسهاناثمدرسة الرعاة ( بني مروان)د278٢مارب      
صبره حسن حمد شملول2عضويهاناثمدرسة الرعاة ( بني مروان)د278٢مارب      
سعاده حسن محمد شملول2عضويهاناثمدرسة الرعاة ( بني مروان)د278٢مارب      
مبروك صالح محسن سالمه1رئاسهذآور مدرسة آمب ربيش بن آعالنه278٢مارب      
محمد علي هزاع آعالن1عضويهذآور مدرسة آمب ربيش بن آعالنه278٢مارب      
محمد احمد علي صويلح1عضويهذآور مدرسة آمب ربيش بن آعالنه278٢مارب      
حسين ناجي مبخوت آعالن2رئاسهذآور مدرسة آمب ربيش بن آعالنه278٢مارب      
سعيد علي رقيبان2عضويهذآور مدرسة آمب ربيش بن آعالنه278٢مارب      
علي حمد مسعود جعدر2عضويهذآور مدرسة آمب ربيش بن آعالنه278٢مارب      
عليا ناجي صالح سالمه3رئاسهاناثمدرسة آمب ربيش بن آعالنه278٢مارب      
صالحه صالح محسن سالمه3عضويهاناثمدرسة آمب ربيش بن آعالنه278٢مارب      
ريسة سعيد علي سالمة3عضويهاناثمدرسة آمب ربيش بن آعالنه278٢مارب      
عبداهللا ناجي صالح مسمار1رئاسهذآور مدرسة الزبرةو278٢مارب      
على فرحه صالح عتيق1عضويهذآور مدرسة الزبرةو278٢مارب      
فهد ناصر سعيد مقشد1عضويهذآور مدرسة الزبرةو278٢مارب      
مديرة محمد حمد دهنان2رئاسهاناثمدرسة الزبرةو278٢مارب      
مانعه على حمد هضبان2عضويهاناثمدرسة الزبرةو278٢مارب      
فاطمة صالح هادي مدراج2عضويهاناثمدرسة الزبرةو278٢مارب      
ناجي ناصر محمد عشال1رئاسهذآور مدرسة الحزمز278٢مارب      
ناجي مبحوت الصفري1عضويهذآور مدرسة الحزمز278٢مارب      
سعيد ناصر محمد عشال1عضويهذآور مدرسة الحزمز278٢مارب      
مانعه ناجي سعد المحورن2رئاسهاناثمدرسة الحزمز278٢مارب      
منيرة ناصر ناجي آعالن2عضويهاناثمدرسة الحزمز278٢مارب      
حسناء محمد علي االعرج2عضويهاناثمدرسة الحزمز278٢مارب      
محمد علي محمد عوير1رئاسهذآور مدرسة الجرف االساسيةح278٢مارب      
عبداهللا على صالح العضيلي1عضويهذآور مدرسة الجرف االساسيةح278٢مارب      
محمد مبخوت على الدرنه1عضويهذآور مدرسة الجرف االساسيةح278٢مارب      
نزيهة احمد عبدالعليم العامري2رئاسهاناثمدرسة الجرف االساسيةح278٢مارب      
تهاني حسين مبارك آعالن2عضويهاناثمدرسة الجرف االساسيةح278٢مارب      
هيله حسين مبارك التياس2عضويهاناثمدرسة الجرف االساسيةح278٢مارب      
صالح سعيد محسن االقرع1رئاسهذآور مدرسة  قرودط278٢مارب      
ناصر عبداهللا ناجي االقرع1عضويهذآور مدرسة  قرودط278٢مارب      
محمد يحيى صالح السقاف1عضويهذآور مدرسة  قرودط278٢مارب      
قفله محسن حسين سالمه2رئاسهاناثمدرسة  قرودط278٢مارب      
ناهية صالح راشد الروقي2عضويهاناثمدرسة  قرودط278٢مارب      
حاآمة حسن محمد االقرع2عضويهاناثمدرسة  قرودط278٢مارب      
حمود ناجي علي ناجي الشريف1رئاسهذآور مدرسة درب االشراف االساسية الثانويةى278٢مارب      
عبدالخالق عبداهللا حسين 1عضويهذآور مدرسة درب االشراف االساسية الثانويةى278٢مارب      
فهد فيصل حمد سعود1عضويهذآور مدرسة درب االشراف االساسية الثانويةى278٢مارب      
طاهرة محمد علي حمود2رئاسهاناثمدرسة درب االشراف االساسية الثانويةى278٢مارب      
نجالء محمد ربيس صالح 2عضويهاناثمدرسة درب االشراف االساسية الثانويةى278٢مارب      
دآتوره صالح عبداهللا2عضويهاناثمدرسة درب االشراف االساسية الثانويةى278٢مارب      
صالح على محمد عبداهللا 1رئاسهذآور مدرسة حصن الدامر االساسيةك278٢مارب      
احمد صالح وثاب1عضويهذآور مدرسة حصن الدامر االساسيةك278٢مارب      
محمد حسين عبدالرحمن سالمه1عضويهذآور مدرسة حصن الدامر االساسيةك278٢مارب      
شفا صالح محمد عيضه2رئاسهاناثمدرسة حصن الدامر االساسيةك278٢مارب      
فاطمة صالح محمد الجابر2عضويهاناثمدرسة حصن الدامر االساسيةك278٢مارب      
رضاء احمد عبدالرحمن سالمه2عضويهاناثمدرسة حصن الدامر االساسيةك278٢مارب      
يحيى مبارك يحيى ابو بكر1رئاسهذآور مدرسة ال العميسان االساسية الثانوية ( الحصون)ل278٢مارب      
احمد صالح شمالن العومري1عضويهذآور مدرسة ال العميسان االساسية الثانوية ( الحصون)ل278٢مارب      
احمد ربيح مبخوت الباشه1عضويهذآور مدرسة ال العميسان االساسية الثانوية ( الحصون)ل278٢مارب      
نجيبة حمد محمد مبارك الشريف2رئاسهاناثمدرسة ال العميسان االساسية الثانوية ( الحصون)ل278٢مارب      
افراح حسن صالح ابو بكر2عضويهاناثمدرسة ال العميسان االساسية الثانوية ( الحصون)ل278٢مارب      
زرعه سالم محمد غفينه2عضويهاناثمدرسة ال العميسان االساسية الثانوية ( الحصون)ل278٢مارب      
على عيظه محمد ظرمان1رئاسهذآور مدرسة السحاريم278٢مارب      
مهدي حسان احمد1عضويهذآور مدرسة السحاريم278٢مارب      
حسين عبيد حمد جلوه1عضويهذآور مدرسة السحاريم278٢مارب      
ولعه يحيى حسن ظرمان2رئاسهاناثمدرسة السحاريم278٢مارب      
رضية محمد عبداهللا الهيب2عضويهاناثمدرسة السحاريم278٢مارب      
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هيلة حزام أحمد محمد حمد2عضويهاناثمدرسة السحاريم278٢مارب      
سالم مبارك صالح هاجر1رئاسهذآور مدرسة الجفرة االساسية الثانويةن278٢مارب      
ناجي محمد زايد البخيتي1عضويهذآور مدرسة الجفرة االساسية الثانويةن278٢مارب      
ظيف اهللا سعيد على حجزه1عضويهذآور مدرسة الجفرة االساسية الثانويةن278٢مارب      
علي محمد رآان حمد الشريف2رئاسهذآور مدرسة الجفرة االساسية الثانويةن278٢مارب      
على سالم محمد الحاج2عضويهذآور مدرسة الجفرة االساسية الثانويةن278٢مارب      
صالح ناجي ظيف اهللا2عضويهذآور مدرسة الجفرة االساسية الثانويةن278٢مارب      
ريسة صالح ناجي رقيب3رئاسهاناثمدرسة الجفرة االساسية الثانويةن278٢مارب      
فاطمة سعيد حمد الراعي3عضويهاناثمدرسة الجفرة االساسية الثانويةن278٢مارب      
سيناء سالم محمد رقيب3عضويهاناثمدرسة الجفرة االساسية الثانويةن278٢مارب      
يحيى صالح حسين رقيب1رئاسهذآور مفرق الجوف ( ادارة المديرية)س278٢مارب      
احمد صالح القبلي عوير1عضويهذآور مفرق الجوف ( ادارة المديرية)س278٢مارب      
محسن علي محمد الحطاب1عضويهذآور مفرق الجوف ( ادارة المديرية)س278٢مارب      
حمد مبخوت محمد ظرمان2رئاسهذآور مفرق الجوف ( ادارة المديرية)س278٢مارب      
مبروك هادي مبخوت الباشه2عضويهذآور مفرق الجوف ( ادارة المديرية)س278٢مارب      
مانع ناجي محمد دهنان2عضويهذآور مفرق الجوف ( ادارة المديرية)س278٢مارب      
وضحه ربيع مبخوت الباشه3رئاسهاناثمفرق الجوف ( ادارة المديرية)س278٢مارب      
بدرة احمد صالح القبلي عوير3عضويهاناثمفرق الجوف ( ادارة المديرية)س278٢مارب      
سبته مبروك ناصر رقيب3عضويهاناثمفرق الجوف ( ادارة المديرية)س278٢مارب      
عبده حسين الشاطر1رئاسهذآور مدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
عبداللطيف عوض احمد الرملي1عضويهذآور مدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
فارس ناجي احمد الحويسك1عضويهذآور مدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
خالد محمد ناصر بقالن2رئاسهذآور مدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
احمد مبارك مزاده2عضويهذآور مدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
طالل جابر علي الشاطر2عضويهذآور مدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
عوض عبدربه الشنه الراعبي3رئاسهذآور مدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
علي محمد سالم زبران3عضويهذآور مدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
عبدالمجيد صالح عوض عدن3عضويهذآور مدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
عليه ناجي أحمد الحويسك4رئاسهاناثمدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
سميه علي احمد الحويسك4عضويهاناثمدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
ناديه احمد علي ناجي4عضويهاناثمدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
فايزه عبداهللا محمد داوود5رئاسهاناثمدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
شقراء  احمد محسن فهيد5عضويهاناثمدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
اميرة عبداهللا علي الرملي5عضويهاناثمدرسة الحياة الجديدة مرآز المديريةا279مارب      
فهد ناجي الحمال مبارك1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايو االساسيةب279مارب      
حثلين احمد ناجي حسن1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو االساسيةب279مارب      
علي محمد علي بحيبح1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايو االساسيةب279مارب      
نمرة عبداهللا أحمد البحري2رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مايو االساسيةب279مارب      
بدور زين اهللا الجمال مبارك2عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو االساسيةب279مارب      
فايزه زامل حسين الحسيني2عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايو االساسيةب279مارب      
مراد درهم نعمان الحارثي1رئاسهذآور مدرسة المسيلج279مارب      
علي سعيد حسن بحيبح1عضويهذآور مدرسة المسيلج279مارب      
محمد عبدربه حسن بحيبح1عضويهذآور مدرسة المسيلج279مارب      
علية صالح قاسم االبرش2رئاسهاناثمدرسة المسيلج279مارب      
زهور حسن علي االبرش2عضويهاناثمدرسة المسيلج279مارب      
وضحى محمد قاسم بحيبح2عضويهاناثمدرسة المسيلج279مارب      
مفرح حسين عبداهللا الحداد1رئاسهذآور مدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
صالح احمد علي المحمدي1عضويهذآور مدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
عبداهللا قائد عبدربه السيفي1عضويهذآور مدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
صالح ناجي عبداهللا الحداد2رئاسهذآور مدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
عبدربه علي ناصر داوود2عضويهذآور مدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
احمد على بران2عضويهذآور مدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
فايقة عبدربه ناصر داوؤد3رئاسهاناثمدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
صباح عبدربه عبداهللا الصغير3عضويهاناثمدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
ليمة ناجي محسن معيلي3عضويهاناثمدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
حصه عبداهللا حسين الحداد4رئاسهاناثمدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
صفاء محسن مسعد البيحاني4عضويهاناثمدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
اميرة احمد محمد حوبران4عضويهاناثمدرسة ١٣ يونيو نجاةد279مارب      
احمد سيف علي ناجي بحيبح1رئاسهذآور مدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
احمد سعيد مساعد بحيبح1عضويهذآور مدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
صادق عبداهللا مبروك ناجي1عضويهذآور مدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
مهدي حسن قران2رئاسهذآور مدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
صقر ناصر سعيد مسعود2عضويهذآور مدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
سعد ناجي ضيف اهللا الطعيز2عضويهذآور مدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
ذآرى ناجي هصام3رئاسهاناثمدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
باريس احمد علي الحويسك3عضويهاناثمدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
رحمة زبن اهللا احمد 3عضويهاناثمدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
عليا سيف سعيد بحيبح4رئاسهاناثمدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
ثريا علي عبداهللا بحيبح4عضويهاناثمدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
ليلى علي عبداهللا المهتدي4عضويهاناثمدرسة بلقيس الثانوية واسطه279مارب      
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سعيد ناجي علي دويحان1رئاسهذآور مدرسة  نصير آل شحفةو279مارب      
شعيب قائد حسن دويحان1عضويهذآور مدرسة  نصير آل شحفةو279مارب      
ناصر صالح عبدربه شعفه1عضويهذآور مدرسة  نصير آل شحفةو279مارب      
نعمه علي ضيف اهللا شعفه2رئاسهاناثمدرسة  نصير آل شحفةو279مارب      
مالكه ثابت صالح مبارك2عضويهاناثمدرسة  نصير آل شحفةو279مارب      
عليا ناصر حسين شعفه2عضويهاناثمدرسة  نصير آل شحفةو279مارب      
مبارك علي احمد بحيبح1رئاسهذآور مدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
ناصر عبداهللا محمد بحيبح1عضويهذآور مدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
شايع علي مسعد بحيبح1عضويهذآور مدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
امين محمد عبدالحق العماد2رئاسهذآور مدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
عبداهللا قاسم سعيد بحيبح2عضويهذآور مدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
ناجي صالح احمد جميالن2عضويهذآور مدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
نسيم ناجي محمد بحيبح3رئاسهاناثمدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
فائقة علي قاسم بحيبح3عضويهاناثمدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
وثيقه عبد اللطيف عبدربه محمد3عضويهاناثمدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
جميلة سيف مبارك الرمال4رئاسهاناثمدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
علياء سعيد مساعد بحيبح4عضويهاناثمدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
رضاء محمد مبارك الروقي4عضويهاناثمدرسة القاهر االساسية الثانويةز279مارب      
علي محمد صالح ابو سعد1رئاسهذآور مدرسة الجرشةح279مارب      
محمد عبدربه ناصر الغليسي1عضويهذآور مدرسة الجرشةح279مارب      
احمد ناجي حسن صالح1عضويهذآور مدرسة الجرشةح279مارب      
احمد محسن يحيى الحمجري2رئاسهذآور مدرسة الجرشةح279مارب      
عمار راجح عبداهللا الولص2عضويهذآور مدرسة الجرشةح279مارب      
ناصر احمد حسين العبدلي2عضويهذآور مدرسة الجرشةح279مارب      
سلمى حسين عوض مثنى 3رئاسهاناثمدرسة الجرشةح279مارب      
رجاء عبده حسين الشاطر3عضويهاناثمدرسة الجرشةح279مارب      
جميلة محمد محمد الناتي3عضويهاناثمدرسة الجرشةح279مارب      
زينه علي محمد زبران4رئاسهاناثمدرسة الجرشةح279مارب      
انتصار ناجي مساعد الناني4عضويهاناثمدرسة الجرشةح279مارب      
عايشه سالم حسن وعه4عضويهاناثمدرسة الجرشةح279مارب      
عبدالكريم علي سعيد العبدلي1رئاسهذآور مدرسة جمال عبد الناصر يعرةط279مارب      
ناجي محمد عباد الهبيلي1عضويهذآور مدرسة جمال عبد الناصر يعرةط279مارب      
فهد علي مناع نمران1عضويهذآور مدرسة جمال عبد الناصر يعرةط279مارب      
علي احمد لفطح2رئاسهذآور مدرسة جمال عبد الناصر يعرةط279مارب      
علي عبداهللا حسين الراشدي2عضويهذآور مدرسة جمال عبد الناصر يعرةط279مارب      
صالح محسن يحيى الحمجري2عضويهذآور مدرسة جمال عبد الناصر يعرةط279مارب      
صباح محمد ناصر جريبه3رئاسهاناثمدرسة جمال عبد الناصر يعرةط279مارب      
ناجيه عبدربه ناجي الحويسك3عضويهاناثمدرسة جمال عبد الناصر يعرةط279مارب      
مقبلة سيف سعيد مهدي3عضويهاناثمدرسة جمال عبد الناصر يعرةط279مارب      
عبداهللا علي علي االعذل1رئاسهذآور مدرسة االمام علي بن ابي طالب بالعمودى279مارب      
احمد محمد عامر بلفغيم1عضويهذآور مدرسة االمام علي بن ابي طالب بالعمودى279مارب      
عبدالرزاق أحمد محسن السقاف1عضويهذآور مدرسة االمام علي بن ابي طالب بالعمودى279مارب      
محمد علي صالح العبدلي2رئاسهذآور مدرسة االمام علي بن ابي طالب بالعمودى279مارب      
محمد صالح معجب الصالحي2عضويهذآور مدرسة االمام علي بن ابي طالب بالعمودى279مارب      
علي محسن العباسي2عضويهذآور مدرسة االمام علي بن ابي طالب بالعمودى279مارب      
سماح حسن محمد بحيبح3رئاسهاناثمدرسة االمام علي بن ابي طالب بالعمودى279مارب      
فنده عبداهللا جعقبل بلفغيم3عضويهاناثمدرسة االمام علي بن ابي طالب بالعمودى279مارب      
رازقه علي حسن رآنه3عضويهاناثمدرسة االمام علي بن ابي طالب بالعمودى279مارب      
علي محمد صالح الفقير1رئاسهذآور مدرسة الخثلةك279مارب      
فيصل علي محمد مرعي1عضويهذآور مدرسة الخثلةك279مارب      
علي جار اهللا محمد عباد1عضويهذآور مدرسة الخثلةك279مارب      
آريمه محمد صالح الفقير2رئاسهاناثمدرسة الخثلةك279مارب      
امل دارس علي البكير2عضويهاناثمدرسة الخثلةك279مارب      
تقية صالح محمد الفقير2عضويهاناثمدرسة الخثلةك279مارب      
ناصر احمد علي ناصر1رئاسهذآور مدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
شاجع احمد عصام1عضويهذآور مدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
عبداهللا سعيد سالم االعذل1عضويهذآور مدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
محمد سعيد احمد العمري2رئاسهذآور مدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
جاراهللا علي عرفج االعذل2عضويهذآور مدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
مصعب عبدالرحمن صالح االعذل2عضويهذآور مدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
عليه مبخوت سعيد االعذل3رئاسهاناثمدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
فايقه زين اهللا سعيد االعذل3عضويهاناثمدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
نظره احمد علي ناصر3عضويهاناثمدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
ريفه عبدالرحمن صالح ناجي4رئاسهاناثمدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
علية عمير علي عباد االعذل4عضويهاناثمدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
هجره علي عوض المهتدي4عضويهاناثمدرسة النجاد بالعذالنل279مارب      
عبدالرحمن صالح محمد الناتي1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد بالبدة جبل السحلم279مارب      
محسن علي عبداهللا الراشدي1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بالبدة جبل السحلم279مارب      
عبداهللا صالح محسن العباسي1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليد بالبدة جبل السحلم279مارب      
اسماء مساعد صالح قريع2رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد بالبدة جبل السحلم279مارب      
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زرعه علي سعيد المنصوري2عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بالبدة جبل السحلم279مارب      
ناجيه عبداهللا جحزر2عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليد بالبدة جبل السحلم279مارب      
ناصر محمد علي نمي1رئاسهذآور مدرسة المقابيل الفقراءن279مارب      
عزيز صالح محمد الناتي1عضويهذآور مدرسة المقابيل الفقراءن279مارب      
عبداهللا عبدربه نمي1عضويهذآور مدرسة المقابيل الفقراءن279مارب      
ولعه صالح علي المسدس2رئاسهاناثمدرسة المقابيل الفقراءن279مارب      
علياء الناتي عبدربه المنصوري2عضويهاناثمدرسة المقابيل الفقراءن279مارب      
سعادة عبداهللا سلفع2عضويهاناثمدرسة المقابيل الفقراءن279مارب      
صالح عبداهللا شعنون العقيلي1رئاسهذآور مدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
قحطان عبداهللا الموساني1عضويهذآور مدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
احمد عبداهللا الخشل1عضويهذآور مدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
احمد بن صالح عوض العقيلي2رئاسهذآور مدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
فارس صالح مبارك العقيلي2عضويهذآور مدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
عبداهللا حسن صالح العباب2عضويهذآور مدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
غنية مبارك عبداهللا العقيلي3رئاسهاناثمدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
نوره احمد ناصر الموساني3عضويهاناثمدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
فاتن عبود الموساني3عضويهاناثمدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
اشواق صالح الجوبي4رئاسهاناثمدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
نهال أحمد صالح مسعد الموساي4عضويهاناثمدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
منتهى عبدالحفيظ عقالن شمسان4عضويهاناثمدرسة الوحدة جراداءس279مارب      
عبداهللا علي حسين دويحان1رئاسهذآور مدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
احمد خالد عواس البكري1عضويهذآور مدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
غالب صالح عبدربه الروقي1عضويهذآور مدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
عبدالخالق مساعد الغنيمي2رئاسهذآور مدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
عوض حسين ناصر الغنيمي2عضويهذآور مدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
بردان عبداهللا عيضه الروقي2عضويهذآور مدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
علياء احمد ناصر الروقي3رئاسهاناثمدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
ورده عوض محسن الغليمي3عضويهاناثمدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
بخيته حسين حسن النصيري3عضويهاناثمدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
حسناء عبداهللا عيضه الروقي4رئاسهاناثمدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
سماح صالح صالح علي برقوص4عضويهاناثمدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
مها محمد احمد لعجم4عضويهاناثمدرسة النهظة االساسية بالمدارينع279مارب      
صالح علي مبارك العباب1رئاسهذآور مدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
ضيف اهللا سعد صالح القبيسي1عضويهذآور مدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
مبخوت محمد مساعد الشنواح1عضويهذآور مدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
قحاش علي حسن القحاش2رئاسهذآور مدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
عبدالواحد مبارك العامري2عضويهذآور مدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
عبد الوهاب قاسم علي احمد2عضويهذآور مدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
صالح علي مهدي العامري3رئاسهذآور مدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
عبداهللا محمد رسام العامري3عضويهذآور مدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
محمد علي شبانة3عضويهذآور مدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
سامية صالح عبداهللا ضبعان4رئاسهاناثمدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
سنابل صالح احمد لجدع4عضويهاناثمدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
وحده احمد ناصر الشنواح4عضويهاناثمدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
سماح عبداهللا ناجي المحفوظي5رئاسهاناثمدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
حاآمه احمد مسعد الحنيشي5عضويهاناثمدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
سهام ناصر علي العباب5عضويهاناثمدرسة عمر ابن الخطاب السيحف279مارب      
صالح ناجي صالح القحاطي1رئاسهذآور مدرسة الصالبة االساسيةص279مارب      
ضيف اهللا علي احمد سلبوع1عضويهذآور مدرسة الصالبة االساسيةص279مارب      
عزيز علي غمازان1عضويهذآور مدرسة الصالبة االساسيةص279مارب      
ناجية صالح التام2رئاسهاناثمدرسة الصالبة االساسيةص279مارب      
عيشه صادق محمد2عضويهاناثمدرسة الصالبة االساسيةص279مارب      
جملية عبداهللا حسين2عضويهاناثمدرسة الصالبة االساسيةص279مارب      
زايد ناصر عبد اهللا الصبري1رئاسهذآور مدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
عبدربه محمد علي جونه1عضويهذآور مدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
ناصر صالح ناجي الجريم1عضويهذآور مدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
علي بن علي لحيان2رئاسهذآور مدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
عبداهللا صالح القحاش2عضويهذآور مدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
عبداهللا علي صالح الطياره2عضويهذآور مدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
فطيم احمد علي المديدي3رئاسهاناثمدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
فطيم احمد علي المديدي3عضويهاناثمدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
ضيفة ضيف اهللا احمد سلبوع3عضويهاناثمدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
عليه احمد عوض المنصوري4رئاسهاناثمدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
جميله عبداهللا محمد المنصوري4عضويهاناثمدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
ايمان صالح علي المديدي4عضويهاناثمدرسة معشرة االساسيةق279مارب      
محسن صالح عبداهللا الحيان1رئاسهذآور مدرسة االضبحةر279مارب      
احمد عبداهللا الفجغمي1عضويهذآور مدرسة االضبحةر279مارب      
صالح محمد المخاج1عضويهذآور مدرسة االضبحةر279مارب      
غفره محمد احمد الفجغمي2رئاسهاناثمدرسة االضبحةر279مارب      
ُحسن عبد اهللا علي الصبري2عضويهاناثمدرسة االضبحةر279مارب      
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فاطمة عبداهللا حسين آريش2عضويهاناثمدرسة االضبحةر279مارب      
جميل عبد العزيز محمد غالب1رئاسهذآور مدرسة العاديش279مارب      
محمد ناصر محمد طريق1عضويهذآور مدرسة العاديش279مارب      
صالح عبدربه االعوش1عضويهذآور مدرسة العاديش279مارب      
عبداهللا علي طالب االعوش2رئاسهذآور مدرسة العاديش279مارب      
نصر محمد عبداهللا االعوش2عضويهذآور مدرسة العاديش279مارب      
احمد ناصر عبداهللا طريق2عضويهذآور مدرسة العاديش279مارب      
زينه سيف سيف الولص3رئاسهاناثمدرسة العاديش279مارب      
ملحه عامر علي نهد3عضويهاناثمدرسة العاديش279مارب      
زرعه عبداهللا علي طليان3عضويهاناثمدرسة العاديش279مارب      
مناء حسين حازب4رئاسهاناثمدرسة العاديش279مارب      
صالحه عبداهللا ناصر طريق4عضويهاناثمدرسة العاديش279مارب      
وضحه عبداهللا محمد طريق4عضويهاناثمدرسة العاديش279مارب      
صالح احمد احمد طليان1رئاسهذآور مستوصف العطبةت279مارب      
عبداهللا حسين طليان1عضويهذآور مستوصف العطبةت279مارب      
صالح صالح مسعد حسن1عضويهذآور مستوصف العطبةت279مارب      
خولة عبد اهللا أحمد صبر2رئاسهاناثمستوصف العطبةت279مارب      
فوزيه احمد ناصر طلليان2عضويهاناثمستوصف العطبةت279مارب      
امل محمد مسعد مجيديع2عضويهاناثمستوصف العطبةت279مارب      
عامر علي عامر الصالحي1رئاسهذآور مدرسة الثيلةث279مارب      
مقبل عامر ناصر الصالحي1عضويهذآور مدرسة الثيلةث279مارب      
علي عبداهللا دهبان1عضويهذآور مدرسة الثيلةث279مارب      
جمال ناجي عبداهللا الطفاف2رئاسهذآور مدرسة الثيلةث279مارب      
محمد علي ناصر الصالحي2عضويهذآور مدرسة الثيلةث279مارب      
سالم محمد علي ناصر مفتاح2عضويهذآور مدرسة الثيلةث279مارب      
افراح عبداهللا صالح علي3رئاسهاناثمدرسة الثيلةث279مارب      
قيدة عامر ناصر الصالحي3عضويهاناثمدرسة الثيلةث279مارب      
عليه صالح صالح السعدي3عضويهاناثمدرسة الثيلةث279مارب      
زين اهللا علي عبداهللا الفتيني1رئاسهذآور مدرسة الزلةخ279مارب      
مطلق احمد الفالحي1عضويهذآور مدرسة الزلةخ279مارب      
سعيد علي عبد اهللا الفتيني1عضويهذآور مدرسة الزلةخ279مارب      
آفاية ناصر علي2رئاسهاناثمدرسة الزلةخ279مارب      
جميله صالح عبداهللا الفالحي2عضويهاناثمدرسة الزلةخ279مارب      
فائزه صالح ناصر الفتيني2عضويهاناثمدرسة الزلةخ279مارب      
علوي علي حسن المهتدي1رئاسهذآور مدرسة الطارفذ279مارب      
احمد عبدربه احمد حازب1عضويهذآور مدرسة الطارفذ279مارب      
صالح محمد عبدربه حازب1عضويهذآور مدرسة الطارفذ279مارب      
نخله علي عبده حازب2رئاسهاناثمدرسة الطارفذ279مارب      
عفراء ناصر عبداهللا حازب2عضويهاناثمدرسة الطارفذ279مارب      
نادية صالح محسن السعدي2عضويهاناثمدرسة الطارفذ279مارب      
محمود مسعد حسين مجيديع1رئاسهذآور مستوصف المعودض279مارب      
عبد االله احمد محمد السامعي1عضويهذآور مستوصف المعودض279مارب      
حازم علي حسين مجيديع1عضويهذآور مستوصف المعودض279مارب      
عزيز عبدربه مجيديع2رئاسهذآور مستوصف المعودض279مارب      
مسعد ناجي مريع 2عضويهذآور مستوصف المعودض279مارب      
عبدربه احمد عبدربه مجيديع2عضويهذآور مستوصف المعودض279مارب      
زهرة ناصر علي مجيديع3رئاسهاناثمستوصف المعودض279مارب      
سمر علي ناصر مجيديع3عضويهاناثمستوصف المعودض279مارب      
رباء علي عامر مجيديع3عضويهاناثمستوصف المعودض279مارب      
عبداهللا علي عبداهللا مفتاح1رئاسهذآور مدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
احمد ناصر عبداهللا مفتاح1عضويهذآور مدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
محمد احمد محمد مفتاح1عضويهذآور مدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
ماجد عبداهللا محمد مفتاح2رئاسهذآور مدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
حمود قاسم حسن2عضويهذآور مدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
ناصر علي احمد الفالحي2عضويهذآور مدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
صالحه عبداهللا صالح دغمس3رئاسهاناثمدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
امالك سالم القيسي3عضويهاناثمدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
مهال علي احمد العبادي3عضويهاناثمدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
افراح علي محمد ناصر4رئاسهاناثمدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
عزيزه عبداهللا علي مجيديع4عضويهاناثمدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
زينب ناصر محمد مفتاح4عضويهاناثمدرسة فروة بن مسيك بالعقباتظ279مارب      
عبدربه احمد عبدربه الحليسي1رئاسهذآور مدرسة سميعغ279مارب      
صادق محمد احمد الحسني1عضويهذآور مدرسة سميعغ279مارب      
ناصر عبداهللا محمد الحليسي1عضويهذآور مدرسة سميعغ279مارب      
أحمد عبداهللا محمد أحمد2رئاسهذآور مدرسة سميعغ279مارب      
محمد احمد صالح الحليسي2عضويهذآور مدرسة سميعغ279مارب      
عبداهللا ناصر مسعد الحليسي2عضويهذآور مدرسة سميعغ279مارب      
منى علي عبداهللا الحليسي3رئاسهاناثمدرسة سميعغ279مارب      
فازعة عبداهللا محمد الحليسي3عضويهاناثمدرسة سميعغ279مارب      
جهاد احمد عبداهللا الحليسي3عضويهاناثمدرسة سميعغ279مارب      
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فارس أحمد محسن السقاف1رئاسهذآور مدرسة الحددا279٢مارب      
عبدالرحمن صالح الحداد1عضويهذآور مدرسة الحددا279٢مارب      
عبداهللا حسن دحوان1عضويهذآور مدرسة الحددا279٢مارب      
رضاء ناصر عبدربه الحليسي2رئاسهاناثمدرسة الحددا279٢مارب      
حصه عبداهللا حسين الحداد2عضويهاناثمدرسة الحددا279٢مارب      
ظافره احمد عبداهللا الحداد2عضويهاناثمدرسة الحددا279٢مارب      
ناصر علي عبدربه العريف1رئاسهذآور مدرسة العشةب279٢مارب      
علي محسن السعدي1عضويهذآور مدرسة العشةب279٢مارب      
حاشد عبده صالح1عضويهذآور مدرسة العشةب279٢مارب      
عبدالخالق عبداهللا الصوملي2رئاسهذآور مدرسة العشةب279٢مارب      
عبداهللا علي محمد مفتاح2عضويهذآور مدرسة العشةب279٢مارب      
ناصر ناصر حازب2عضويهذآور مدرسة العشةب279٢مارب      
سبأ علي صالح الدهمشي3رئاسهاناثمدرسة العشةب279٢مارب      
علياء علي البسيس3عضويهاناثمدرسة العشةب279٢مارب      
وحده محمد عبدربه ناجي مفتاح3عضويهاناثمدرسة العشةب279٢مارب      
عبداهللا قاسم سعد1رئاسهذآور مدرسة بني شمسج279٢مارب      
محسن عبدربه احمد سعد1عضويهذآور مدرسة بني شمسج279٢مارب      
علي حسين عبدربه البسيس1عضويهذآور مدرسة بني شمسج279٢مارب      
حمدة ناجي البسيس2رئاسهاناثمدرسة بني شمسج279٢مارب      
سريه عبداهللا حسين رشيدي2عضويهاناثمدرسة بني شمسج279٢مارب      
برآه راجح احمد طريق2عضويهاناثمدرسة بني شمسج279٢مارب      
صالح ناصر عباد الدهمشي1رئاسهذآور  مدرسة الصليب جبل مرادد279٢مارب      
وليد حسن االسودي1عضويهذآور  مدرسة الصليب جبل مرادد279٢مارب      
علي عبداهللا مجيديع1عضويهذآور  مدرسة الصليب جبل مرادد279٢مارب      
افراح علي صالح الدهمشي2رئاسهاناث مدرسة الصليب جبل مرادد279٢مارب      
سماح طالب عباد احمد2عضويهاناث مدرسة الصليب جبل مرادد279٢مارب      
علياء محمد ناصر محمد طريق2عضويهاناث مدرسة الصليب جبل مرادد279٢مارب      
علي علي الحداد1رئاسهذآور مدرسة المعود جبل مراده279٢مارب      
عيضه علي احمد العبادي1عضويهذآور مدرسة المعود جبل مراده279٢مارب      
عبداهللا علي حسين مجيديع1عضويهذآور مدرسة المعود جبل مراده279٢مارب      
نادية حسين صالح مجيديع2رئاسهاناثمدرسة المعود جبل مراده279٢مارب      
صالحه عبداهللا علي دغمس2عضويهاناثمدرسة المعود جبل مراده279٢مارب      
تحيه صالح علي مجيديع2عضويهاناثمدرسة المعود جبل مراده279٢مارب      
ناصر مسعد علي حسين القردعي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد القردعيو279٢مارب      
علي حسن ناصر الغزي1عضويهذآور مدرسة الشهيد القردعيو279٢مارب      
محمد علي صالح الجميلي1عضويهذآور مدرسة الشهيد القردعيو279٢مارب      
جاراهللا حسين ناصر القردعي2رئاسهاناثمدرسة الشهيد القردعيو279٢مارب      
اسيأ محمد حسن طالب2عضويهاناثمدرسة الشهيد القردعيو279٢مارب      
مجيده عبد اهللا علي الذيب2عضويهاناثمدرسة الشهيد القردعيو279٢مارب      
عبدالرحمن علي ظفر التام1رئاسهذآور مدرسة االوشالز279٢مارب      
احمد احمد جدينه1عضويهذآور مدرسة االوشالز279٢مارب      
خالد صالح احمد التام1عضويهذآور مدرسة االوشالز279٢مارب      
قبله علي احمد التام2رئاسهاناثمدرسة االوشالز279٢مارب      
صفيه محفوظ الشعبي2عضويهاناثمدرسة االوشالز279٢مارب      
لطيفه طالب محمد التام2عضويهاناثمدرسة االوشالز279٢مارب      
قايد حسين عبداهللا الفتيني1رئاسهذآور مدرسة نجد المجمعةح279٢مارب      
سالم علي احمد الضويعن1عضويهذآور مدرسة نجد المجمعةح279٢مارب      
صادق محمد بليم1عضويهذآور مدرسة نجد المجمعةح279٢مارب      
جادل علي احمد الوقل2رئاسهاناثمدرسة نجد المجمعةح279٢مارب      
افراح محسن صالح الضويعن2عضويهاناثمدرسة نجد المجمعةح279٢مارب      
فاطمة ناصر محمد التام2عضويهاناثمدرسة نجد المجمعةح279٢مارب      
حسين صالح السالمي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد علي طالب القردعي بمظرافط279٢مارب      
سعيد محسن الدهمشي1عضويهذآور مدرسة الشهيد علي طالب القردعي بمظرافط279٢مارب      
خالد علي القردعي1عضويهذآور مدرسة الشهيد علي طالب القردعي بمظرافط279٢مارب      
عاقلة محمد ناجي القردعي2رئاسهاناثمدرسة الشهيد علي طالب القردعي بمظرافط279٢مارب      
بلقيس ناصر شبرين القردعي2عضويهاناثمدرسة الشهيد علي طالب القردعي بمظرافط279٢مارب      
فاطمه احمد علي القردعي2عضويهاناثمدرسة الشهيد علي طالب القردعي بمظرافط279٢مارب      
نايف علي احمد مرتع1رئاسهذآور مدرسة معينى279٢مارب      
عبداهللا علي حسن الغزي1عضويهذآور مدرسة معينى279٢مارب      
عبدان عبداهللا علي الذيب الجميلي1عضويهذآور مدرسة معينى279٢مارب      
صالح حسين علي التام2رئاسهذآور مدرسة معينى279٢مارب      
عبدان عبداهللا علي الديب2عضويهذآور مدرسة معينى279٢مارب      
نصر الجميلي حسين شدليق2عضويهذآور مدرسة معينى279٢مارب      
امينه عبداهللا خميس الروقي3رئاسهاناثمدرسة معينى279٢مارب      
مرعى احمد علي عبده3عضويهاناثمدرسة معينى279٢مارب      
إآرام عبدالخالق علي التام3عضويهاناثمدرسة معينى279٢مارب      
خواتم ناصر ناجي مرتع4رئاسهاناثمدرسة معينى279٢مارب      
مرعى احمد عبده الجميلي4عضويهاناثمدرسة معينى279٢مارب      
مرعى علي ناصر الديب4عضويهاناثمدرسة معينى279٢مارب      
ناصر طالب قاسم ابو عشه1رئاسهذآور مدرسة الحضراء بوادي اللبك279٢مارب      
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ناصر احمد الجلفة ابو عشه1عضويهذآور مدرسة الحضراء بوادي اللبك279٢مارب      
حسين ناصر احمد ابو عشه1عضويهذآور مدرسة الحضراء بوادي اللبك279٢مارب      
قاسم محمد قاسم ابو عشه2رئاسهذآور مدرسة الحضراء بوادي اللبك279٢مارب      
احمد صالح الجبري2عضويهذآور مدرسة الحضراء بوادي اللبك279٢مارب      
عارف أحمد محسن السقاف2عضويهذآور مدرسة الحضراء بوادي اللبك279٢مارب      
سالمه حسين محمد مفتاح3رئاسهاناثمدرسة الحضراء بوادي اللبك279٢مارب      
عيشة احمد علي جحوة3عضويهاناثمدرسة الحضراء بوادي اللبك279٢مارب      
سبأ ناصر احمد الوقل3عضويهاناثمدرسة الحضراء بوادي اللبك279٢مارب      
مقبل صالح احمد ابو عشه1رئاسهذآور مدرسة قرية ثمر ال جشمل279٢مارب      
احمد سعيد سعيد جشيم1عضويهذآور مدرسة قرية ثمر ال جشمل279٢مارب      
هيثم طالب احمد الضويعن1عضويهذآور مدرسة قرية ثمر ال جشمل279٢مارب      
شميس جاراهللا محمد شداد2رئاسهاناثمدرسة قرية ثمر ال جشمل279٢مارب      
فطيم محمد عبداهللا شداد2عضويهاناثمدرسة قرية ثمر ال جشمل279٢مارب      
حمده علي احمد درآم2عضويهاناثمدرسة قرية ثمر ال جشمل279٢مارب      
نعمان عبداهللا احمد القردعي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد القردعيم279٢مارب      
علي عبداهللا الحارثي1عضويهذآور مدرسة الشهيد القردعيم279٢مارب      
علي صالح حسين القردعي1عضويهذآور مدرسة الشهيد القردعيم279٢مارب      
سعيد محمد القردعي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد القردعيم279٢مارب      
علي احمد علي طعزوز2عضويهذآور مدرسة الشهيد القردعيم279٢مارب      
علي محسن يحيى الحمجري2عضويهذآور مدرسة الشهيد القردعيم279٢مارب      
منى محمد عبداهللا القردعي3رئاسهاناثمدرسة الشهيد القردعيم279٢مارب      
نظره سالم الحممي3عضويهاناثمدرسة الشهيد القردعيم279٢مارب      
نحلة محمد احمد الطويل3عضويهاناثمدرسة الشهيد القردعيم279٢مارب      
ناصر احمد ظفر الثابتي1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدن279٢مارب      
محمد احمد قاسم عبد اهللا1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدن279٢مارب      
صالح علي عبداهللا الثابتي1عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدن279٢مارب      
منصور علي حسين الثابتي2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدن279٢مارب      
علي احمد صالح الثابتي2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدن279٢مارب      
عبدالرحمن عبداهللا ظفر الثابتي2عضويهذآور مدرسة خالد بن الوليدن279٢مارب      
هالله ناصر علي السعيدي3رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدن279٢مارب      
رفعه عبدربه عبدالخالق الثابتي3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدن279٢مارب      
ناجده علي سعيد الحداد3عضويهاناثمدرسة خالد بن الوليدن279٢مارب      
سالم مساعد القادري1رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر الحجلهس279٢مارب      
محمد حسين ناصر الثابتي1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر الحجلهس279٢مارب      
احمد ناصر علي الثابتي1عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر الحجلهس279٢مارب      
إبراهيم قاسم سفيان البريهي2رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر الحجلهس279٢مارب      
عبدالرزاق علي عبداهللا الثابتي2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر الحجلهس279٢مارب      
محمد عبداهللا ناصر الثابتي2عضويهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر الحجلهس279٢مارب      
رباب الحاج عبداهللا الثابتي3رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر الحجلهس279٢مارب      
غفرة عبدربه عبداهللا المنصوري3عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر الحجلهس279٢مارب      
نسمه علي احمد صالح3عضويهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر الحجلهس279٢مارب      
علي محمد عبدربه المحمدي1رئاسهذآور الوحده الصحيه االشبالع279٢مارب      
ترآي احمد احمد المحمدي1عضويهذآور الوحده الصحيه االشبالع279٢مارب      
علي ضيف اهللا عبدربه المحمدي1عضويهذآور الوحده الصحيه االشبالع279٢مارب      
فاطمة محمد عبداهللا زمعر2رئاسهاناثالوحده الصحيه االشبالع279٢مارب      
افراح صالح احمد زمعر2عضويهاناثالوحده الصحيه االشبالع279٢مارب      
ساميه صالح احمد المحمدي2عضويهاناثالوحده الصحيه االشبالع279٢مارب      
عبداهللا علي احمد السعيدي1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبدالعزيز خليلهف279٢مارب      
صالح علي احمد السعيدي1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبدالعزيز خليلهف279٢مارب      
ناصر حسين ناجي السعيدي1عضويهذآور مدرسة عمر بن عبدالعزيز خليلهف279٢مارب      
هاجر علي احمد السعيدي2رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبدالعزيز خليلهف279٢مارب      
نجالء محمد عبداهللا العواضي2عضويهاناثمدرسة عمر بن عبدالعزيز خليلهف279٢مارب      
نورة احمد سعيد السعيدي2عضويهاناثمدرسة عمر بن عبدالعزيز خليلهف279٢مارب      
محمد علي ضيف اهللا الزبيدي1رئاسهذآور مدرسة المسجدص279٢مارب      
عبدالرب ضيف اهللا العجي الزبيدي1عضويهذآور مدرسة المسجدص279٢مارب      
ضيف اهللا ناصر احمد حسين بلغيث1عضويهذآور مدرسة المسجدص279٢مارب      
صباح علي طاهر الطاهري2رئاسهاناثمدرسة المسجدص279٢مارب      
اسيا سعيد سعيد الزبيدي2عضويهاناثمدرسة المسجدص279٢مارب      
لطيفه عبداهللا سعيد الزبيدي2عضويهاناثمدرسة المسجدص279٢مارب      
احمد عبداهللا علي الراجحي1رئاسهذآور مدرسة مخلقق279٢مارب      
مقبل سالم محمد العواضي1عضويهذآور مدرسة مخلقق279٢مارب      
عبدالكريم ناصر علوي العواضي1عضويهذآور مدرسة مخلقق279٢مارب      
شيمه محمد علوي العواضي2رئاسهاناثمدرسة مخلقق279٢مارب      
عليا محمد أحمد محمد السعيدي2عضويهاناثمدرسة مخلقق279٢مارب      
نظره مهدي ناجي العواضي2عضويهاناثمدرسة مخلقق279٢مارب      
صدام حسين عبداهللا بلغيث1رئاسهذآور مدرسة الثورة بالمذودر279٢مارب      
حاتم سعيد عبدربه بلغيث1عضويهذآور مدرسة الثورة بالمذودر279٢مارب      
محمد احمد مسعد بحيح1عضويهذآور مدرسة الثورة بالمذودر279٢مارب      
اسماء سالم قاسم الشدادي2رئاسهاناثمدرسة الثورة بالمذودر279٢مارب      
ملحه ناصر عبدربه بلغيث2عضويهاناثمدرسة الثورة بالمذودر279٢مارب      
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خضرة عبداهللا المقصود2عضويهاناثمدرسة الثورة بالمذودر279٢مارب      
صادق احمد حسين بلغيث1رئاسهذآور مدرسة ٧ يوليو بالمالحهش279٢مارب      
علي محمد عبدربه القحاطي1عضويهذآور مدرسة ٧ يوليو بالمالحهش279٢مارب      
مهدي محمد احمد بلغيث1عضويهذآور مدرسة ٧ يوليو بالمالحهش279٢مارب      
لوزه ضيف اهللا حسين بلغيث2رئاسهاناثمدرسة ٧ يوليو بالمالحهش279٢مارب      
حمده ناجي علي المهتدي2عضويهاناثمدرسة ٧ يوليو بالمالحهش279٢مارب      
جودة حسين صالح بلغيث2عضويهاناثمدرسة ٧ يوليو بالمالحهش279٢مارب      
عبدالقوي صالح علي العواضي1رئاسهذآور الشحاب مدرسة عمار بن ياسرت279٢مارب      
مهدي ناجي علي العواضي1عضويهذآور الشحاب مدرسة عمار بن ياسرت279٢مارب      
عارف صالح علي العواضي1عضويهذآور الشحاب مدرسة عمار بن ياسرت279٢مارب      
عارف عبدربه مساعد العواضي2رئاسهذآور الشحاب مدرسة عمار بن ياسرت279٢مارب      
يوسف محمد مساعد العواضي2عضويهذآور الشحاب مدرسة عمار بن ياسرت279٢مارب      
ناصر احمد مساعد المقبلي2عضويهذآور الشحاب مدرسة عمار بن ياسرت279٢مارب      
فائزة علوي حسين العواضي3رئاسهاناثالشحاب مدرسة عمار بن ياسرت279٢مارب      
جميله محمد علي الراجحي العواضي3عضويهاناثالشحاب مدرسة عمار بن ياسرت279٢مارب      
آريمه عبداهللا حسين العواضي3عضويهاناثالشحاب مدرسة عمار بن ياسرت279٢مارب      
مساعد عبداهللا العواظي1رئاسهذآور مدرسة الجننث279٢مارب      
صالح عبداهللا العجي العواضي1عضويهذآور مدرسة الجننث279٢مارب      
سالم صالح احمد محمد1عضويهذآور مدرسة الجننث279٢مارب      
سالمه عبداهللا عبدربه العواضي2رئاسهاناثمدرسة الجننث279٢مارب      
عابدة عبداهللا العواظي2عضويهاناثمدرسة الجننث279٢مارب      
اتحاد عبداهللا مساعد العواضي2عضويهاناثمدرسة الجننث279٢مارب      
مبارك محمد محسن االحمري1رئاسهذآور مدرسة مقبل ال حمرانخ279٢مارب      
محمد عبدربه االحمري1عضويهذآور مدرسة مقبل ال حمرانخ279٢مارب      
علي محمد عبدربه االحمدي1عضويهذآور مدرسة مقبل ال حمرانخ279٢مارب      
عايده محمد عباد2رئاسهاناثمدرسة مقبل ال حمرانخ279٢مارب      
ليفه عبداهللا احمد العمري2عضويهاناثمدرسة مقبل ال حمرانخ279٢مارب      
مليحه محمد ناصر االحمري2عضويهاناثمدرسة مقبل ال حمرانخ279٢مارب      
عبداهللا احمد ناصر الشدادي1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايوذ279٢مارب      
السالم علي ضيف اهللا االحرق1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايوذ279٢مارب      
صالح علي صالح االحرق1عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايوذ279٢مارب      
احمد صالح الرملي القحاطي2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مايوذ279٢مارب      
مشعل مهدي ناصر االحرق2عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايوذ279٢مارب      
عبدالكافي محمد علي القانصي2عضويهذآور مدرسة ٢٢ مايوذ279٢مارب      
عابده ناصر صالح االحرق3رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مايوذ279٢مارب      
أميرة عبد ربه أحمد األحرق3عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايوذ279٢مارب      
نسيم مهدي ناصر االحرق3عضويهاناثمدرسة ٢٢ مايوذ279٢مارب      
الظاهري عباد عبداهللا العمري1رئاسهذآور مدرسة المعتصم بني شدادض279٢مارب      
مسعد حسين بقالن1عضويهذآور مدرسة المعتصم بني شدادض279٢مارب      
ناصر عبدربه قاسم الشدادي1عضويهذآور مدرسة المعتصم بني شدادض279٢مارب      
ليلى محمد عباد2رئاسهاناثمدرسة المعتصم بني شدادض279٢مارب      
سبا احمد ناجي الشدادي2عضويهاناثمدرسة المعتصم بني شدادض279٢مارب      
صافيه مساعد صالح العمري2عضويهاناثمدرسة المعتصم بني شدادض279٢مارب      
ناجي عبد اهللا محمد الظفري1رئاسهذآور الكتب مدرسة الزبيريظ279٢مارب      
علي طالب محمد حدج1عضويهذآور الكتب مدرسة الزبيريظ279٢مارب      
محمد صالح منصور الصيادي1عضويهذآور الكتب مدرسة الزبيريظ279٢مارب      
جمعه علي عبداهللا الظفري2رئاسهاناثالكتب مدرسة الزبيريظ279٢مارب      
علياء القادري حدج2عضويهاناثالكتب مدرسة الزبيريظ279٢مارب      
علياء حسين الثابتي2عضويهاناثالكتب مدرسة الزبيريظ279٢مارب      
حسين مسعد عبداهللا الصيادي1رئاسهذآور مدرسة الجفرهغ279٢مارب      
عبداهللا ناجي الظفري1عضويهذآور مدرسة الجفرهغ279٢مارب      
علي عاتق احمد الحنيشي1عضويهذآور مدرسة الجفرهغ279٢مارب      
وصول احمد علي حدج2رئاسهاناثمدرسة الجفرهغ279٢مارب      
امل هشله عبدربه حدج2عضويهاناثمدرسة الجفرهغ279٢مارب      
إشراف ظيف اهللا صالح الشدادي2عضويهاناثمدرسة الجفرهغ279٢مارب      
احمد علي العجي الطالبي1رئاسهذآور مدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
فهد حسين علوي المطوع1عضويهذآور مدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
عمار محمد احمد العجي1عضويهذآور مدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
محمد احمد حسين الطابي2رئاسهذآور مدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
سيف عبداهللا محسن السقاف2عضويهذآور مدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
محمد علي جابر الصغير2عضويهذآور مدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
مهلى محمد علي طالب3رئاسهاناثمدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
ظافرة عامر صالح البيحاني3عضويهاناثمدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
سناء محمد عبد اهللا3عضويهاناثمدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
ملحة صالح رجب الطالبي4رئاسهاناثمدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
نجوى محمد علي جابر4عضويهاناثمدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
افراح عبداهللا احمد ابوسعد4عضويهاناثمدرسة العمود مرآز المديريةا279٣مارب      
مبارك احمد احمد عسالن1رئاسهذآور العشة آل احمدب279٣مارب      
طالب محمد صالح االحمدي1عضويهذآور العشة آل احمدب279٣مارب      
سيف محمد علي االحمدي1عضويهذآور العشة آل احمدب279٣مارب      
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طالبة عبداهللا مقبل المسن2رئاسهاناثالعشة آل احمدب279٣مارب      
مزنه عباد عبداهللا النهمي2عضويهاناثالعشة آل احمدب279٣مارب      
علية علي صالح الطماحي2عضويهاناثالعشة آل احمدب279٣مارب      
احمد طالب علي االحمدي1رئاسهذآور مدرسة القرشج279٣مارب      
صالح محمد عبداهللا االشول1عضويهذآور مدرسة القرشج279٣مارب      
صالح علي محمد الدقن1عضويهذآور مدرسة القرشج279٣مارب      
بشرى عبداهللا هشلة البحري2رئاسهاناثمدرسة القرشج279٣مارب      
واثقه طالب علي االحمدي2عضويهاناثمدرسة القرشج279٣مارب      
عيشه سالم سالم االشول2عضويهاناثمدرسة القرشج279٣مارب      
عبداهللا صالح احمد الحسيني1رئاسهذآور مدرسة حالقة القديمة آل حسيند279٣مارب      
علي محمد علي الحسيني1عضويهذآور مدرسة حالقة القديمة آل حسيند279٣مارب      
صادق ناصر احمد الحسيني1عضويهذآور مدرسة حالقة القديمة آل حسيند279٣مارب      
آفايه علي صالح المسن2رئاسهاناثمدرسة حالقة القديمة آل حسيند279٣مارب      
زينه طالب ضيف اهللا الطويل2عضويهاناثمدرسة حالقة القديمة آل حسيند279٣مارب      
رضى جاراهللا طالب الطويل2عضويهاناثمدرسة حالقة القديمة آل حسيند279٣مارب      
سالم علي احمد الحسيني1رئاسهذآور مدرسة المجزاعة االساسيةه279٣مارب      
احمد عبداهللا عبده ناجي1عضويهذآور مدرسة المجزاعة االساسيةه279٣مارب      
احمد عبداهللا عباد الحسيني1عضويهذآور مدرسة المجزاعة االساسيةه279٣مارب      
ليقة علي عبدربه القوز2رئاسهاناثمدرسة المجزاعة االساسيةه279٣مارب      
قيده سالم احمد المسن2عضويهاناثمدرسة المجزاعة االساسيةه279٣مارب      
رقيه عبداهللا مسعد الحسيني2عضويهاناثمدرسة المجزاعة االساسيةه279٣مارب      
علي صالح طالب الطويل1رئاسهذآور حالقة الطوالو279٣مارب      
محمد عبد اهللا أحمد صبر1عضويهذآور حالقة الطوالو279٣مارب      
مبارك طالب عبدالكريم بلحتيك1عضويهذآور حالقة الطوالو279٣مارب      
عليه عبداهللا علي القردعي2رئاسهاناثحالقة الطوالو279٣مارب      
صالحة عبداهللا صالح الطويل2عضويهاناثحالقة الطوالو279٣مارب      
عابدة محمد عبداهللا النجار2عضويهاناثحالقة الطوالو279٣مارب      
سالم علي عبداهللا عمر النهمي1رئاسهذآور مدرسة العرشز279٣مارب      
ناصر حسين صالح النهمي1عضويهذآور مدرسة العرشز279٣مارب      
علي عبدربه احمد جحيش1عضويهذآور مدرسة العرشز279٣مارب      
عبداهللا محمد حسين محمد حمدان2رئاسهذآور مدرسة العرشز279٣مارب      
ناصر علي محمد النهمي2عضويهذآور مدرسة العرشز279٣مارب      
عايض مبخوت ربيع2عضويهذآور مدرسة العرشز279٣مارب      
زرعه علي محمد مفتاح3رئاسهاناثمدرسة العرشز279٣مارب      
ريف عبدربه علي محمد3عضويهاناثمدرسة العرشز279٣مارب      
سماح محمد صالح النهمي3عضويهاناثمدرسة العرشز279٣مارب      
صالح احمد محمد عبداهللا النهمي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةح279٣مارب      
يحيى صالح محسن السقاف1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةح279٣مارب      
محمد عبداهللا علي النهمي1عضويهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةح279٣مارب      
ظبيه عباد صالح النهمي2رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةح279٣مارب      
سالمة صالح حسين2عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةح279٣مارب      
فاطمه سالم محمد الطماحي2عضويهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةح279٣مارب      
ضيف اهللا احمد سلبوع1رئاسهذآور المرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
سالم علي احمد العابسي1عضويهذآور المرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
علي احمد طالب االحمدي1عضويهذآور المرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
محمد ناصر محمد الحداد2رئاسهذآور المرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
علي عبدربه محمد النهمي2عضويهذآور المرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
احمد ناصر مسعد المطوع2عضويهذآور المرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
ضيف اهللا احمد عبدربه الموساي3رئاسهذآور المرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
عبداهللا محسن عوض الحليله3عضويهذآور المرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
عبدالحق محمد حسين النجار3عضويهذآور المرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
صيدة صالح مسعد االحمدي4رئاسهاناثالمرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
ظبيه ناجي محمد القشالي4عضويهاناثالمرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
نبيله احمد عبداهللا الطالبي4عضويهاناثالمرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
لوزه حسين علي الحداد5رئاسهاناثالمرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
طموح علي احمد ناصر5عضويهاناثالمرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
حمده محمد حسين النجار5عضويهاناثالمرآز الزراعي جوار قرية ابراهيمط279٣مارب      
صدام حسين صالح االجرب1رئاسهذآور مدرسة الهجرى279٣مارب      
عبداهللا محمد صالح االحمدي1عضويهذآور مدرسة الهجرى279٣مارب      
ناصر حسين علي شعفه1عضويهذآور مدرسة الهجرى279٣مارب      
نشوه قاسم مسعد حسن2رئاسهاناثمدرسة الهجرى279٣مارب      
ياسمين علي محمد محفوظ2عضويهاناثمدرسة الهجرى279٣مارب      
نظره ضيف اهللا العمري2عضويهاناثمدرسة الهجرى279٣مارب      
عبدالكريم محسن عبداهللا السقاف1رئاسهذآور مدرسة حتالك279٣مارب      
محمد علي ضيف اهللا بلغيم1عضويهذآور مدرسة حتالك279٣مارب      
عبدربه سالم احمد بلفغيم1عضويهذآور مدرسة حتالك279٣مارب      
شمس عبداهللا جعبل بلفغيم2رئاسهاناثمدرسة حتالك279٣مارب      
منيرة سالم احمد الطويل2عضويهاناثمدرسة حتالك279٣مارب      
عائشة صالح طالب الطويل2عضويهاناثمدرسة حتالك279٣مارب      
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علي احمد عبداهللا ضيف اهللا1رئاسهذآور مدرسة وادي الحمراء آل طالبل279٣مارب      
عمر علي عبداهللا عمر النهمي1عضويهذآور مدرسة وادي الحمراء آل طالبل279٣مارب      
احمد صالح شبه الطالبي1عضويهذآور مدرسة وادي الحمراء آل طالبل279٣مارب      
محمد علي عبداهللا الترآي2رئاسهذآور مدرسة وادي الحمراء آل طالبل279٣مارب      
مدين محمد أحمد االمير2عضويهذآور مدرسة وادي الحمراء آل طالبل279٣مارب      
حسين صالح العجيبي الطالبي2عضويهذآور مدرسة وادي الحمراء آل طالبل279٣مارب      
فاطمة صالح ناجي الطالبي3رئاسهاناثمدرسة وادي الحمراء آل طالبل279٣مارب      
نخله احمد صالح طالب الطالبي3عضويهاناثمدرسة وادي الحمراء آل طالبل279٣مارب      
بلقيس محمد احمد شيخ3عضويهاناثمدرسة وادي الحمراء آل طالبل279٣مارب      
سواد علي احمد حسن1رئاسهذآور مدرسة الغد الرآسم279٣مارب      
ناصر عبداهللا ضيف اهللا الطالبي1عضويهذآور مدرسة الغد الرآسم279٣مارب      
قايد زين محمد الجوزاء1عضويهذآور مدرسة الغد الرآسم279٣مارب      
فطيم احمد احمد غليان2رئاسهاناثمدرسة الغد الرآسم279٣مارب      
نادية ناصر عبداهللا النهمي2عضويهاناثمدرسة الغد الرآسم279٣مارب      
مريم عبداهللا عبداالله العجي2عضويهاناثمدرسة الغد الرآسم279٣مارب      
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