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محمد ناجي محمد المطري1رئاسهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
سعيد ناجي علي صالح1عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
عمر عبدالعزیز مهيوب الحمدي1عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
محمد محمد قاسم الصبري2رئاسهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
وضاح یوسف علي حمود2عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
بشير عبدالحافظ عبده علي2عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
عبدالرحمن عبدالفتاح محمد دبوان3رئاسهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
منصر حسين احمد محمد 3عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
عبده عبداهللا على معزب3عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
احمد حميد احمد العواضي4رئاسهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
هاني عبد الوهاب احمد محمد4عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
عصام علي سعيد قاسم4عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
عمار علي عبدالواحد حسن5رئاسهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
عصام محمد سعيد 5عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
جميل محمد احمد الحمادي5عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
فيصل محمد یحيى النمر 6رئاسهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
عبدالرقيب محمد سيف یحيى6عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
صبري لطف قاسم یحيى6عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
فؤاد یحيى علي حسن7رئاسهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
عبدالجبار محمود عبده احمد 7عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
عبداهللا على محمد  مهدي7عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
ریاض صادق احمد الحسام8رئاسهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
احمد عبده علي النمر8عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
محمد أمير سيف8عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
عبدالصمد احمد محمد مرشد9رئاسهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
شاذي محمد عبدالغني العبسي9عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
سعيد مهيوب سعيد الجليدي9عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
صادق عبداهللا عبدالعزیز سالم10رئاسهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
توفيق سعد عبده صالح10عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
محمد سيف الفقيه یسر10عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
احمد احمد یحى عبداهللا11رئاسهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
باسم عبدالغفار احمد الخليدي11عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
عبد الوهاب محمد الفيشاني11عضویهذآور المدرسة الفنيةا30تعز         
ایمان على حسن محسن 12رئاسهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
رجاء صالح احمد البرعي12عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
زینب حميد أحمد عقالن12عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
محفوظه محمد صالح محمد13رئاسهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
حياه محمد یحيى المطري 13عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
وفاء محمد حسين احمد 13عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
شاذى محمود عبده احمد 14رئاسهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
ميسون محمد سعد الزریقي14عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
خدیجه عبدالجليل خالد الدعيس14عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
عائشه غالب علي احمد15رئاسهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
اسيا محمد صالح االنسي15عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
نوریه صالح حاتم15عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
لمياء عبداهللا عبداهللا محمد 16رئاسهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
ایمان سعيد سيف علي16عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
تيسير محمد علي الحمزي16عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
وفاء قاسم عبداهللا عبدالرحمن17رئاسهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
هليله حسين احمد 17عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
هيفاء مجاهد محمد صالح 17عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
فتحيه محمد على حسن 18رئاسهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
مایسة عبد اهللا غانم الشاوش18عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
نجود غالب احمد صالح18عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
یاسمسن سعيد رزق محمد19رئاسهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
ماجده عبدالرحمن الرميمه 19عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
رحيمة سعيد عبده الوحش19عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
اشواق عبداهللا حميد فرحان20رئاسهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
دینا مهيوب سيف عبده20عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
نجوى احمد ثابت عبدالواحد20عضویهاناثالمدرسة الفنيةا30تعز         
عبد اهللا  علي قحطان أحمد1رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
نشوان عبدالعزیز الضمري1عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
مراد حسن عبده قائد 1عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
عبداللطيف عبدالملك على عقبه 2رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
عبده احمد عبده سيف القباطي2عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
محمد عبده أحمد منصر2عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
صادق عبداهللا محمد الرميمه3رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
عبداهللا هاشم محمد سيف الطيب3عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
محمد سلطان محمد الصوفي3عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
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انور سعيد حمود انعم 4رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
محمد عبد اهللا احمد مهيوب4عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
عبدالوهاب سعيد فرحان4عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
رفيق عبد الرحمن عبد اهللا علي5رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
جميل سعيد بن سعيد 5عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
عفيف على محمد احمد عباد 5عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
محمد ناجي الصوفي6رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
صالح عبداهللا قاید محمد6عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
أآرم نجيب أحمد علي مسعود6عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
مهيوب سيف عبده المليكي7رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
فاروق عبدالرحمن الرميمه 7عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
محمد على على االنسي7عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
محمد عبدالعزیز سلطان الصوفي8رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
صدام حزام محمد عساج8عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
طالل محمد محمد احمد سعيد8عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
عبد الحميد محمد احمد9رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
وسيم عبدالوهاب حسن عبداهللا 9عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
عبد السالم عبداهللا محمد قاسم9عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
خدیجه عبدالجليل سعيد بن سعيد10رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
منيره على عبدالغني مهيوب10عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
رهام صادق عبداهللا سلطان 10عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
سلوى ابراهيم محمد حسن 11رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
حاآمة سلطان عبده شرف11عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
هدى عبدالسالم سعيد بن سعيد11عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
منيره عبده سعيد قائد12رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
ساره مهيوب حسان احمد 12عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
افراح عبده عثمان المخالفي12عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
صباح محمد على عبداهللا 13رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
غزالن محمد عبده علي13عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
خولة عبد اهللا قاسم علي13عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
مكية علي قاسم علي14رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
اروى احمد سعيد قائد 14عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
امل على محمد عبيده 14عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
احالم عبدالرحمن على محي الدین 15رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
آوآب محمد محمد سيف15عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
آوثر احمد محمد غالب15عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
انتصار محمد عبده  ثابت16رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
مسكن صالح احمد عبده 16عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
هيفاء عبدالمجيد راوح 16عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
افراح سعيد عبداهللا 17رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
هيام عبد الوهاب احمد محمد علي17عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
جهاد محمد سيف سعيد17عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
هند عبدالرحيم هزاع دبوان18رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
عایده سعيد محمد المقطري 18عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
هدى محمد على مهدي18عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرب30تعز         
وهيب احمد قاسم ناجي 1رئاسهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
عبدالرحمن سيف ردمان1عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
منيف عبده احمد علي1عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
ایمن قاسم محمد غانم العزب2رئاسهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
احمد سعيد احمد غالب2عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
محمود عبد المغني غالب عبد اهللا2عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
عبدالملك ناجي عبده صالح3رئاسهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
یاسر محمد سيف الحبشي3عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
عبدالرحمن محمد احمد رسام 3عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
منير محمد عبداللطيف الشرعبي4رئاسهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
جميل علي عبده اليفرسي4عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
محمد طه سعيد العاقل4عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
خليل عبداهللا عبده سيعيد5رئاسهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
انور عبده احمد الشيباني5عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
عبدالقادر یحيى عبدالغني مهيوب5عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
وجدي محمد سعيد الشيباني 6رئاسهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
مؤید عبد الرحمن ناجي عبد اللطيف6عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
عبده مجاهد العسر6عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
حافظ عبد اهللا مظفر7رئاسهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
عبدالحميد محمد احمد رسام 7عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
محمد علي جبران الصایدي7عضویهذآور مدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
نظال محمد حسن الشيباني8رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
بلقيس نعمان السروري8عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
مریم علي سعيد فرحان8عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
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اسماء عبداهللا محمد علي9رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
اسيا محمد احمد رسام 9عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
ساميه عبداهللا ابراهيم 9عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
سهام هاشم احمد 10رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
سهام علي عبداهللا القرین10عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
رنا علي عبداهللا سعيد10عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
انتظار عبده ناشر11رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
سعاده عبدالسالم رسام 11عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
وجيهه عبد الودود محمد 11عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
ساره قائد صالح جميل12رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
سعاد محمد قاسم البعداني12عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
شيماء علي محمد الدبعي12عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
ذآرى قائد محمد عبده13رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
افراح عبداهللا محمد المسعودي13عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
اميره مصطفى محسن 13عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
حنان على عبداهللا سيالن14رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
نجالء عبدالرب القدسي14عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
فاطمه یحيى عبداهللا البعاداني14عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
اسماء نعمان احمد محمد15رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
سوسن قائد صالح 15عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
اشتياق نجيب سعيد 15عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
نسيم عبدالرحيم الشيباني16رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
انصاف احمد نعمان السروري16عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
بسمه عبدالودود عبدالغني محي الدین16عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
هدى محمد أحمد قائد17رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
بلقيس محمد على نعمان17عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
بلقيس عبد القادر حمود17عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
اروى احمد محمد على 18رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
عزیزة یوسف غالب18عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
اسماء امين علي محمد المغربي18عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
سمية عثمان سيف الشرعبي19رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
اميره عبد الجليل 19عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
اشراق علي حسن مهدي19عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
ناهد سعيد محمد عبد الرب20رئاسهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
اسيا رزاز محمد فرحان20عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
منال محمد مرشد محمد20عضویهاناثمدرسة سباء(الشهيده نعمة)ج30تعز         
شائف محمد حسان عوض1رئاسهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
على علوان المقطري1عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
مروان حمود سرحان الشرعبي1عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
عبدالسالم عبداهللا محمد صالح 2رئاسهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
محمود ثابت علي شمسان القدسي2عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
احمد عبد الرزاق فرحان خالد2عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
محمد عبدالرحيم محمد غانم3رئاسهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
جميل قاسم عبده زیاد 3عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
رشيد عبده راشد الزغروري3عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
اسماعيل حسن محسن النجار 4رئاسهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
رمزي عبد اهللا احمد نعمان4عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
منير عبده سنان صالح4عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
مكرم احمد غيالن عمر5رئاسهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
عصام امين مامون الشميرى 5عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
مروان طه عبده ظافر 5عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
سمير قاسم احمد حلمي6رئاسهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
بشير عبده احمد الفاضلي6عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
لطفي محمد عبداهللا االدیمي6عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
معاذ عبداهللا محمد علي المقطري7رئاسهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
عبدالعزیز عبدالوهاب حسن عبداهللا 7عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
عمار عبدالغني الشامي7عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
محمد قائد شمسان سعد 8رئاسهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
انس علي غالب حسن8عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
مروان غانم صالح8عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
عبدالرحمن طه عبدالرحمن القاضي9رئاسهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
عبدالرحمن عبدالجليل امير على 9عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
محمد علي غالب البریهي9عضویهذآور مدرسة بلقيسد30تعز         
وفاء محمد عبده الشاوش10رئاسهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
دالل عبداهللا طه ثابت 10عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
مياده عبداهللا الصبري10عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
ميرفت محمد على الفاتش11رئاسهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
لينا صادق عبداهللا محمد11عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
ابتسام عبداهللا محمد عبداهللا11عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
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أمل محمد یحي الصبري12رئاسهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
رضا بجاش عبده سيف12عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
ندى عبداهللا طه ثابت12عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
سميره طه سلمان 13رئاسهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
أمل سعيد احمد آليب13عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
ميمونه عبدالقادر محمد مقبل13عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
نصرة ناصر علي العيشاوي14رئاسهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
نسرین عبداهللا حسن 14عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
مروى محمد علي14عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
اسماء قائد شمسان سعد15رئاسهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
ایناس جميل فارع15عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
فتحيه هزاع حمود سيف15عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
نسيم عزالدین احمد عبدالوهاب16رئاسهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
رابعه على عبداهللا ناجي16عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
أشواق محمد علي الحميدي16عضویهاناثمدرسة بلقيسد30تعز         
ماجد طاهر حيدر الوليدى 1رئاسهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
عبد الرحمن سعيد عبد الرحيم احمد1عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
محمد سعيد ناجي الجماعي1عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
عبده احمد مهدي مهدي 2رئاسهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
منتصر خالد عبدالجليل2عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
خالد فارع شرف مرشد2عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
عبدالتواب احمد عبدالواسع3رئاسهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
ماجد عبدالواحد محي الدین الحسني3عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
شكري على عبداهللا المعمري3عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
محمد على یحيى خصروف4رئاسهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
بليغ عبدالرحمن سلطان4عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
عبدالرحمن علي محمد غانم4عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
ریاض عبده محمد شمسان الشيباني5رئاسهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
یوسف حسين عائض النهمي5عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
خالد عبدالرحمن عبداهللا محمد 5عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
غانم احمد عبدالوهاب الصفواني6رئاسهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
فيصل علي علي قحطان6عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
عمر محمد موسى6عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
جميل سلطان علي محمد7رئاسهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
وجدي عبداهللا ابراهيم 7عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
هيثم عبدالقادر محمد عبدالفتاح 7عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
محمد سعيد قاسم الصوفي8رئاسهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
بندرحسن احمد سعيد8عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
خالد عبدالعزیز احد رسام8عضویهذآور مدرسة الزبيريه30تعز         
هناء عبدالرزاق احمد ناجي 9رئاسهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
سونيا عبد الحميد الشرعبي9عضویهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
معالي محمد احمد یحيى رسام9عضویهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
خدیجه عبدالباقي عبداهللا ناجي10رئاسهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
ابتسام سعيد محسن 10عضویهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
اسياء هادي ناصر 10عضویهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
عائده عبداهللا الجبري11رئاسهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
یاسمين مطهر محمد السقاف11عضویهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
ميمونه محمد علي محمد11عضویهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
نجوى عبده حسن محمد12رئاسهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
منتهئ محمد ثابت سعيد 12عضویهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
أم آلثوم مهدي صالح غازي12عضویهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
انيسه عبدالرزاق احمد 13رئاسهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
هدى عبد الحق سيف صالح13عضویهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
عتاب احمد إبراهيم13عضویهاناثمدرسة الزبيريه30تعز         
محمد حسان علي عبداهللا ه1رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
محمد سلطان ناجي 1عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
بليغ على عبداهللا حسن 1عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
صالح عبدالرب سفيان القدسي2رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
عادل احمد على المرزوقي2عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
وليد احمد محمد الغشم2عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
سليم احمد عبدالغني3رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
سمير عبد الحكيم عبده الصغير3عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
احمد عبداهللا سعيد منصور3عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
آمال احمد عبده احمد4رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
اسكندر محمد على العزي 4عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
فضل عبدالغني سلطان 4عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
عارف طاهر حزام احمد 5رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
ایمن محمد نعمان الشيباني5عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
عبدالرحمن محمود احمد5عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
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نبيل أمين حيدر الجوباني6رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
عمر عبدالباقي حمود محمد 6عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
وليد عبدالواحد محي الدین 6عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
وليد عبده سعيد محمد 7رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
رضوان احمد یحيى حسان7عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
حسام جعفر سعيد القرشي7عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
عبد العليم سيف الحاج8رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
عبدالرحمن محمد حسن عبدالجليل8عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
على سعيد محمد عبدالفتاح 8عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
نبيل محمد على صالح 9رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
زید عزیز صالح مطهر9عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
عبدالكریم قاسم الهاشمي9عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
احمد محمد احمد الفيشاني10رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
عبدالرحمن یحيى صالح المریر10عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
محمد مهدي صالح غازي10عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
اآرم عبده غالب القبلي 11رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
محمد عبداهللا حسن عبداهللا11عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
محمد سعيد احمد المحمدي11عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
عبدالجبار مهيوب سعيد األهدل12رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
بسام محمد محمد صالح 12عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
أآرم عبده قائد السامعي12عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
فواز حسين على مجلي13رئاسهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
ودیع محمد عبدالوهاب الصبري13عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
محمد قاسم عبداهللا االهدال13عضویهذآور مبنى الجامعةو30تعز         
هيفاء مهيوب سعيد عبداهللا14رئاسهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
ابتسام سلطان سعيد الشرعبي14عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
سلوى عبدالخالق عبدالرب14عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
سالي مهيوب محمد قاسم العدیني15رئاسهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
سميرة محمد أحمد البيضاني15عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
احالم عبدالرحمن قاسم محمد15عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
عفاف عبده سعيد احمد16رئاسهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
نوال على محسن جعفر16عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
سبأ على هادي المسوري16عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
لميس عثمان عبداهللا ناجي 17رئاسهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
فائزه عبداهللا محمد عبده17عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
إیمان محمد حسن محمد االقرع17عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
سحر حسن عبد اهللا العيزري18رئاسهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
سالى مهدي قاسم احمد محسن 18عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
سيناء عوض احمد ناصر 18عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
وزیره علي عثمان علي19رئاسهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
نسيبه محمد دبوان19عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
صباح سعيد عبد اهللا شمسان19عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
حنان عبدالحميد عبده الصبري20رئاسهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
امالك محمد قائد مهيوب20عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
جواهر سعيد حمود انعم 20عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
عهود محمد مصطفي ناصر آروي21رئاسهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
سلوى سيف محمد21عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
بدریة علي محمد احمد عباد21عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
انتصار فائد احمد22رئاسهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
بشرى عباس شمسان نعمان 22عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
سعيده مسعد محمد الصباحي22عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
هند مهدي فرحان القلعي23رئاسهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
صباح سيف محمد قائد23عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
فاطمة محمد محمد العاقل23عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
فوزیه فائد علي احمد24رئاسهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
الهام عبدالرحمن عبداهللا محمد 24عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
جميله فضل محمد عبد الملك 24عضویهاناثمبنى الجامعةو30تعز         
باسم عبدالواحد عبداهللا 1رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
محمد صادق عبد العليم محمد1عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
علي محمد علي محمد1عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
محمد حسين محمد2رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
فهد علي قائد الشماري2عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
جمال جميل محمد سيف2عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
جميل جمال عبده احمد ثابت 3رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
امين عبده حسن3عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
عبدالرحمن مهيوب سيف3عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
وليد محمد غانم عابد4رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
علي حمود سعيد النظاري4عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
سلطان عبداهللا سعيد4عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
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عبداهللا قاسم الوجيه5رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
معاذ علي عباس  االمين5عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
عبد السالم نور الدین حسن5عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
مراد محمد سعيد سعد6رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
فيصل محمد احمد یحيى6عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
یونس محمد حمود6عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
رشيد محمد ناصر الهمداني7رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
محمد نجيب غالب عبداهللا7عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
حميد عبد اهللا غالب علي7عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
عادل علي حمود عبد الجبار القاضي8رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
امين عقالن حسان علي 8عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
ابراهيم عقالن خالد8عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
نبيل سالم احمد عبده9رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
مشعل محفوظ طه قائد9عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
امين احمد عبد اهللا غالب9عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
ماهر عبداهللا محمد عبدالباقي10رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
عادل عبدالرحمن عبده صالح10عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
أنور علي محمد المعبقي10عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
حمود محمد غالب حزام11رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
حسين هزاع علي المجيد11عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
فهمي حزام سيف الحمادي11عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
أآرم سالم علي سعيد12رئاسهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
سالم یوسف الخضمي12عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
فضل محمد عبد الملك 12عضویهذآور مدرسة الثورة للبناتا31تعز         
راویه عبداهللا البصير13رئاسهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
سميره نجيب محمد البخاري13عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
ماجدة عبده قاسم اسماعيل13عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
الهام سعيد آليب14رئاسهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
تهاني منصور حسان العریقي14عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
اروى عبدالكریم احمد حسن14عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
مالك ثابت احمد سالم15رئاسهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
منال محمد احمد حسن15عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
خيریة قاسم ثابت15عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
انتصار علي محمد سلطان16رئاسهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
نسيبه ثابت احمد سالم 16عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
جوهره عبداهللا القادري16عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
منى احمد سعيد المالحي17رئاسهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
امل سعيد احمد ناصر الحداد17عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
اخالص عبد الرقيب محمد علي17عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
نعيم ایمن علي عثمان18رئاسهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
نبيله حميد نصر عقيل18عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
سحر عبد اهللا عبدالجبار18عضویهاناثمدرسة الثورة للبناتا31تعز         
أحمد العزي محمد سلطان1رئاسهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
منصور فضل محمد صالح 1عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
هادي غالب احمد عبدالجليل 1عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
عادل علي ناجي صالح 2رئاسهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
هزاع محمد احمد عبده2عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
راشد محمد قاسم2عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
عبد الرحمن محمد علي الشعالن3رئاسهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
صادق محمد العماري3عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
ابراهيم محمد احمد نصر3عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
وليد عزالدین حسن4رئاسهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
عبد المطلب احمد راجح ابراهيم4عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
هشام حمود الرازقي4عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
نجيب عبد اهللا عبد الرحمن  البابوري5رئاسهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
جالل امين ماجد5عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
محمد احمد هزاع5عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
رمزي عبداهللا حمود احمد6رئاسهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
عبد اهللا مسعد قاسم حزام6عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
طارق عبد العزیز قائد6عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
معتصم محمد عبد الوهاب قاسم7رئاسهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
منذر علي عبدالرحمن عبدالوهاب7عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
صدام عبداهللا عبدالجبار الحسام7عضویهذآور مدرسة التعاونب31تعز         
حنان محمد راجح ثابت 8رئاسهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
انيسه سعد علي الهمزي8عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
نجالء محمد عبدالمجيد8عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
سحر عبد الجبار محمد هزاع9رئاسهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
عتوك محمد ابو السرور9عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
سوسن امين حراب9عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
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اميره فضل محمد الشاعري10رئاسهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
انتصار عبد اهللا محمد الصبري10عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
عبير عبد العزیز منصور10عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
وداد سعيد عبده11رئاسهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
حياه علي محمد ابراهيم 11عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
تيسير احمد حسن11عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
اروى احمد حسن العقاب12رئاسهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
زینب نجيب محمد البخاري12عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
عالمة عبدالواسع سيف12عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
انتصار احمد عبد المجيد13رئاسهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
عفاف علي ناجي صالح13عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
لطفيه قاسم سعيد الشرجبي13عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
مفيده عثمان قائد محمد14رئاسهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
انيسه حسن عبده قاسم14عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
انتصار سعيد صالح نعمان14عضویهاناثمدرسة التعاونب31تعز         
مكرم احمد محمد الغشم 1رئاسهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
سالل محمد عبدالملك المسني1عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
عبد الباسط سيف صالح1عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
انور محمد احمد علي 2رئاسهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
ادریس عبد القوي احمد2عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
حسن علوان حسن2عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
اسامه علي احمد سعيد3رئاسهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
فهدصالح هيثم الردفاني3عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
سمير انور علي عبدي3عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
مختار حزام احمد سعيد4رئاسهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
محمد عبدالعزیز عبداهللا الرميمة4عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
فتح اهللا علي محمد ثابت4عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
معين احمد قاسم احمد5رئاسهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
فارس محمد راجح ثابت5عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
خالد محمد عبده الصهياني5عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
فادي محمد سعيد6رئاسهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
زیاد طه علي حسن الشيباني6عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
محمد عبد الجبار سيف فارع6عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
أنيس محمد صالح صالح7رئاسهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
محمد عبد الباري حسين االنسي7عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
عبدالرقيب عبدالرحمن عبده مقبل7عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
محمد عبداهللا محمد محمد 8رئاسهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
توفيق حسن مهيوب الجالل8عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
توفيق عبد الرحيم محمد8عضویهذآور مدرسة دار القران الكریمج31تعز         
نائله سعيد احمد ناصر9رئاسهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
ایمان عبداهللا مغلس9عضویهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
بشرى علي محمود الخياط9عضویهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
سمر حمود عبداهللا حزام10رئاسهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
اميمه محمد محمد الشيباني10عضویهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
ایناس عبداهللا عبدالعزیز10عضویهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
ورده هاشم احمد سعيد11رئاسهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
لبنى حمود محسن العواضي11عضویهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
آوثر صالح عبدالجبار الحسام11عضویهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
مياده عبداهللا الصبري12رئاسهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
ذآرى سيف صالح12عضویهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
بشري حمود مهيوب الزغروري12عضویهاناثمدرسة دار القران الكریمج31تعز         
عماد عبدالهادي المجاهد1رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
آریم عبده علي الحاج1عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
حمود محمد غالب حزام1عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
عبد الغني احمد علي عبد الغني2رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
منير علي محمد سعيد2عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
عبدالعزیز غالب البوره2عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
ایهاب محمد مرشد3رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
یحي محمد صالح علي3عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
جواد ذیاب محمد احمد3عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
جميل محمد عبد القادر شولق4رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
نبيل محمد عبدالرزاق المهنف4عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
محمد عبده مصلح القاضي4عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
عبدالجليل محمد احمد5رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
صالح الدین حميد علي سعيد5عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
یحيى عدنان أحمد یحيى5عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
سمير احمد سيف سعيد6رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
محمدعبدالعزیز الوابل 6عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
محمد نبيل علي السلماني6عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         

صفحة ٧ من ١٥٣



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

محمد علي الحاج7رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
فهد احمد حسن احمد7عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
مالك احمد سعيد7عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
طارق ناصر احمد8رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
فهد شرف عبد الغني الخطيب8عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
هشام عبدالواسع شاهر8عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
عبدالباسط حسن عبدالوهاب9رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
مختار سيف ناجي القدسي9عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
محمد عبده عبده معجب9عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
امين عبده احمد ناجي10رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
محمد سعيد حسن 10عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
فيصل سعيد محمد10عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
محرم لطف محمد11رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
سند عبد المجيد مجاهد شمسان11عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
مجيب سالم ناجي11عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
عبد اهللا مهيوب حيدر عدن12رئاسهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
خالد عبداهللا عبده الصوفي12عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
عفيف أحمد حسين الثور12عضویهذآور مجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
نجاة محمد عبد الهادي13رئاسهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
ریناس عثمان عبده ناجي13عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
احالم عبدالحكيم علي غانم13عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
وفاء عباس صبحي14رئاسهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
لطيفة سعيد علي محمد14عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
افراح عمر احمد سيف14عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
ساميه احمد ملهي15رئاسهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
رفيدي منير محمد شكري15عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
حنان محمد ناجي عوفان15عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
رویدي محمد سعيد16رئاسهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
ورود احمد علي عبد الغني قاسم16عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
نسرین احمد محمد غالب16عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
تهاني منصور احمد قاسم17رئاسهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
اروى علي محمد صالح 17عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
یاسمين عصام عبدالجبار17عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
غاده عثمان قائد محمد18رئاسهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
تهاني عبدالسالم األصبحي18عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
ایمان فرحان صالح علوان18عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
رقية سعيد علي مدهش الكمالي19رئاسهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
لميس عثمان عبدان19عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
خدیجه علي حسن محمد19عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
مكيه عبدالوهاب محمد الخليدي20رئاسهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
اشجان هشام محمد20عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
هدیة عبد اهللا ابراهيم علي20عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
ماریا عدنان أحمد یحيى21رئاسهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
زهره عبد اهللا عبداهللا محمد21عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
عائدة منصور عبد الوارث سيف21عضویهاناثمجمع هائل سعيدالتربويد31تعز         
قاسم بن قاسم علي 1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
نجيب عبد العزیز مطهر عبد ه1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
حاميم عبد اهللا أحمد االهدل1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
ریاض ناصر عبده سعيد2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
مصطفى سلطان قاسم2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
عبد الوهاب أحمد محمد علي2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
وهيب علي سيف احمد3رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
عادل علي عبداهللا ثابت3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
محمد شائف درهم3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
نبيل قاسم یحيى شعبان4رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
عبد الجبار محمد قناف عبد اهللا4عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
محمد أحمد سعيد4عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
فؤاد عبداهللا محمد سعيد الشعبي5رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
مجيب امين محمد سيف5عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
نجيب مهيوب العسلي5عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليده31تعز         
وفاء یحيى المطري6رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
فادیة عبد الوهاب احمد6عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
نبيهه ناصر یحي6عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
رنده عبد المجيد محمد سيف7رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
بشرى سعيد ناجي 7عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
اروى سعيد ناجي7عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
سهام علي عبداهللا8رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
رفيدةعبدالوهاب محمد عبدالمؤمن8عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
سميره عامر علي حيدر8عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
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عتاب عبدالرحمن سلطان9رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
ابتسام عبدالعزیز احمد9عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
اشراق علي ناصر9عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليده31تعز         
محمد عبد القوي غالب نصر1رئاسهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
محمد یحيى محمد رمضان1عضویهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
نشوان حسن علي آواني1عضویهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
هيكل سعيد عيصوران2رئاسهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
عفيف رشاد احمد2عضویهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
علي احمد مقبل السروري2عضویهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
عصام علي شرف قائد عقالن3رئاسهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
رشاد ناصر عبداهللا سعيد3عضویهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
عبداالله علي قاسم 3عضویهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
نجيب محمد مهيوب احمد4رئاسهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
نضال علي ناجي صالح4عضویهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
قائد احمد محمد علي االصور4عضویهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
حسام هائل احمد5رئاسهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
نبيل سعيد منصور5عضویهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
راوي احمد محمد علي 5عضویهذآور مدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
فهميه محمد حاتم6رئاسهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
سحر نجيب عبداهللا االصبحي6عضویهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
بدریه عبده قاسم جغمان6عضویهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
رشاء عبداهللا فرحان7رئاسهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
ليلى محمد حاتم7عضویهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
مروى احمد قاسم 7عضویهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
امه الرحمن محمد عبدالغني احمد8رئاسهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
سوسن سلطان محمد8عضویهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
ملك محمد صالح علي8عضویهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
سلوي عبده سيف محمد9رئاسهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
نادیه احمد قاسم9عضویهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
ریم ناشر عبد الواحد عبدالملك9عضویهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
رشاء عبدالوهاب محمد عبدالرحمن10رئاسهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
اعفاء فيصل عبداهللا محمد10عضویهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
نادیه احمد غالب10عضویهاناثمدرسة السالم وادي المعسلو31تعز         
زآریا محمد صالح الخاري1رئاسهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
سمير عبد اهللا محمد حزام1عضویهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
جالل مسعد خالد محمد االدریسي1عضویهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
نبيل محمد علي العریقي2رئاسهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
أحمد شرف سالم2عضویهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
صالح محمد مثنى الحجافي2عضویهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
محمد احمد یوسف الریمي3رئاسهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
ابراهيم علوي محمد الحمزي3عضویهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
خالد عبده قاسم النفيلين3عضویهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
ابراهيم محمد علي العماري4رئاسهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
مختار محمد احمد آواتي4عضویهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
صامد مفيد عبده حسن4عضویهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
على احمد محمد هدیان5رئاسهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
احمد حسين عبداهللا الصباحي5عضویهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
منصور سرحان عون5عضویهذآور مدرسة ناصرا32تعز         
وفاء عبد اهللا محمد حزام6رئاسهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
ابتسام صالح احمد العمري6عضویهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
نوال احمد عبدالواحد العكار6عضویهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
احالم عبداهللا حاميم عبداهللا7رئاسهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
حياة نعمان احمد عبدالغني7عضویهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
سرور صدام صالح الشرعبي7عضویهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
دعاء محمد عبدالكافي االثوري8رئاسهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
وفاء احمد الصغير8عضویهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
أميرة جمال عبد اهللا الحكيمي8عضویهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
ایمان مقبل احمد9رئاسهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
دالل أحمد عبد اهللا حمادي9عضویهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
احالم امين محمد غانم9عضویهاناثمدرسة ناصرا32تعز         
یاسر عبد المولى طاهر النصاري1رئاسهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
جمال حمود غرامه عبداهللا1عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
سمير حمود قالمه1عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
حسن عباس عبدالرزاق باعلوي2رئاسهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
عبدالباسط ردمان سعيد الشيباني2عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
حمود سعيد مرشد محمد االدریسى2عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
سعيد سعيد علي محمد الكمالي3رئاسهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
وليد مسعد احمد محمد القحيط3عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
توفيق احمد شائف العبسي3عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
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بشير حمود عبدالرحيم الشرجبي4رئاسهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
مراد علي صالح عطيه4عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
محمد قاسم محمد غانم الفقيه4عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
عبد اهللا عبدالخبير محمد الرميمة5رئاسهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
بسام احمد محمد وردان5عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
یاسر عبده یحيى اليوسفي5عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
ابوبكر عبدالكریم ثابت معوضه6رئاسهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
أحمد شوقي أحمد6عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
احمد عبده سيف قائد6عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
عبداالله علي عبدالمجيد7رئاسهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
مصطفى احمد غالب الشيباني7عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
محمد عبداهللا الشراعي7عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
عزیز رزاز محمد احمد الفهيدي8رئاسهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
عبد الباري محمد قاسم8عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
اسماعيل احمد محمد معصار8عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
نعمان سيف الحاج عبد العظيم9رئاسهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
عبدالوهاب عبداهللا محمد علي المجيدي9عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
أسامة جمال عبد اهللا محمد الحكيمي9عضویهذآور ثانویة تعز الكبرىب32تعز         
ملوك ناصر یحي جغمان10رئاسهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
عصریه مسعد یحيى العقبي10عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
سماح ناجي محمد مانع الزبيدي10عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
تيسير عبدالغني محمد عبداهللا الصویلحي11رئاسهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
هناء قائد حمود آليب11عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
نبيلة سيف محمد احمد القدسي11عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
نوال محمد ملهي عبد الباقي12رئاسهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
عبير عبدالرحمن عبداهللا احمد12عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
ساميه احمد محمد عامر12عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
سبأ محمد عبداهللا محمد سيف العریقي13رئاسهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
هيام عبده سيف الشریحي13عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
افراح السيد جميل عبدالحي13عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
نادیة حسان حميد غالب14رئاسهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
وهيبه خليل محمد الزرقه14عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
هناء عبدالرزاق جزیالن14عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
مروى علي عبداهللا عمر الطویل15رئاسهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
اشراق احمد مسعد طه الوليدي15عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
عائدة احمد عبد اهللا العریقي15عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
نهاد نعمان سيف الحاج16رئاسهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
نجوى فاروق محمد احمد الحكيمي16عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
فاطمة علي صالح الصيادي16عضویهاناثثانویة تعز الكبرىب32تعز         
عدنان محمد محمد سعيد1رئاسهذآور مدرسة اروىج32تعز         
عبده ناجي إسماعيل غالب1عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
طه عبداهللا سيف محمد1عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
عمار زیاد عبده فارع2رئاسهذآور مدرسة اروىج32تعز         
نجمي عبد الرحمن سلطان2عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
محمود محمد قائد حسن2عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
عبد المطلب منصور احمد3رئاسهذآور مدرسة اروىج32تعز         
مهند عمر احمد مجاهد3عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
منير عبدالقادر احمد الصبري3عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
بكيل احمد ناصر الحاشدي4رئاسهذآور مدرسة اروىج32تعز         
احمد مهيوب عبده علي4عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
عبده نعمان علي4عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
عبده سعيد مهيوب احمد5رئاسهذآور مدرسة اروىج32تعز         
فاروق عبدالرزاق سعيد5عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
طلعت حسن على مرشد المعمري5عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
احمد مهيوب الشجاع6رئاسهذآور مدرسة اروىج32تعز         
هاني غالب مرشد6عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
محمد عبداهللا عبدالرب الكحلي6عضویهذآور مدرسة اروىج32تعز         
آریمه صالح سالم محروس7رئاسهاناثمدرسة اروىج32تعز         
جيالن احمد محسن العدیني7عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
ذهينة صادق احمد جزیالن7عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
هيفاء علي محمد عبدالرحمن هيجام8رئاسهاناثمدرسة اروىج32تعز         
لميس عبدالوارث المجاهد8عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
ليلى محمد صالح الربوعي8عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
افراح مثنى غالب الدهبلي9رئاسهاناثمدرسة اروىج32تعز         
نادیه حزام محمد مقبل9عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
نجالء علي محمد محسن9عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
ذآري حسين عبداهللا ناجي النظاري10رئاسهاناثمدرسة اروىج32تعز         
هدى علي محمد الحشبري10عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
فائزه حسن علي الزبيدي10عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
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انيسه احمد علي اسماعيل11رئاسهاناثمدرسة اروىج32تعز         
الهام عبده عبداهللا علي العيزري11عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
نسرین احمد علي11عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
أمل طه احمد مهيوب12رئاسهاناثمدرسة اروىج32تعز         
نجالء عمر احمد مجاهد12عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
هدى عبده مصلح االحمدي12عضویهاناثمدرسة اروىج32تعز         
أمين سيف بن سيف1رئاسهذآور النادي االهليد32تعز         
علي بن علي حمود اسحاق1عضویهذآور النادي االهليد32تعز         
هاني محمد سعيد 1عضویهذآور النادي االهليد32تعز         
صالح محمد حزام النظاري2رئاسهذآور النادي االهليد32تعز         
محمد عبده سعيد العبيدي2عضویهذآور النادي االهليد32تعز         
عبدالغني احمد حمود الجهيم2عضویهذآور النادي االهليد32تعز         
محمد عبدالعزیز احمد الفضلي3رئاسهذآور النادي االهليد32تعز         
عبدالرحمن علي احمد البصير3عضویهذآور النادي االهليد32تعز         
عبد اهللا دبوان علي3عضویهذآور النادي االهليد32تعز         
مصطفى عبدالقادر محمد صالح المذحجي4رئاسهذآور النادي االهليد32تعز         
امين بازل غالب احمد4عضویهذآور النادي االهليد32تعز         
ابراهيم محمد صالح الكيفي4عضویهذآور النادي االهليد32تعز         
توفيق عبداهللا سعيد الجهراني5رئاسهذآور النادي االهليد32تعز         
مرزوق مصلح صالح5عضویهذآور النادي االهليد32تعز         
احمد عبده احمد  محمد الفالحي5عضویهذآور النادي االهليد32تعز         
سعاد ناجي ملهي6رئاسهاناثالنادي االهليد32تعز         
ساره عبد اهللا ناجي6عضویهاناثالنادي االهليد32تعز         
باسمة عبدالحفيظ سيف محمد6عضویهاناثالنادي االهليد32تعز         
الهام علي عبده العزب7رئاسهاناثالنادي االهليد32تعز         
عبير علي حمود الخوالني7عضویهاناثالنادي االهليد32تعز         
ذآرى محمد علي العبيدي7عضویهاناثالنادي االهليد32تعز         
آوآب ناصر عبداهللا الشهاري8رئاسهاناثالنادي االهليد32تعز         
الماس عبدالخالق أحمد عبداهللا8عضویهاناثالنادي االهليد32تعز         
تهاني عبداهللا قاسم المليكي8عضویهاناثالنادي االهليد32تعز         
نوفل امين عبدالحق االغبري1رئاسهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
سعيد عبده سعيد1عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
محمد عبداهللا عباد العمري1عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
نصر عبد العزیز غالب2رئاسهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
وهيب محمد عبدالحفيظ عبدالعزیز2عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
شائع محمد البحيري2عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
محمد ناصر محسن االنسي3رئاسهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
رائد محمد عبده احمد3عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
محمد علوان ثابت3عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
عصام عبداهللا مهيوب الراعي4رئاسهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
عبدالوهاب محمد محمد الشامي4عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
عثمان عزالدین الذبحاني4عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
عبداهللا صالح ناجي5رئاسهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
فارس مهيوب عبد الواحد عبد الجليل5عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
حمدي محمد عبدالكریم  االغبري5عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
آمال حميد مثنى قائد6رئاسهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
شفيق حسين القوفعه6عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
محسن علي محسن جعفر6عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
خالد محمد رسام7رئاسهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
وائل عبد الدائم اليوسفي7عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
محمد عبدالواسع احمد احمد الفقيه7عضویهذآور مدرسة الحمزةه32تعز         
اروي احمد عبده علي حسن8رئاسهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
عادل عبدالرحمن محمد 8عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
رمزي یحيى عبده قاسم8عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
هناء محمد ناصر االنسي9رئاسهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
ساریة محمد محمد شمسان9عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
وفاء عبد الجليل عثمان9عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
أمریه سعيد حيدر10رئاسهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
آریمه هزاع خالد احمد10عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
جميله علي بن علي الحجاجي10عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
آاتبه مرشد یحيى سيف11رئاسهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
رادة محمد عبده  احمد11عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
منى علي مصلح حمود العقاب11عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
اشراق عبدالجليل العذري12رئاسهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
بدریه عبداهللا قائد العدیني12عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
زمزم علي ناصر سالمة12عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
سعيده علي ناصر الروعي13رئاسهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
أفراح فاضل محمد13عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         
اميرة محمد قاسم صالح13عضویهاناثمدرسة الحمزةه32تعز         

صفحة ١١ من ١٥٣



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

عبداهللا حمود ناجي محمد1رئاسهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
عبدالوهاب قاسم الهاللي1عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
احمد احمد السبالني1عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
مطهر عبد الجليل محمد عبد الجليل2رئاسهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
محمد حسين عبداهللا االنسي2عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
ریاض قاسم غانم2عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
فارع ثابت العقبي3رئاسهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
عزالدین حسان محمد عباس3عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
أشرف درهم علي أحمد3عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
جمال احمد عبداهللا النشي4رئاسهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
نبيل علي یحيى المسادي4عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
عبدالرحمن طه مرشد البعداني4عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
نجيب عبدالحفيظ مهيوب الحمادي5رئاسهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
نواف عبد العزیز غالب5عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
فيصل غالب عبدالكریم الحمادي5عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
نبيل قائد یحيى شعبان6رئاسهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
مظفر درهم یاسين6عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
وسيم محمد حمود على الشرفي6عضویهذآور مدرسة الشعبو32تعز         
امية محمد عبدالرحمن عثمان7رئاسهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
آفاح احمد یحيى العماد7عضویهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
ندى عائش مصلح7عضویهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
غانيه سعيد قاسم 8رئاسهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
الفت على محمد ناجي الصلوي8عضویهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
لمياء قاسم علي محمد رزاقي8عضویهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
انتصار عبد القادر احمد9رئاسهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
اسيا حمود ناجي العبيدي9عضویهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
ساره سهل عبد اهللا حسن9عضویهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
وفاء سعيد قاسم البرطي10رئاسهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
بدریة احمد سعيد مثنى10عضویهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
جميله علي محمد عبد الجليل10عضویهاناثمدرسة الشعبو32تعز         
ابراهيم قاسم عبده سعيد1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
شاآر عبد المولى عبده1عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
منصور محمد غالب احمد المخالفي1عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
عبدالناصر محمد علي سنان2رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
محمد جميل عبدالكریم المحمدي2عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
رأفت محمد عبد المولى2عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
یاسر عبد الولي المنيفي3رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
عبدالوهاب محمد عبدالسالم الدهبلي3عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
فهد محمود عبده الزغروري3عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
نبيل حسن علي الحرازي4رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
عبداهللا احمد محمد قائد4عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
عز الدین محمد همام محمد4عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
عبداهللا عبدالرحمن محمد األصبحي5رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
سلطان عبداهللا صالح مبارك5عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
محمد علي سعيد محمد الحميدي5عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
احمد جالل عبدالولي محمد6رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
عبدالملك عبداهللا محمد احمد التعزي6عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
یاسر اسماعيل عبد اهللا نعمان6عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
عائشة احمد قائد غانم7رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
هناء عبدالقادر مسعد 7عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
حنان وجدي احمد مقبل7عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
رانيا امين محمد قائد العریقي8رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
منال عبده قائد مصلح8عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
روان محمد همام البریهي8عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
سميرة علي عبده عماد الورافي9رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
ابتسام سعيد عامر9عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
دنيا ابوبكر على فارع الدبعي9عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
نورا محمد عمر الحسني10رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
امة الرحمن نعمان احمد فارع10عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
احالم سعيد احمد10عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
فاطمة احمد علي احمد الریمي11رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
زیتون محمد قائد احمد11عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
نوال علي یحيى الحميدي11عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
یاسمين حسن ناصر سعيد12رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
فكيهة قاسم محمد عبداهللا عبده12عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
خلود أمين حمود الوتيري12عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد الدرةز32تعز         
عبد الغني قائد احمد عبد الحميد1رئاسهذآور نادي الضباطا33تعز         
فكري عبداهللا احمد رشد1عضویهذآور نادي الضباطا33تعز         
علي شاهر طالب االغبري1عضویهذآور نادي الضباطا33تعز         
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امين احمد سالم الخطيب2رئاسهذآور نادي الضباطا33تعز         
منصور محمد بن محمد هاشم2عضویهذآور نادي الضباطا33تعز         
عصام منصور القيزل2عضویهذآور نادي الضباطا33تعز         
عبدالرحمن قاسم بدري3رئاسهذآور نادي الضباطا33تعز         
محمد عبده نعمان راجح3عضویهذآور نادي الضباطا33تعز         
عيسى حسن علي حسن3عضویهذآور نادي الضباطا33تعز         
محمد مقبل محمد الحاج4رئاسهذآور نادي الضباطا33تعز         
صادق عبداهللا صالح4عضویهذآور نادي الضباطا33تعز         
نصر محمود نصر قاسم4عضویهذآور نادي الضباطا33تعز         
هناء علي بن علي محمد5رئاسهاناثنادي الضباطا33تعز         
ذآرى محسن عبداهللا غنيمه5عضویهاناثنادي الضباطا33تعز         
نادیه علي اسماعيل الذري5عضویهاناثنادي الضباطا33تعز         
اروى عبدالرحمن قاسم بدري6رئاسهاناثنادي الضباطا33تعز         
سميه احمد محمد ناجي االشددي6عضویهاناثنادي الضباطا33تعز         
لطيفة قائد سعيد محمد6عضویهاناثنادي الضباطا33تعز         
منير مهيوب محمد غالب1رئاسهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
جمال محمد غانم البعداني1عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
عبد اهللا عثمان محمد شمسان1عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
عبداهللا سعيد علي مجلي2رئاسهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
محمد سهيل عبداهللا االمير2عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
هيثم عبد العليم غالب الواسعي2عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
فهمي عبد اهللا غالب عبده3رئاسهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
خالد وليد عبدالجليل الصغير3عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
مصطفى محمد احمد3عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
حسام هاشم عبدالرحمن4رئاسهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
عبد الباسط علي احمد القرماني4عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
توفيق احمد علي سعيد4عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
محمد سعيد احمد قائد المسني5رئاسهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
خالد سعيد احمد الجنيد5عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
عصام على ناجي واصل5عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
فكري احمد عائض صالح البدوي6رئاسهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
أسامة عبدالرحيم قائد أحمد6عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
قائد صالح حزل سند6عضویهذآور مدرسة النجاحب33تعز         
إجالل عبده مهيوب سعيد7رئاسهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
نبيله محمد علي عبداهللا7عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
نهى احمد فاضل الجنيد7عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
نوال قائد سعيد هویده8رئاسهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
سميره عبداهللا علي البعداني8عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
وهيبة عبدالجبار یحيى8عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
سميرة عبدالعزیز عبداهللا9رئاسهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
نجاه احمد فاضل9عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
عبير علي ناجي9عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
رشا احمد قاسم النزاري10رئاسهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
سميره احمد علي وابل10عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
هویدا محمد احمد علي10عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
شاذیة أحمد حمود الحامدي11رئاسهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
انتصار عبدالغني قاسم الشرجبي11عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
ناهد فضل بن فضل عبدالكریم11عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
فائزه سعيد احمد الحميقاني12رئاسهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
صفاء أحمد علي مسعود الحمادي12عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
نظيره عبداهللا سعيد محمد12عضویهاناثمدرسة النجاحب33تعز         
شوقي محمد محسن ناجي1رئاسهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
علي احمد راشد حنظل1عضویهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
عبدالغني حسين الثالیا1عضویهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
عبد الرحمن علي عبد اهللا2رئاسهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
ابراهيم محمد حسين السياني2عضویهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
هشام على ناجي واصل2عضویهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
جالل عبداهللا علي سلطان3رئاسهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
وهيب محمد منصور االدریسي3عضویهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
ودیع محمد قاسم مرعي3عضویهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
إبراهيم مطهر محمد السقاف4رئاسهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
سليم شاهر احمد عبد اهللا4عضویهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
وهيب صادق المحيا4عضویهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
ابراهيم سيف القدسي5رئاسهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
بجاش عبد الرحمن الكمالي5عضویهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
دیام عبداهللا سيف5عضویهذآور مدرسةالفاروقج33تعز         
هدى عبد اهللا سلطان6رئاسهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
فتحيه احمد قاسم فاضل6عضویهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
بلقيس احمد ناصر احمد الخوالني6عضویهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
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عفاف محمد علي السالمي7رئاسهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
جيهان عبداهللا سيف7عضویهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
یمن عبد اهللا هزاع محمد7عضویهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
ام الخير عبداهللا عبدالواحد الخوالني8رئاسهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
آریمه محمد عبدالملك الغشم8عضویهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
هناء محمد أحمد عبد اهللا8عضویهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
افراح محمد حلمي سعيد9رئاسهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
لينا حميد محمد السقاف9عضویهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
تهاني محمد عبده شعالن9عضویهاناثمدرسةالفاروقج33تعز         
احمد محمد باعلوي1رئاسهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
ذو یزن رفعت احمد محمد العبسي1عضویهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
هاني محمد سعيد صالح1عضویهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
عبدالرحمن ابراهيم علي الغفاري2رئاسهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
علي محمد ابراهيم الجنيد2عضویهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
ماهر حميد محمد الشرماني2عضویهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
سلطان احمد محمد الوجيه3رئاسهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
اسامه سعيد محمد عبداهللا3عضویهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
حامد مفيد عبده سيف3عضویهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
وضاح عيدروس السقاف4رئاسهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
عبدالجبار عبده احمد شمسان4عضویهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
هاشم عبداللطيف الحسام4عضویهذآور مدرسة الخنساءد33تعز         
سحر عبداهللا محمد علي5رئاسهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
هيفاء محمد لطف الحميدي5عضویهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
نهى عبدالرحمن محمد العسولي5عضویهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
امریه محمد سعيد غالب 6رئاسهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
سهام عبد القادر حمود العریقي6عضویهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
حياة حزام محمد ناجي6عضویهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
نوال احمد سعيد عبد الوهاب7رئاسهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
نسيم لطف اللوذعي7عضویهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
هند عبدالرحمن ابراهيم الجنيد7عضویهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
اوسان محمد لطف الحميدي8رئاسهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
افتخار احمد الحاج محمد عبدالحميد8عضویهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
أمل عبدالرحمن علي الجنيد8عضویهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
ایمان محمد عبده ثابت البعداني9رئاسهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
منال حمود السياني9عضویهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
سحر علي احمد سيف المعمري9عضویهاناثمدرسة الخنساءد33تعز         
توفيق قائد اسماعيل عثمان1رئاسهذآور مدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
عبدالرقيب عبدالكریم احمد1عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
رفيق مهيوب قاسم1عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
عبدالكریم احمد صالح2رئاسهذآور مدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
مروان عبد اهللا سيف احمد2عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
نشوان سعيد عبده علي2عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
محمد علي قائد مجلي3رئاسهذآور مدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
محمد سيف سعد  الصلوي3عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
احمد عبداهللا الجنيد العليمي3عضویهذآور مدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
اسيا محمد حسان عبيد4رئاسهاناثمدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
آامله احمد محمد صالح4عضویهاناثمدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
عبير علي عبده علي4عضویهاناثمدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
ساميه حسن محمد فاضل5رئاسهاناثمدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
سميره عبداهللا احمد سعيد الجبلي5عضویهاناثمدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
احسان صالح العباسي5عضویهاناثمدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
سمر عبده قائد علي6رئاسهاناثمدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
اسياء محمد احمد ثابت6عضویهاناثمدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
سمر ناجي عباس محمد6عضویهاناثمدرسة ١٤اآتوبره33تعز         
رشاد احمد علي البتول1رئاسهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
عبداهللا ناجي قاسم1عضویهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
نبيل عبد اهللا سيف احمد1عضویهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
عبده علي مصلح الحياني2رئاسهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
عبدالرقيب علي احمد صالح2عضویهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
منير احمد یحيى مرعي2عضویهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
محمد عبد الرزاق احمد غالب3رئاسهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
ریاض عبد الباري حسين االنسي 3عضویهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
عبدالرحمن محمد یحيى المسعودي3عضویهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
عبداهللا محمد حسن الوجيه4رئاسهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
جمال عبدالواحد محمد الجعفري4عضویهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
رامي عبداللطيف محمد غالب4عضویهذآور المرآز الثقافيو33تعز         
إیمان أمين محمد قاسم5رئاسهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
شيخه عبداهللا عائظ المراني5عضویهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
رضا علي حسن محمد ناجي5عضویهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
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رشيده احمد علي الغصيني6رئاسهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
سحر سعيد محسن اسماعيل6عضویهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
سوریة عبد الغني إبرهيم6عضویهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
أسماء یحي عبدالجليل7رئاسهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
ذآرى صالح عبداهللا صبار7عضویهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
اسرار صادق محمد ابراهيم7عضویهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
بردیس عبداهللا محمد حسن قاسم 8رئاسهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
اسماء علي حميد صالح8عضویهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
سعاد محمد سعيد العریفي8عضویهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
اميره عمران سالم عبيد9رئاسهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
وجدان محمد عبداهللا العماد9عضویهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
سمير حميد سرحان ناجي9عضویهاناثالمرآز الثقافيو33تعز         
محرم محمد احمد ناصر1رئاسهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
اسماعيل محمد حسين موسى1عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
محمد عبداهللا قائد الریاشي1عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
محمد عبده فرحان قحطان2رئاسهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
فاروق امين الطيب2عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
مطيع مهيوب صالح2عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
فهد حمود محمد ثابت العریقي3رئاسهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
عبد الواحد احمد عقالن عبد الحميد3عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
احمد محمد مهيوب سعيد3عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
وهيب عبد المولى طاهر النصاري4رئاسهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
منصور مقبل احمد4عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
محمد غالب احمد المزرحي4عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
وضاح محمد عبدالجليل حمود 5رئاسهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
حمود سيف محمد ناشر5عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
عبد الغني عقالن مسفر5عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
ناصر عبدالوالي عبدالواسع الخرساني6رئاسهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
ميثاق صالح ناجي الحدي6عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
خالد محمد ابراهيم رجب6عضویهذآور مدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
فائزه طه احمد قاسم القدسي7رئاسهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
سماح ابراهيم سيف صالح7عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
مؤتمن عبد اهللا قاسم الصبري7عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
بشرى سعيد محسن عبدالسالم8رئاسهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
سبا هيكل لطف السامعي8عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
عائشه عبد الكریم ناشر احمد 8عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
اروى احمد احمد الحمدي9رئاسهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
جيهان سالم محمد یحيى9عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
عائده محمد مقبل عبيد9عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
یسرى عبد الرحمن عبد الحميد10رئاسهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
امنه عبده سيف الجنيد10عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
فادیه علي ثابت عبداهللا10عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
یسرى محمد علي عباس11رئاسهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
سميه منير محمد احمد الصلوي11عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
ميثاق عبد الرحيم ناجي صالح11عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
امارات عبدالوهاب علي12رئاسهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
ازمان عبد الرحمن عبد اهللا محمد12عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
ندى حمود محسن احمد 12عضویهاناثمدرسة عمر ابن عبد العزیزز33تعز         
محمد عبدالواحد حسين شجاع الدین1رئاسهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
عماد احمد محمد غانم السقاف1عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
زیاد عبدالحكيم عبداهللا مقبل1عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
عادل مصطفى سيف القباطي2رئاسهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
مجد منصور عبدالعزیز2عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
فهيم یاسين حميد عثمان2عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
عبد اهللا محمد حزام حسن3رئاسهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
طالل محمد زید علي3عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
عادل محمد حسن حزام3عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
سامي سعيد مبخوت جعيل4رئاسهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
عبدالرحمن احمد مجلي4عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
ميثاق محمد قاسم ناجي القدسي4عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
محمد احمد صالح فرج5رئاسهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
مطيع احمد صالح5عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
نبيل محمد سعيد محمد الشرجبي5عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
ابراهيم عبدالكریم عبدالواحد6رئاسهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
معاویة عبدالرب سفيان القدسي6عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
فوزي محمد احمد النصيري6عضویهذآور مدرسة محمد على عثمانح33تعز         
نوال علي محمد سعيد7رئاسهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
نسيبة صادق عبداهللا7عضویهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
دالل عبداهللا علي سعيد7عضویهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
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انتصار احمد سيف ناشر الساآت8رئاسهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
احالم محمد محمد انعم8عضویهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
آوثر صالح المولد8عضویهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
زینب ناجي محمد جمعان9رئاسهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
غادة عبد الرحمن عبد الجبار9عضویهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
افتكار علي محمد غالب9عضویهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
عال سعيد محمد غانم10رئاسهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
منى حمود محمد عبداهللا 10عضویهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
أنيسة حميد سرحان ناجي10عضویهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
سمر محمد عبداهللا النيداني11رئاسهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
سبأ محمد عبداهللا سنان11عضویهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
عایدة علي عبدالحميد االصبحي11عضویهاناثمدرسة محمد على عثمانح33تعز         
محمد فرحان عبداللطيف المجيدي1رئاسهذآور مصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
احمد علي صالح محمد الخطابي1عضویهذآور مصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
وضاح محمد الخضر صالح شائع1عضویهذآور مصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
منصور احمد فارع محسن2رئاسهذآور مصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
محمد احمد دبوان المشرقي2عضویهذآور مصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
فاروق عبده سعيد حسن الشيباني2عضویهذآور مصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
عادل عبداهللا قائد اسماعيل3رئاسهذآور مصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
باسم عباس احمد اسعد3عضویهذآور مصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
احمد سلطان عبداهللا عبدالعزیز3عضویهذآور مصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
شفاء  منصور سالم4رئاسهاناثمصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
آریمه عبدالملك علي عقيل الصلوي4عضویهاناثمصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
سميه قائد سعيد عبداهللا4عضویهاناثمصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
فتحيه احمد علي سالم الدالل5رئاسهاناثمصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
راویه مهيوب غالب عامر5عضویهاناثمصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
ریم أمين محمد عماد5عضویهاناثمصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
سميرة غالب عبد اهللا6رئاسهاناثمصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
سعود یسر علي فارع حسن6عضویهاناثمصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
منى حيدر سعيد جبر ناصر6عضویهاناثمصلحة االحوال المدنيةا34تعز         
عبدالمغني عبدالحليم عبدالفتاح السروري1رئاسهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
عبدالناصر عبدالجليل قائد1عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
رشيد عبداللطيف غالب محمد1عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
بدر عبداهللا ناجي الحمادي2رئاسهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
عارف سيف فارع علي االهدل2عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
خالد حمود عبدالحاج السياني2عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
ادریس محمد احمد عبداهللا البشاور3رئاسهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
غمدان نجيب احمد محمد3عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
مروان عبدالملك احمد غالب3عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
نشوان عبدالملك احمد غالب4رئاسهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
نشوان احمد احمد صالح عيظه4عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
براق احمد محمد عبداهللا النقل4عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
محمد حسن عبداهللا سالم القباطي5رئاسهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
مجيب محمد غيالن الدبعي5عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
فارس احمد محمد عبدالرب5عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
فوزي احمد نعمان سالم6رئاسهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
علي ناصر محمد فضل القارمي6عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
قناف عبد اهللا العلفي6عضویهذآور مدرسة  تعز االساسةب34تعز         
هدى مهيوب احمد عبداهللا الخوالني7رئاسهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
سمر عبدالجليل غرسان7عضویهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
هدى منصور احمد عبدالغني7عضویهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
رحمه عبدالعزیز عبدالخالق نعمان8رئاسهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
اروى حمود شمسان عبده8عضویهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
سحر علي فارع احمد االغبري8عضویهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
رهام عادل احمد مقبل العبسي9رئاسهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
عسير نجيب احمد محمد9عضویهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
دنيا منصور عبدالوهاب مرشد9عضویهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
منى محمد عبده قائد الجماعي10رئاسهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
اقتصاد سعيد عبداهللا مقبل10عضویهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
نعمة أحمد محمد سعد10عضویهاناثمدرسة  تعز االساسةب34تعز         
هاني محمد عبده أحمد1رئاسهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
بكر عبدالجليل عبداهللا شمسان العریقي1عضویهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
احمد سعيد قاسم البرطي1عضویهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
محمد صادق محسن علي صالح2رئاسهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
عبد الواسع احمد فارع المقرمي2عضویهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
محمد علي عبده حزام2عضویهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
رضوان محمد سعيد العریقي3رئاسهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
هاشم احمد علي الهمداني3عضویهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
أمين عبداهللا قائد3عضویهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
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معين صالح احمد احمد السعيدي4رئاسهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
یاسر محمد عبدالسالم عبدالولي4عضویهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
عبدالقوي أمين شرف4عضویهذآور مدرسة الصدیقج34تعز         
منيره علي محمد سعيد الصبري5رئاسهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
سميه عبدالكریم محمد المجاهد5عضویهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
مها محمد عبداهللا  سعيد أبو طالب5عضویهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
شذى فوزي محمد غالب الحيقي6رئاسهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
نجوى علي ناصر محمد 6عضویهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
وداد احمد علي سعيد االغبري6عضویهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
دالل سعيد حسن مرشد7رئاسهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
سوزان حميد سيف احمد7عضویهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
لينا علي مهيوب قاسم7عضویهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
فاطمه محمد سفيان عبداهللا8رئاسهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
ازال هاشم محمد عبده مهدي8عضویهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
نوال علي محسن جعفر8عضویهاناثمدرسة الصدیقج34تعز         
بشير ناجي محمد مرعي القادري1رئاسهذآور مستشفي الدرند34تعز         
عبد الوارث محمد سعيد حاتم1عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
محمود عبدالوهاب محمد حسن1عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
بدیع منصور عبدالوهاب مرشد2رئاسهذآور مستشفي الدرند34تعز         
عبدالملك احمد قائد المخالفي2عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
عبداهللا عبده محمد اسعد االصبحي2عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
رشاد احمد عبداهللا احمد المقدشي3رئاسهذآور مستشفي الدرند34تعز         
عبد الرحيم احمد علي عقالن3عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
عبداهللا محمد محمد عبداهللا3عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
فهد هائل سعيد الدغيش4رئاسهذآور مستشفي الدرند34تعز         
امين قاسم عبده صالح العشاري4عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
علي مقبل طالب ردمان القباطي4عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
فهد حسن علي محمد زاهر5رئاسهذآور مستشفي الدرند34تعز         
اوس امين احمد الحاج5عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
إبراهيم احمد عثمان سعيد5عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
انس عبداهللا سيف اسماعيل6رئاسهذآور مستشفي الدرند34تعز         
عبدالرقيب یحيى احمد عبده الحاج6عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
نبيل عبد اهللا محمد قاسم6عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
فاروق غالب عبدالرحمن الصبري7رئاسهذآور مستشفي الدرند34تعز         
أسامة محمد غالب البعداني7عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
عصام علي ثابت عبيد7عضویهذآور مستشفي الدرند34تعز         
سميره محمد علي علي الجهراني8رئاسهاناثمستشفي الدرند34تعز         
نوال عبدالتواب علي مقبل8عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
افتخار احمد علي القدسي8عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
بلقيس عبده محمد علي البكالي9رئاسهاناثمستشفي الدرند34تعز         
جميله علي عبدالكریم علي الجمل9عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
سعاد محمد ناجي احمد البدجي9عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
احالم محمد قائد راجح الوائلي10رئاسهاناثمستشفي الدرند34تعز         
معافر منصور هزاع مقبل10عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
اسراء محمود عبدالوهاب محمد10عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
قوته احمد احمد شاهر11رئاسهاناثمستشفي الدرند34تعز         
نسرین حميد احمد حسن11عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
سحر عبدالعزیز علي امين الجعشني11عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
حياه عبداهللا سعيد عبداهللا الصلوي12رئاسهاناثمستشفي الدرند34تعز         
منى عبدالواسع عبداهللا سيف12عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
سيناء شمسان محمد علي12عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
صباح عبده  أحمد عقيل13رئاسهاناثمستشفي الدرند34تعز         
امل محمد حمود عبداهللا العسكري13عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
آریمة عبد الحق الحاج علي13عضویهاناثمستشفي الدرند34تعز         
محمود علي راجح سعيد1رئاسهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
عادل سيف عبده عبداهللا الورافي1عضویهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
محمد مكرد علي السامعي1عضویهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
عبد الحميد عبد الملك سالم2رئاسهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
سمير محمد شرف مجاهد2عضویهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
علي شائف فارع سلطان القدسي2عضویهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
خالد عبده سيف الدميني3رئاسهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
مختار عبدالودود مكرد محمد3عضویهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
زاهر علي مهيوب قاسم3عضویهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
علوان غرسان محمد غالب4رئاسهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
ناصر منصور احمد حسين الخوالني4عضویهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
عبدة قائد صالح الصيادي4عضویهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
ایهاب محمد یحيى علوان5رئاسهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
محمد أحمد محمد عبدالرحمن5عضویهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
وحيد عبدالكریم علوان حنش5عضویهذآور مدرسة الشعبه34تعز         
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سمر قاسم مصلح اسماعيل الجرعي6رئاسهاناثمدرسة الشعبه34تعز         
سيناء احمد سيف علي6عضویهاناثمدرسة الشعبه34تعز         
ریما عبدالعزیز یحيى ثابت6عضویهاناثمدرسة الشعبه34تعز         
ماریة أحمد محمد عبدالرحمن7رئاسهاناثمدرسة الشعبه34تعز         
بشرى احمد اسماعيل انعم االغبري7عضویهاناثمدرسة الشعبه34تعز         
وزیرة جمال عبد اهللا محمد7عضویهاناثمدرسة الشعبه34تعز         
سمو لطف احمد عثمان االغبري8رئاسهاناثمدرسة الشعبه34تعز         
تقوى أحمد قائد8عضویهاناثمدرسة الشعبه34تعز         
سوزان یحيى ثابت البعداني8عضویهاناثمدرسة الشعبه34تعز         
نشوان احمد علي احمد الذرحاني1رئاسهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
حميد محمد غانم الصالحي1عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
شفيق سعيد حيدر ثابت1عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
محمد علي حسين الحرازي2رئاسهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
بندر عبدالجليل عبداهللا حسن2عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
فؤاد یحيى محمد حسين الذرحاني2عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
حاتم محمد احمد صالح مروان3رئاسهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
فؤاد احمد حسن الفقيه3عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
هيثم أنور علي الغراسي3عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
عماد علي همام محمد4رئاسهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
عبداللطيف علي علي احمد البردوني4عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
نشوان صالح عبداهللا علي االنسي4عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
مصطفى احمد غالب محمد الزیادي5رئاسهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
احمد محمد علي عبود5عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
ادریس محمد علي عثمان5عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
انس امين احمد ابو عوف6رئاسهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
احمد محمد صالح احمد الهمداني6عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
فارس ناجي مصلح محمد مجلي6عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
خالد محمد حمود الهوشه7رئاسهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
مشتاق حسن علي عبداهللا7عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
عبده قاسم غالب دحوة7عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
موسى عبدالرزاق نعمان قائد8رئاسهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
عبدالحكيم الياس یوسف حسن االبي8عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
عبدالعزیز عبدالغني احمد سعيد8عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
عادل قائد قاسم علي الصالحي9رئاسهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
منصور محمد علي القباطي9عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
رضوان علي محمد الصلوي9عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
احمد هائل عبدالوارث القدسي10رئاسهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
بشير محمد احمد قاسم الحوباني10عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
ثائر احمد فاضل10عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
عامر عبداهللا علي حسن شجاع الدین11رئاسهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
أیمن أنور شرف11عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
عمار عبده احمد حسن11عضویهذآور مدرسة عصيورانو34تعز         
حفيظة عبده أحمد خالد12رئاسهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
احالم علي قاید مدهش12عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
هيام حيدر صالح مثنى العراسي12عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
هناء عبدالملك علي محمد الحاج13رئاسهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
ارتزاق احمد علي سعيد13عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
هدى محمد عبد اهللا علي13عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
نادیه یحيى ثابت البعداني14رئاسهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
فاتن سعيد عبداهللا مقبل14عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
عبير محمد یحيى محمد الذرحاني14عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
نوریه احمد محمد اسماعيل العلي15رئاسهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
الهام احمد علي سعيد المقطري15عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
هاله محمد همام البریهي15عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
غزال سعيد ثابت محمد الصلوي16رئاسهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
ابتسام محمد عبداهللا رشاد العدیني16عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
فاطمه شرف علي مقبل الحمادي16عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
نتجمه غالب محمد ردمان الوصابي17رئاسهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
اندیرا احمد علي دماج17عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
شهد فهد قائد نعمان17عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
سناء حسن محمد علي18رئاسهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
فيروز عبداهللا صالح البيضاني18عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
آفاء محمد یحيى شدیوة18عضویهاناثمدرسة عصيورانو34تعز         
عبد الحكيم مرزوق عثمان القباطي1رئاسهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
عارف عبداهللا فارع البرح1عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
فيصل علي محمد قائد الشبلي1عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
عبداالله علي احمد الصهباني2رئاسهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
جالل احمد اسماعيل سالم العبادي2عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
ابراهيم محمد زید خالد الخالدي2عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
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ماهر مهدي علي مهدي الرعوي3رئاسهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
سالم عبداهللا سالم3عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
بندر عبده محمد العبسي3عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
سليمان نعمان قاسم احمد4رئاسهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
نبيل مهيوب احمد غالب4عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
خالد عبدالرقيب علي نعمان4عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
محمد صالح بن صالح قاسم5رئاسهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
محمود حمود علي جميل5عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
احمد محمد عبده قاسم5عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
عبد الباسط محمد حسن المعمري6رئاسهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
یاسر احمد مهدي سعيد السماوي6عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
یاسين عبادي أحمد سعيد6عضویهذآور مدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
عبير حسن احمد علي الزوقري7رئاسهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
عاتكه علي حميد العامري7عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
تهاني عبداهللا حمود7عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
تهاني قاسم حميد احمد8رئاسهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
امل عبده محمد لطف قحطان8عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
سماح فؤاد علي محسن البعداني8عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
حسينه علي امير مقبل الصبري9رئاسهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
سلوى عبد اللطيف سيف علي9عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
وفاء قاسم هزاع احمد9عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
اشراق علي حميد10رئاسهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
تفيده شائف عبده احمد االغبري10عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
احالم احمد ناشر عثمان الحكيمي10عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
غزه لطف مصطفى اسماعيل العبادي11رئاسهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
سهير حميد سيف احمد11عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
إشارة حمود علي جميل11عضویهاناثمدرسة عمار بن یاسرز34تعز         
عبدالناصر قائد عباس محمد البعداني1رئاسهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
منصور علي احمد السامعي1عضویهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
عارف مشعل سرحان1عضویهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
مهدي عبده ربه محمد حيدر الدباني2رئاسهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
وضاح حمود عبده الحسني2عضویهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
نجيب هزاع محمد سالم2عضویهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
آمال محمد غالب3رئاسهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
صالح حسين صالح الحوت3عضویهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
شوقي عبدالرحمن عبدالوهاب ناشر3عضویهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
ودیع احمد حميد نعمان الخطيب4رئاسهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
ماجد محمد إسماعيل سيف4عضویهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
صادق احمد سيف عبدالملك4عضویهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
ابراهيم جميل قائد ناجي5رئاسهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
محمد حسن عبداهللا اسعد الشراعي5عضویهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
هشام حميد عبد اهللا بشر5عضویهذآور مبنى المحافظةح34تعز         
سميرة احمد عبد اهللا6رئاسهاناثمبنى المحافظةح34تعز         
جيهان احمد حميد نعمان القدسي6عضویهاناثمبنى المحافظةح34تعز         
حياه عبدالمؤمن ناجي قائد القشائي6عضویهاناثمبنى المحافظةح34تعز         
صباح محمد سعيد قائد الریمي7رئاسهاناثمبنى المحافظةح34تعز         
بلقيس علي یحيى السروه7عضویهاناثمبنى المحافظةح34تعز         
افراح اسماعيل محمد عثمان7عضویهاناثمبنى المحافظةح34تعز         
هدى بشر یحي األغبري8رئاسهاناثمبنى المحافظةح34تعز         
اشواق عبدالرب بشر قاسم العریقي8عضویهاناثمبنى المحافظةح34تعز         
هاله محمد سعيد الصمدي8عضویهاناثمبنى المحافظةح34تعز         
نشوان حسن محمد علي1رئاسهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
محمد طه حسين احمد الضبيى1عضویهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
غمدان امين مقبل احمد منصور1عضویهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
وسيم امين محمد قاسم الخوالني 2رئاسهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
عبدالرحمن صالح عبداهللا احمد2عضویهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
احمد صالح حسن قالله2عضویهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
ذو یزن جمال علي فارع3رئاسهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
مروان احمد محمد نصر العدیني3عضویهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
فواز محمد علي سعيد الحميدي3عضویهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
مكي عبدالحميد محمد علي السمان4رئاسهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
اسماعيل صادق علي محسن4عضویهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
زآي سعيد محمد الحكيمي4عضویهذآور مؤسسة المياهط34تعز         
جميله جابر عبداهللا عبدالقادر5رئاسهاناثمؤسسة المياهط34تعز         
سيناء سعيد هزاع مقبل5عضویهاناثمؤسسة المياهط34تعز         
زبيده صالح عبداهللا احمد5عضویهاناثمؤسسة المياهط34تعز         
انتصار صالح حسن قالله6رئاسهاناثمؤسسة المياهط34تعز         
ایمان صالح ابراهيم سنان6عضویهاناثمؤسسة المياهط34تعز         
جميله عبداهللا عبده قائد الحسيني6عضویهاناثمؤسسة المياهط34تعز         
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سميره توفيق عبدالرب حسان7رئاسهاناثمؤسسة المياهط34تعز         
أروى محبوب حسن احمد7عضویهاناثمؤسسة المياهط34تعز         
سميه عبدالرحمن محمد الهتاري7عضویهاناثمؤسسة المياهط34تعز         
احمد طه غالب علي المقطري 1رئاسهذآور المعهد القوميا35تعز         
عالء محمد عبده المقطري1عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
عادل احمد عبده محمد1عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
عادل عبدالواحد عبداهللا المقطري2رئاسهذآور المعهد القوميا35تعز         
هزاع قائد سالم نبيش2عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
معاذ محمد شاهر هزاع2عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
طارق عبداهللا حمود العریقي3رئاسهذآور المعهد القوميا35تعز         
علي عبد الفتاح محمد سعيد3عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
محمد عبد الكریم حمود علي3عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
رافع یاسين حميد محمد4رئاسهذآور المعهد القوميا35تعز         
جميل محمد سعيد احمد الدهمشي4عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
فهد ثابت علي ثابت القباطي4عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
صالح مبارك فهيم 5رئاسهذآور المعهد القوميا35تعز         
ماهر هشام محمد اسماعيل5عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
خليل طه علي طاهر5عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
رمزي صادق محمد ثابت6رئاسهذآور المعهد القوميا35تعز         
مصطفى محمد علي الكبير6عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
فهد صالح هيثم سعد6عضویهذآور المعهد القوميا35تعز         
فردوس سعيد احمد شمسان7رئاسهاناثالمعهد القوميا35تعز         
نجوى علي هزاع محمد7عضویهاناثالمعهد القوميا35تعز         
سناء ثابت احمد علي7عضویهاناثالمعهد القوميا35تعز         
سميره مبارك فهيب8رئاسهاناثالمعهد القوميا35تعز         
هدى محمود محمد غالب العليمي8عضویهاناثالمعهد القوميا35تعز         
شيماء عبدالعزیز سلطان8عضویهاناثالمعهد القوميا35تعز         
عواطف امين ثابت سعيد العبسي9رئاسهاناثالمعهد القوميا35تعز         
نوال علي هزاع المخالفي9عضویهاناثالمعهد القوميا35تعز         
وفاء محمد على حنش9عضویهاناثالمعهد القوميا35تعز         
رویدا سالم سعيد سالم10رئاسهاناثالمعهد القوميا35تعز         
إحسان صادق محمد ثابت10عضویهاناثالمعهد القوميا35تعز         
هناء عبدالخافظ محمد الحكيمي10عضویهاناثالمعهد القوميا35تعز         
أمانة علي شكري احمد11رئاسهاناثالمعهد القوميا35تعز         
نفيسه مهيوب سعيد قاسم 11عضویهاناثالمعهد القوميا35تعز         
سبأ فضل محمد عبدالملك11عضویهاناثالمعهد القوميا35تعز         
عبده محمد سيف سعد الشيباني1رئاسهذآور المنتزهب35تعز         
فؤاد علي محمد خالد المخالفي1عضویهذآور المنتزهب35تعز         
عمر عبدالعزیز عبداهللا مقبل1عضویهذآور المنتزهب35تعز         
صالح عبداهللا مقبل شریان2رئاسهذآور المنتزهب35تعز         
جالل عبدالرشيد احمد فارع2عضویهذآور المنتزهب35تعز         
بدیع عبد النور عبد الجبار2عضویهذآور المنتزهب35تعز         
ذي یزن محمد علي السوائي3رئاسهذآور المنتزهب35تعز         
سعيد قاسم یحيى احمد3عضویهذآور المنتزهب35تعز         
محمد عبدالرحمن حاتم دبوان3عضویهذآور المنتزهب35تعز         
حلمي عبداهللا علي حاشد4رئاسهذآور المنتزهب35تعز         
ناطق یحيى محمد مهيوب4عضویهذآور المنتزهب35تعز         
محمود محمد قاسم مصلح الجعشني4عضویهذآور المنتزهب35تعز         
وضاح عبد الكریم حمود5رئاسهذآور المنتزهب35تعز         
مصطفى هالل حسين ثابت المقطري5عضویهذآور المنتزهب35تعز         
خالد حمود حسن صالح الموت5عضویهذآور المنتزهب35تعز         
طارق محمد سيف علي المقطري6رئاسهذآور المنتزهب35تعز         
اسماعيل مهيوب قاسم یحيى6عضویهذآور المنتزهب35تعز         
فتاح طه عبده حزام6عضویهذآور المنتزهب35تعز         
بشر عثمان سيف عبداهللا7رئاسهذآور المنتزهب35تعز         
محمد قائد سالم غالب7عضویهذآور المنتزهب35تعز         
شوقي مجاهد غيالن7عضویهذآور المنتزهب35تعز         
نبيهه عبدالعزیز علي8رئاسهاناثالمنتزهب35تعز         
ایمان عبده احمد ملهي8عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
مها احمد حسن خالد8عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
هدى محمد علي احمد9رئاسهاناثالمنتزهب35تعز         
نجالء محمد مقبل احمد 9عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
رشاء نبيل عبده عثمان9عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
شيماء عثمان عبداهللا ناجي10رئاسهاناثالمنتزهب35تعز         
ناهد سعيد آليب10عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
ایمان مصطفى محمد احمد10عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
امنه محمد ثابت صالح11رئاسهاناثالمنتزهب35تعز         
اماني طه احمد محمد سالم11عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
انتصار عبدالجليل قاسم11عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
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ناریمان مصطفى هالل12رئاسهاناثالمنتزهب35تعز         
عائشة فرید محمد أحمد الضبيع12عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
مخلص عبداهللا سعيد ناصر12عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
منى علي بن علي  سيف13رئاسهاناثالمنتزهب35تعز         
نسمه طه احمد محمد 13عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
منى عبد العالم نعمان13عضویهاناثالمنتزهب35تعز         
بسام فيصل سعيد الصباري1رئاسهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
عبداهللا قاید قائد مرشد نصر1عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
بهاء عبداهللا اسماعيل القدسي1عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
منصور سعيد بن سعيد المخالفي 2رئاسهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
عبدالطيف علي عبداهللا الحميري2عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
غمدان محمد سعيد الزریقي2عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
سهيل عدنان سيف سعيد3رئاسهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
ابراهيم سيف حامد عبدالرب3عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
سمير محمد حسان المخالفي3عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
جواد شائف اسماعيل القدسي4رئاسهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
سمير عبداهللا محمد4عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
هاني عبدالباسط سيف سعيد4عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
آمال حمود قائد قائد5رئاسهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
فيصل عبدالعزیز حمود منصور5عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
عبداهللا حميد قائد ابو فارع5عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
نبيل جازم سعيد العریقي6رئاسهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
عز الدین محمد شائع6عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
وهيب محمد احمد الصبري6عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
حسام سعيد عبده اليوسفي7رئاسهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
عزیز الخضر صالح شائع 7عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
صالح ناجي فرحان عبد اهللا 7عضویهذآور مدرسة زید الموشكيج35تعز         
نائله احمد عبده نصر8رئاسهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
حنان سالم علي سعيد8عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
هدى عبداهللا احمد علي8عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
رؤى عبد اهللا فتيني9رئاسهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
ليلى عبداهللا محمد علي9عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
نادیه علي راوح الحكيمي9عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
ذآرى صالح قاسم دحوه10رئاسهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
نادیه قائد لطف قائد10عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
اخالص علي ناجي احمد10عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
حنان عبده هزاع العریقي11رئاسهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
ابتسام عباس یحيى مهدي11عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
صابرین علي قاسم احمد11عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
اروى محمد سيف عبدالقوي12رئاسهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
عاليه عبده عبداهللا علي12عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
إیمان قائد محمد عبد الرب12عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
بثينه عبدالولي انعم سيف13رئاسهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
افتكار مهيوب سيف منصور13عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
مها شيخ عبدالقادر صالح 13عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
غالء سيف بن سيف الحاج14رئاسهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
بلقيس مارش محمود المخالفي14عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
أحالم سعيد محمد قحطان14عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
عاتكه ةعبدالقوي سيف فرحان15رئاسهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
احالم طه احمد محمد سالم 15عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
أميمة عبد الجبار حزام15عضویهاناثمدرسة زید الموشكيج35تعز         
هائل سعيد مسعد اسماعيل1رئاسهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
یحيى عبدالوهاب عبد الواحد محمد1عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
ماجد عبدالرحمن عبداهللا علي1عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
عبداهللا عبدالقوي قاسم احمد2رئاسهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
عبدالرحمن سيف غالب2عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
عبداهللا اسماعيل سيف غالب2عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
تمام عبد المؤمن3رئاسهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
عمار عبداهللا فرحان خالد3عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
محمد محمد فرحان حزام3عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
سلطان حمود قائد ناصر4رئاسهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
جمال قائد محمد آامل4عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
خليل احمد خالد4عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
أبا الحكم عبدالولي سفيان5رئاسهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
جمال ناجي محسن سعيد5عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
نبيل احمد سيف النهاري5عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
عبده سعيد نصر خالد6رئاسهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
عبد اللطيف محمد عبد اهللا أحمد الحسامي6عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
امين احمد فرحان علي6عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
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عبد الواحد منصور سعيد7رئاسهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
ابراهيم حمود علي مقبل 7عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
عبدالناصر ناصر عوض الصالحي7عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
محمد عبدالعزیز عبدالسالم الفهيدي8رئاسهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
مرتضى قائد سعيد الهبوب8عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
عبده محمد سلطان8عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
فيصل أحمد یوسف9رئاسهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
احمد سعيد قائد صالح المخالفي9عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
محمد احمد حسين التام9عضویهذآور مدرسة النهضةد35تعز         
فتحيه احمد محمد البعداني10رئاسهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
اروى احمد غالب خالد10عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
سميه عبد المؤمن محمد مقبل10عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
عاليه علي سعيد فرحان11رئاسهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
خلود سلطان احمد ناصر11عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
عطيه سعيد محمد ردمان11عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
افراح قائد محمد غالب12رئاسهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
نادیه محمد غالب علي12عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
سمر زین عيدروس12عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
فائزه احمد مهيوب صالح13رئاسهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
عزیه احمد مسعد غالب13عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
شفيقه قائد محمد غالب13عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
فاطمه احمد عبده محمد14رئاسهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
رقية أمين احمد علي14عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
ألفت أمين ردمان غالب14عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
ام الخير مهيوب حسن قاسم البعاداني15رئاسهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
فوزیه محمد ناصر محسن15عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
رحمه محمد عبداهللا المروني15عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
نوف علي عبدالقادر عبدالكریم16رئاسهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
یسرى عبداهللا غالب محمد16عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
تفاؤل عبده قائد قحطان16عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
هاله فوزي عبد الباقي عبده17رئاسهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
سحر محمد ثابت عوض17عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
فاطمة مهدي صالح غازي17عضویهاناثمدرسة النهضةد35تعز         
عباس صالح غالب احمد الشرعبي1رئاسهذآور مدرسة بالله35تعز         
سعيد محمد أحمد السوائي1عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
فهد عبدالسالم نعمان نورالدین1عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
انور عبده سيف محمد النجاشي2رئاسهذآور مدرسة بالله35تعز         
جميل سعيد محمد سحلول2عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
مصطفى سعيد طه2عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
محمد صالح غالب احمد3رئاسهذآور مدرسة بالله35تعز         
عبدالقادر فيصل عبدالقادر العبسي3عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
شوقي ناصر عبداهللا علي الجماعي3عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
مروان محمد احمد قائد هالل4رئاسهذآور مدرسة بالله35تعز         
وليد عبدالولي عبدالباسط االدیب4عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
زآي عبد الكریم حمود4عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
هاني سعيد عبدالمجيد القباطي5رئاسهذآور مدرسة بالله35تعز         
صالح عبدالعالم سيف نعمان االدیمي5عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
وائل عدنان سيف محمد الشرعبي5عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
اآرم قاسم حسن سعيد6رئاسهذآور مدرسة بالله35تعز         
منصور سيف راوح االثوري6عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
هارون عبد الرحمن االزرقي6عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
محمد طه عبده ثابت7رئاسهذآور مدرسة بالله35تعز         
جميل محمد احمد قائد هالل7عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
حسام عبداهللا عبدالجبار الحسام7عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
ودیع عبدالرحمن محمد سعد السعداوي8رئاسهذآور مدرسة بالله35تعز         
جهاد عبدالحق هزاع8عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
معاذ عبدالرقيب عبداللطيف غالب8عضویهذآور مدرسة بالله35تعز         
فوزیه علي سيف عبداهللا الطيار9رئاسهاناثمدرسة بالله35تعز         
عائده سمير سعيد احمد9عضویهاناثمدرسة بالله35تعز         
ساره قاسم هيثم سعد9عضویهاناثمدرسة بالله35تعز         
مالكة عبدالرحمن سلطان10رئاسهاناثمدرسة بالله35تعز         
صباح ناصر عبداهللا الجماعي10عضویهاناثمدرسة بالله35تعز         
نسيم طه ثابت حيدر10عضویهاناثمدرسة بالله35تعز         
لطيفه عبدالقادر محي الدین عبداهللا11رئاسهاناثمدرسة بالله35تعز         
اشراق محمد رزاز قاسم11عضویهاناثمدرسة بالله35تعز         
منى علي فوز11عضویهاناثمدرسة بالله35تعز         
مرسيليا عبد اهللا حسن خالد12رئاسهاناثمدرسة بالله35تعز         
ابتسام احمد قائد العذري12عضویهاناثمدرسة بالله35تعز         
دآري عبدالجليل عبدالواحد ناجي12عضویهاناثمدرسة بالله35تعز         
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احمد سعيد عبداهللا المسني1رئاسهذآور المعهد العاليو35تعز         
فادي مصطفى اسماعيل المخالفي1عضویهذآور المعهد العاليو35تعز         
عبدالكریم حمود خالد الشرعبي1عضویهذآور المعهد العاليو35تعز         
محمد سعيد محمد شمسان المقطري2رئاسهذآور المعهد العاليو35تعز         
عبدالرقيب حمود خالد الشرعبي2عضویهذآور المعهد العاليو35تعز         
احمد محمد عبداهللا سعيد2عضویهذآور المعهد العاليو35تعز         
راني مصطفى اسماعيل المخالفي3رئاسهذآور المعهد العاليو35تعز         
معاذ احمد حمود علي3عضویهذآور المعهد العاليو35تعز         
نجيب عمر صالح الحكمي3عضویهذآور المعهد العاليو35تعز         
انيس عثمان صالح4رئاسهذآور المعهد العاليو35تعز         
احمد عثمان سعيد المخالفي4عضویهذآور المعهد العاليو35تعز         
عاصم محمد أحمد سيف4عضویهذآور المعهد العاليو35تعز         
محمد مهيوب سيف منصور5رئاسهذآور المعهد العاليو35تعز         
عبدالواحد امين غالب سعيد5عضویهذآور المعهد العاليو35تعز         
محمد سعيد عقالن االثوري5عضویهذآور المعهد العاليو35تعز         
نبيهه احمد محمد عبدالملك6رئاسهاناثالمعهد العاليو35تعز         
حليمه قائد محمد6عضویهاناثالمعهد العاليو35تعز         
الهام غالب قاسم6عضویهاناثالمعهد العاليو35تعز         
حنان مهيوب محمد علي7رئاسهاناثالمعهد العاليو35تعز         
رزان احمد علي علوان7عضویهاناثالمعهد العاليو35تعز         
ليلى حسان محمد قاسم7عضویهاناثالمعهد العاليو35تعز         
هناء سالم سعيد سالم 8رئاسهاناثالمعهد العاليو35تعز         
بلقيس احمد سعيد احمد المخالفي8عضویهاناثالمعهد العاليو35تعز         
أسماء عبداهللا قحطان ناجي السامعي8عضویهاناثالمعهد العاليو35تعز         
وجيهه عبد الكریم حمود9رئاسهاناثالمعهد العاليو35تعز         
بثينه عبده مكي الدرواني9عضویهاناثالمعهد العاليو35تعز         
ساميه شاهر احمد عبد اهللا9عضویهاناثالمعهد العاليو35تعز         
محمد محمد نصر الوردي1رئاسهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
عبده حمود فرحان صالح1عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
عبده سعيد ثابت علي1عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
خليل عبدالمجيد المخالفي2رئاسهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
بشير محمد علي احمد 2عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
عدنان احمد علي سعيد2عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
محمد امين قاسم یحيى3رئاسهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
عبدالسالم محمد قاسم العسكري3عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
مازن محمد أحمد عبده الشرعبي3عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
نجيب احمد عبده علي4رئاسهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
مصطفى قاسم نعمان الحكيمي4عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
معين محمد احمد زاهر4عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
حمود غالب اسماعيل المخالفي5رئاسهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
محمد امين احمد ناجي الخزرجي5عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
یاسر محمد عبد الرحمن5عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
ابراهيم عبدالقوي دبوان سيف6رئاسهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
عارف عبدالوهاب خالد نصر 6عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
محمد حميد الماعطي6عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
احمد ناجي علي حسن7رئاسهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
حميد احمد قاید المليكي7عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
عميد أبو السرور صالح سيف7عضویهذآور مدرسة باآثيرز35تعز         
هناء هائد عبده محمد الصوفي8رئاسهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
ایمان العزي سنان عبده8عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
یسرى عبده سعيد8عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
سميه محمد مهدي قاید9رئاسهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
مروى غالب قحطان سعيد9عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
عنود محمد فرحان الشرعبي9عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
بسيمه احمد صالح محسن 10رئاسهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
لمياء محمد عبد الحاج الخليدي10عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
فائزه احمد سعيد احمد نصر10عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
افراح ردمان عبداهللا حسن11رئاسهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
رضاء محمد عبداهللا عبدالملك11عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
هناء امين احمد مهيوب11عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
ابتهال حمود مهيوب الشرعبي12رئاسهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
جميله سرحان سعيد حميد12عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
دینا أمين عبد الواحد12عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
حياة محمد سلطان الشرعبي13رئاسهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
سلوى غالب قحطان سعيد13عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
مرفت علي عبده سعيد13عضویهاناثمدرسة باآثيرز35تعز         
عبداهللا احمد غالب علي العسكري1رئاسهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
عبدالخالق سعيد ثابت المعبقي1عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
هاشم سلطان عبدالواحد قائد الترجمي1عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
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عبد اهللا قاسم سيف2رئاسهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
فرید منصور حمود محمد الورافي2عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
عبدالحكيم محمد احمد الحكيمي2عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
رفيق سلطان غانم محمد عصيفره 3رئاسهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
عزام محمد مقبل سعيد3عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
جازم احمد عبده المقبلي3عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
عبدالقوي عبده محمد احمد4رئاسهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
حميد محمد ناجي الحميري4عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
ماجد مقبل احمد امين الجعفري4عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
فيصل محمد حسن احمد المخالفي5رئاسهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
عبداهللا عبدالجليل عبداهللا احمد5عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
عمر سيف محمد أحمد5عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
جميل حميد عبداهللا سعيد6رئاسهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
محمد عبدالوهاب قائد احمد عصيفره 6عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
عبدالقوي انعم ردمان6عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
محمد احمد حمود محمد الهاشمي7رئاسهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
محمد علي محمد العزالي7عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
جالل مارش قحطان7عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
مختار عبده احمد علي8رئاسهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
عمار احمد عبداهللا قاسم 8عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
جالل حميد سرحان ناجي8عضویهذآور مدرسة الوحدةح35تعز         
افتهان احمد حمود محمد9رئاسهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
نور حسن خالد الشرعبي9عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
سارة محمد غالب9عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
نسيبه انس محمد هاشم10رئاسهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
امل عبداهللا حمود10عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
رشاء عبده عبداهللا10عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
سميره عبداهللا عبده11رئاسهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
جميله قائد محمد حزام11عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
ازدهار محمد علي محمد11عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
اشتياق عبد الرقيب محمد علي12رئاسهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
ُعالء احمد حمود محمد12عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
ریم محمد حسن12عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
اقبال علي سيف محمد13رئاسهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
أزهار عبد الكریم حمود علي13عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
حنان مقبل عبده الشریف13عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
رشا حسن علوان احمد14رئاسهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
منيره عبد اهللا عبد الواحد14عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
اسمهان احمد ناجي14عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
جميله هزاع قائد احمد15رئاسهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
خوله عبده محمد قاید15عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
حنان عبد السالم نور الدین15عضویهاناثمدرسة الوحدةح35تعز         
اسماعيل حسن سعيد عبداهللا 1رئاسهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
خليل محمد احمد سعيد1عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
بكيل خالد منصور1عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
علي محمد جسار الترجمي2رئاسهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
محمد احمد قائد2عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
محمد عبده غالب حسن نصر2عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
وليد شهاب عبدالعزیز3رئاسهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
مراد عبده محمد علي سعيد3عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
عيسى علي احمد بن احمد نعمان3عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
معاذ محمد صالح القرشي4رئاسهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
خالد عبدالوهاب مصطفى4عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
نشوان علي ناجي االسد4عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
محمد عبدالسالم علي ناشر5رئاسهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
احمد بن احمد نعمان5عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
عادل حلمي قائد عثمان5عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
محمد جشار سعيد 6رئاسهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
محمد عبد الولي عبده محمد6عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
علي اسماعيل احمد علي الوادي6عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
بالل محمد علي العطاب7رئاسهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
بكر محمد سلطان محمد عبده 7عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
أحمد عبده أحمد علي السيد7عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
عمار صالح مسعد الفضيل 8رئاسهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
فؤاد محمد عبد القادر جسار8عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
عبدالرحمن محمد بن محمد الحشيبري8عضویهذآور مدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
رهام حميد سيف9رئاسهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
ودیعه علي سيف الطيار9عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
رحاب قاسم حسن سعيد9عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
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رنا محمد جسار سعيد10رئاسهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
سميره عبده بن عبده معجب10عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
هویدا شائف ثابت10عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
روضه عبدالقوي علي احمد11رئاسهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
سلمى عبداهللا احمد العودي11عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
رؤله محمد علي عبداهللا11عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
افراح علي احمد العودي12رئاسهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
رجاء سعيد اسماعيل السري12عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
رانيا عبد النوري العبسي12عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
احالم سعيد محمد عوض13رئاسهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
اميمه خالد جبر محمد13عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
اشتياق عبداللطيف عبدالواحد الحسام13عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
خدیجه سيف محمد هزاع14رئاسهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
بسمه محمد عبده غالب14عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
هدى عبداهللا احمد المشرقي14عضویهاناثمدرسة علي سيف الطيارط35تعز         
ثامر فارع سعيد الراعي1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
سيف احمد حسن محمد النجدین1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
حفظ اهللا هزاع احمد محمود 1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
العزي حمود عبداهللا علي2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
نجيب محمد ناجي سعيد2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
علي احمد هزاع غالب2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
محمد حسن ناجي غالب3رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
معاذ احمد محمد علي3عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
أآرم حسين محمد اسماعيل3عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
محمد امين محمد هزاع4رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
مراد محمد قائد محمد صالح4عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
بدیع عبدالقاهر خير الدین4عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
فخري محمد سعيد مهيوب5رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
مراد علي عبده5عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
زآریا محمد علي صالح5عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
طاهر علي عبده6رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
فضل سيف سلطان عبده6عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
معاذ محمد غانم ناجي6عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
ضيف اهللا احمد عبداهللا سعيد7رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
حمزه علي ثابت الفهيدي7عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
همدان عبد القوي فرحان7عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
سلوى عبده سعيد8رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
الهام محمد سلطان 8عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
غاده عبدالرزاق عبداهللا8عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
عائده غالب علي 9رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
لبنى علي علي احمد9عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
شيماء احمد صالح9عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
منال حميد محمد عبده10رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
ساميه عبداهللا سعيد10عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
ایمان حفظ اهللا شطاف10عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
وداد محمد احمد علي 11رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
حياة عبداهللا غالب محمد11عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
اشراق أحمد صالح العدیني11عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
وضحى عبدالرحمن احمد محمد12رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
تهاني عبداهللا عبده سعيد12عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
سميرة أحمد سعد العنسي12عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوى35تعز         
محمد فرحان ناصر1رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
توفيق محمد حمود1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
عبداهللا عبده علي احمد1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
عبداهللا احمد قائد2رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
خالد عبد السالم محمد منصور2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
سمير محمد قائد سعيد الكامل2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
امين عبداهللا قائد حزام3رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
فهد عبد اهللا احمد عفان3عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
محمد مقبل علي محمد3عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
وليد سعيد یحيى الصوفي4رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
صادق عبداهللا نائف4عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
عبداهللا قائد مقبل4عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
عبداهللا فرحان حسن خالد5رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
عبدالرحمن مهيوب غالب5عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
حمود عبده قائد محمد5عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
عبد الرحيم أحمد عبده فرحان6رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
عبداهللا محمد قائد سعيد 6عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
امين قائد محسن الكامل6عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
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اروى عبده هزاع مرشد7رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
الهام احمد قاسم احمد7عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
الهام حمود مهيوب غالب7عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
زینب محمد اسماعيل احمد8رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
ميمونه احمد سفيان8عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
اسرار مهيوب مقبل8عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
امل صادق احمد عبده غالب9رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
صفاء منصور علي9عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
زبيده طاهر سفيان محمد9عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
شفاء مهيوب عبداهللا سعيد10رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
سيده احمد محمد علي10عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
بغداد علي عبداهللا نائف10عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
اشراق قاسم عبده غالب11رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
عوده محمد عبده دبوان11عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
خولة صادق نعمان سفيان11عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدا36تعز         
عبدالقوي أحمد محمد1رئاسهذآور مدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
رشاد محمد احمد محمد1عضویهذآور مدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
عبداهللا احمد قائد1عضویهذآور مدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
مختار حميد طاهر2رئاسهذآور مدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
عبده مقبل علي یحيى2عضویهذآور مدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
عبداهللا مقبل سعيد فرحان2عضویهذآور مدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
نبيل حميد رزاز سنان3رئاسهذآور مدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
حمود علي اسماعيل3عضویهذآور مدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
عبداهللا نعمان عبداهللا نصر3عضویهذآور مدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
نجالء عبد القوي عبد الواحد عفان4رئاسهاناثمدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
نجيبه قاسم قحطان4عضویهاناثمدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
هناء سعيد محمد علي4عضویهاناثمدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
مسك عبداهللا سعيد عبده5رئاسهاناثمدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
زینب عبداهللا قاسم لطف5عضویهاناثمدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
بيان محمد عبداهللا هزاع5عضویهاناثمدرسة نجد بن عبيدب36تعز         
علي محمد قاسم1رئاسهذآور مدرسة النورج36تعز         
عبداالله نعمان یحيى محمد1عضویهذآور مدرسة النورج36تعز         
محمد عبداهللا هزاع قائد1عضویهذآور مدرسة النورج36تعز         
محمد مهيوب عبده2رئاسهذآور مدرسة النورج36تعز         
مراد محمد غالب ردمان2عضویهذآور مدرسة النورج36تعز         
أمين مرشد نصر2عضویهذآور مدرسة النورج36تعز         
واصف أحمد حسن عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة النورج36تعز         
هزاع قائد دبوان3عضویهذآور مدرسة النورج36تعز         
أحمد محمد صالح حيفان3عضویهذآور مدرسة النورج36تعز         
مجيب سعيد فرحان4رئاسهذآور مدرسة النورج36تعز         
عمران احمد ناجي یحي4عضویهذآور مدرسة النورج36تعز         
صفوان علي محمد غالب ردمان4عضویهذآور مدرسة النورج36تعز         
سمر عبدالوهاب محمد عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة النورج36تعز         
بدور محمد احمد نصر5عضویهاناثمدرسة النورج36تعز         
دالل احمد دبوان غالب5عضویهاناثمدرسة النورج36تعز         
رانيه سعيد غالب محمد6رئاسهاناثمدرسة النورج36تعز         
آاتبة  محمد سعيد6عضویهاناثمدرسة النورج36تعز         
هناء غالب محمد6عضویهاناثمدرسة النورج36تعز         
سالي سعيد محمد7رئاسهاناثمدرسة النورج36تعز         
صباح قائد احمد دبوان7عضویهاناثمدرسة النورج36تعز         
فوزیه علي فرحان7عضویهاناثمدرسة النورج36تعز         
سالي علي قائد دبوان8رئاسهاناثمدرسة النورج36تعز         
فوزیة احمد محمد قاسم8عضویهاناثمدرسة النورج36تعز         
انتصار حمود أحمد سيف8عضویهاناثمدرسة النورج36تعز         
نضال محمد منصور حزام1رئاسهذآور مدرسة الشهداءد36تعز         
عبداهللا حمود سيف یحيى1عضویهذآور مدرسة الشهداءد36تعز         
عبدالسالم محمد منصور1عضویهذآور مدرسة الشهداءد36تعز         
فؤاد عبده یحي احمد2رئاسهذآور مدرسة الشهداءد36تعز         
نبيل یحيى علي حزام2عضویهذآور مدرسة الشهداءد36تعز         
عبدالمجيد سعيد سيف ردمان2عضویهذآور مدرسة الشهداءد36تعز         
نضيره عبد الواحد عبد اهللا3رئاسهاناثمدرسة الشهداءد36تعز         
یاسمين حسن شریان3عضویهاناثمدرسة الشهداءد36تعز         
سهير حسن عبدالوهاب3عضویهاناثمدرسة الشهداءد36تعز         
سناء حسن عبدالوهاب4رئاسهاناثمدرسة الشهداءد36تعز         
اسمهان محمد شائف4عضویهاناثمدرسة الشهداءد36تعز         
نوال قاسم هزاع سالم4عضویهاناثمدرسة الشهداءد36تعز         
جميل امين عبدالوهاب هزاع1رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليوه36تعز         
عبد السالم احمد منصور1عضویهذآور مدرسة ٧ یوليوه36تعز         
نبيل فرحان قائد سيف1عضویهذآور مدرسة ٧ یوليوه36تعز         
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جميل فيصل عبداهللا قائد2رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليوه36تعز         
عبدالرحمن عبدالجبار عبداهللا2عضویهذآور مدرسة ٧ یوليوه36تعز         
رشاد سعيد عبد  اهللا ناجي2عضویهذآور مدرسة ٧ یوليوه36تعز         
عبدالفناح مصطفى احمد3رئاسهذآور مدرسة ٧ یوليوه36تعز         
عماد عبدالحكيم عبداهللا طارش3عضویهذآور مدرسة ٧ یوليوه36تعز         
موسى عبده هزیر حزام قائد 3عضویهذآور مدرسة ٧ یوليوه36تعز         
نجوي یحي احمد فرحان4رئاسهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
الهام عبداهللا فرحان محمد 4عضویهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
آوآب امين عبدالوهاب4عضویهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
نادیه علي محمد امين5رئاسهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
سامية سعيد محمد الصبري5عضویهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
آاتبة محمد سعيد احمد5عضویهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
سباء عبداهللا علي عبده6رئاسهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
اسمهان امين عبدالوهاب هزاع6عضویهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
مياده سعيد عبده علي6عضویهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
حنان حسين علي عباس7رئاسهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
هاجر عبداللطيف مسعود7عضویهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
انتصار حميد بن احمد مرشد7عضویهاناثمدرسة ٧ یوليوه36تعز         
عبد الحكيم احمد فرحان1رئاسهذآور مدرسة االصالحو36تعز         
امين علي محمد ناجي1عضویهذآور مدرسة االصالحو36تعز         
وليد غالب محمد 1عضویهذآور مدرسة االصالحو36تعز         
برآات صادق احمد غالب2رئاسهذآور مدرسة االصالحو36تعز         
محمد فرحان محمد عقالن2عضویهذآور مدرسة االصالحو36تعز         
محمد قاسم احمد محمد2عضویهذآور مدرسة االصالحو36تعز         
مهيوب محمد سيف قائد3رئاسهذآور مدرسة االصالحو36تعز         
عبداهللا محمد قائد حسن3عضویهذآور مدرسة االصالحو36تعز         
رشاد محمد فرحان احمد3عضویهذآور مدرسة االصالحو36تعز         
غنى احمد مدهش4رئاسهاناثمدرسة االصالحو36تعز         
هند مهيوب مرشد4عضویهاناثمدرسة االصالحو36تعز         
نجيبه خالد غالب عامر4عضویهاناثمدرسة االصالحو36تعز         
عاليه محمد مهيوب قاسم5رئاسهاناثمدرسة االصالحو36تعز         
هناء عبده غالب فرحان5عضویهاناثمدرسة االصالحو36تعز         
جميلة هزاع قاسم5عضویهاناثمدرسة االصالحو36تعز         
راویة عبداهللا عبده عبداهللا6رئاسهاناثمدرسة االصالحو36تعز         
لبنه قاسم محمد الجنيد6عضویهاناثمدرسة االصالحو36تعز         
هناء مقبل احمد غالب6عضویهاناثمدرسة االصالحو36تعز         
عبداهللا احمد محمد حزام1رئاسهذآور مدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
محمد خالد علي الفقيه1عضویهذآور مدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
عبده امين قاید المحلي1عضویهذآور مدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
عبداهللا علي سيف فرحان2رئاسهذآور مدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
عبدالعليم احمد عبداهللا حسن2عضویهذآور مدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
عبد السالم محمد عبد اهللا2عضویهذآور مدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
عبدالسالم احمد ناجي اسماعيل3رئاسهذآور مدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
عبداهللا احمد سيف حسن3عضویهذآور مدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
فائزه محمد غالب قحطان3عضویهذآور مدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
جليله احمد محمد حزام4رئاسهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
شذى عبد السالم علي4عضویهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
نادیة سيف صالح حزام4عضویهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
هيام محمد سعيد حسن5رئاسهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
ساده احمد دبوان علي مقبل5عضویهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
خدیجه احمد سيف حسن5عضویهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
سناء عبدالحمن احمد عبداهللا6رئاسهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
هاجر عبده سعيد سيف6عضویهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
منال مقبل محمد حزام6عضویهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
فتحية خالد قاید7رئاسهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
حكيمه احمد فرحان سيف7عضویهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
جهان عبداهللا احمد غالب7عضویهاناثمدرسه الفقيد سيف حسنز36تعز         
ماجد عبداهللا هزبر خالد1رئاسهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
فواد ناجي قاسم1عضویهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
عبدالحكيم عبده عبداهللا غالب العسالي1عضویهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
عماد عبدالرحمن علي عبده2رئاسهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
عبدالسالم مهيوب شریان2عضویهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
عبد اهللا سعيد دبوان2عضویهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
عبد الرحمن محمد حمود3رئاسهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
هشام حميد علي عبده3عضویهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
جمال أحمد سعيد المليكي3عضویهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
سليمان امين عبدالعزیز4رئاسهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
عبدالجبار عبده اسماعيل4عضویهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
سميح حمود سيف محمد4عضویهذآور مدرسة التعاونح36تعز         
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نبيله علي محمد حميد5رئاسهاناثمدرسة التعاونح36تعز         
تهاني محمد مقبل غالب5عضویهاناثمدرسة التعاونح36تعز         
وهيبه سلطان قاسم5عضویهاناثمدرسة التعاونح36تعز         
زعفران احمد حسن6رئاسهاناثمدرسة التعاونح36تعز         
اشواق سلطان قاسم هزاع6عضویهاناثمدرسة التعاونح36تعز         
احترام غالب احمد6عضویهاناثمدرسة التعاونح36تعز         
ابتداء سعيد عبداهللا ناجي7رئاسهاناثمدرسة التعاونح36تعز         
بسمة عبداللطيف محمد7عضویهاناثمدرسة التعاونح36تعز         
نادیة أحمد عباهللا7عضویهاناثمدرسة التعاونح36تعز         
مقبل حمود خالد هزبر1رئاسهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
فؤاد قاید نصر1عضویهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
فؤاد عبده سعيد خالد1عضویهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
فائز عبده حمود احمد2رئاسهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
فواد قائد نصر2عضویهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
امين محمد سيف منصر2عضویهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
مشير عبدالسالم حمود خالد3رئاسهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
صادق علي احمد محمد3عضویهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
عبد الملك سيف عبده حاتم3عضویهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
صادق حميد علي قائد4رئاسهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
عبدالحميد دیوان احمد4عضویهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
ماجد محمد صالح الحضرمي4عضویهذآور مدرسة الميثاقط36تعز         
أروي عبداهللا حمود محمد5رئاسهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
جميله علي قاسم 5عضویهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
وهيبه قائد غالب5عضویهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
مسعوده غالب قائد6رئاسهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
بدور علي قاید6عضویهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
بدور محمد قائد خالد6عضویهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
سهام عبد اهللا قاسم خالد7رئاسهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
اميره محمد عبداهللا ناجي7عضویهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
عبير عبد اهللا صالح الربيع7عضویهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
تحدي یوسف غالب دبوان8رئاسهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
جوهرة محمد احمد8عضویهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
سمر احمد غالب8عضویهاناثمدرسة الميثاقط36تعز         
غمدان محمد محمد الحميدي1رئاسهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
عبداهللا سعيد صالح1عضویهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
عبدالقوي سعيد حاتم1عضویهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
مروان بجاش منصور قائد2رئاسهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
یوسف عبده جسار سعيد2عضویهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
عدنان محمد حمود الشریف2عضویهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
عبدالرحمن عبداهللا غالب احمد3رئاسهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
فارس مقبل شریان3عضویهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
باهر محمود عثمان قاسم3عضویهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
فهد رزاز قائد هزبر4رئاسهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
طاهرسيف قائد هائل4عضویهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
عمار حميد احمد حسن4عضویهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
علي سعيد حاتم5رئاسهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
عبدالحكيم حمود محمد 5عضویهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
أحمد عادل أحمد ناصر5عضویهذآور مدرسة  المشاقبى36تعز         
افــتكار محمد محسن قائد6رئاسهاناثمدرسة  المشاقبى36تعز         
اآرام قاسم احمد6عضویهاناثمدرسة  المشاقبى36تعز         
اشواق عبداهللا عبدالسالم6عضویهاناثمدرسة  المشاقبى36تعز         
فندیه سعيد سيف علي7رئاسهاناثمدرسة  المشاقبى36تعز         
فتحيه دبوان علي هزبر7عضویهاناثمدرسة  المشاقبى36تعز         
نوال محمد دبوان علي7عضویهاناثمدرسة  المشاقبى36تعز         
اناس حمود محمد محمد اسماعيل8رئاسهاناثمدرسة  المشاقبى36تعز         
اسماء محمد مهيوب احمد8عضویهاناثمدرسة  المشاقبى36تعز         
نسيم مطهر عباس8عضویهاناثمدرسة  المشاقبى36تعز         
فيصل قائد مهيوب1رئاسهذآور مدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
عبده قاسم محمد المخالفي1عضویهذآور مدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
أمين محمد علي الفقيه1عضویهذآور مدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
عرفات محمد عثمان ناجي2رئاسهذآور مدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
ابراهيم حميد قائد محمد2عضویهذآور مدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
واثق محمد مهيوب شریان2عضویهذآور مدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
فهد عبده علي احمد3رئاسهذآور مدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
بالل امين عبدالعزیز3عضویهذآور مدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
مجاهد عبدالقوي سعيد مهيوب3عضویهذآور مدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
سهام محمد حسن4رئاسهاناثمدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
انتظار سرحان محمد  سلطان4عضویهاناثمدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
انوار امين مقبل4عضویهاناثمدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
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جميله حسن حاتم محمد5رئاسهاناثمدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
الفت عبداهللا عثمان5عضویهاناثمدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
بسمه محمد عبدالواحد عفان5عضویهاناثمدرسة  الخنساء بالشجرةك36تعز         
جمال حميد مارش منصر1رئاسهذآور مدرسة الحریة الحمديل36تعز         
ابراهيم علي حميد مقبل1عضویهذآور مدرسة الحریة الحمديل36تعز         
نبيل رزاز منصور سرحان1عضویهذآور مدرسة الحریة الحمديل36تعز         
مالك صادق سعيد سعيد الدعيس2رئاسهذآور مدرسة الحریة الحمديل36تعز         
نجمي سلطان محمد محمد2عضویهذآور مدرسة الحریة الحمديل36تعز         
حميد قاسم خالد2عضویهذآور مدرسة الحریة الحمديل36تعز         
عبد الناصر احمد عبد اهللا العباسي3رئاسهذآور مدرسة الحریة الحمديل36تعز         
توفيق حمود محمد حاتم3عضویهذآور مدرسة الحریة الحمديل36تعز         
عبدالسالم سعيد احمد ناصر3عضویهذآور مدرسة الحریة الحمديل36تعز         
جميله احمد مرعي4رئاسهاناثمدرسة الحریة الحمديل36تعز         
فخریه قاسم سعيد الدعيس4عضویهاناثمدرسة الحریة الحمديل36تعز         
نسيبه عبد اهللا سعيد صالح4عضویهاناثمدرسة الحریة الحمديل36تعز         
سهام بجاش حمود5رئاسهاناثمدرسة الحریة الحمديل36تعز         
نظال حمود احمد مرشد5عضویهاناثمدرسة الحریة الحمديل36تعز         
جهاد عبدالسالم سعيد احمد 5عضویهاناثمدرسة الحریة الحمديل36تعز         
رحاب عبداهللا حمود الصوفي6رئاسهاناثمدرسة الحریة الحمديل36تعز         
نبيله سعيد عبده الحميدي6عضویهاناثمدرسة الحریة الحمديل36تعز         
آاتبة عبده سعيد حزام6عضویهاناثمدرسة الحریة الحمديل36تعز         
محمد سعيد علي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
فهد سعيد خالد سيف1عضویهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
محمد سعيد علي قائد المخالفي1عضویهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
عبدالقوي حميد حمود2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
عبدالسالم غالب محمد2عضویهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
عبدالفتاح خالد منصور2عضویهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
وضاح عبد اهللا حسن هزبر3رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
محمد عبدالسالم حمود3عضویهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
بشير محمد عبداهللا3عضویهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
عبد اهللا مهيوب سعيد فرحان4رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
عبد الحكيم سيف عبد اهللا سعيد4عضویهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
مختار امين قائد المحلي4عضویهذآور مدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
سهير عبد اهللا سعيد دبوان5رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
جميله محمد مقبل5عضویهاناثمدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
خدیجه عبدالجليل حمود5عضویهاناثمدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
وهيبه مهيوب قائد6رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
حاآمة حمود عبده عبداهللا6عضویهاناثمدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
سميره علي محمد جميل6عضویهاناثمدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
سباء رزازمدهش7رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
بلقيس عبدالسالم حمود7عضویهاناثمدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
شفاء غالب محمد مسعد7عضویهاناثمدرسة الشهيد عبداهللا حمودم36تعز         
عارف احمد قحطان1رئاسهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
عبده صالح حسن 1عضویهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
صادق علي دبوان1عضویهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
حمود علي محمد قاسم2رئاسهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
نبيل محمد مهيوب جميل2عضویهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
مفيد عبدالرحمن غانم االصبحي2عضویهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
عبداهللا غالب علي الحاج3رئاسهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
أآرم رزاز سيف3عضویهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
علي سعيد حسن3عضویهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
عبدالسالم علي قاسم4رئاسهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
نبيل عبد الرقيب مسعد خالد4عضویهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
نبيل عبده سيف شوآان4عضویهذآور مدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
افتكار محمد مهيوب جميل5رئاسهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
فاتن احمد سعيد عبداهللا5عضویهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
أفنان عبداهللا علي الحاج5عضویهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
حليمة مقبل حميد علي6رئاسهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
حنان عبداهللا آامل محمد 6عضویهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
نسيبه سيف مهيوب جميل6عضویهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
منى عبدالسالم علي جميل7رئاسهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
رمزیة احمد قحطان علي7عضویهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
عال احمد صالح سيف7عضویهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
فكریه عبده احمد سعيد8رئاسهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
آفاح عبده سعيد محمد8عضویهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
وفاء عبدالحق صالح8عضویهاناثمدرسة الفاروق مؤقتًا بدًال عن  (مجمع هائل سعيد انعم بالسوق)ا37تعز         
محمد خالد عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
صالح مهيوب قائد1عضویهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
سامي علي عبد الرحمن الطيار1عضویهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
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رزاز عبادي محمد2رئاسهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
رمزي علي عبداهللا سعيد2عضویهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
بشار خالد محمد عبد اهللا2عضویهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
حليل سيف قائد جوبح3رئاسهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
عبداهللا عبده محمد الكمالي3عضویهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
عارف عبده حسين أحمد3عضویهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
عبدالواحد عبده علي4رئاسهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
آمال محمد مهيوب طاهر4عضویهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
مشير بجاش محمد خالد4عضویهذآور مدرسة جعفر الطيارب37تعز         
رقيه قائد مدهش5رئاسهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
رقية حسن خالد فرحان5عضویهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
اسماء سيف عبداهللا عبدالواحد5عضویهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
انيسة قاسم غالب محمد6رئاسهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
افتهان سعيد فرحان6عضویهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
احالم محمد سعيد6عضویهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
نجاه احمد قحطان7رئاسهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
اقبال مهيوب قائد7عضویهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
سهام اسماعيل دحوه7عضویهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
رضا حاتم محمد الحاج8رئاسهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
ثریه اسماعيل عبده فرحان8عضویهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
سبأ أحمد قاسم أحمد8عضویهاناثمدرسة جعفر الطيارب37تعز         
عبداهللا نائف أحمد سعيد1رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
عبدالعليم قاسم سيف1عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
منير عبداهللا محمد 1عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
عبده محمد سيف أحمد2رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
عبدالعزیز سعيد سيف2عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
عارف محمد محمد الحاج2عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
عبدالكافي عبدالرحمن سفيان3رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
عبدالكریم عبده ناجي سعيد3عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
فؤاد صالح قاسم3عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
فارس محمد الحاج فرحان4رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
عبده قائد محمد عباس4عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
امين فيصل عبد الجليل محمود4عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
اماني سعيد عبده قائد5رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
اسماء محمد عبدالسالم فرحان5عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
حليمة محمد محمد خالد5عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
روضه عبده فرحان قحطان6رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
رقيه بجاش هزبر خالد6عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
اسماء عبدالوهاب عبده محمد6عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
حليمه سعيد قاسم7رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
افراح سعيد منصور7عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
اتحاد احمد حمود خالد7عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
وهبية علي سيف البشيري8رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
نجاه رزاز احمد محمد8عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
نجاه عباس ناجي أحمد8عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن الزبيرج37تعز         
عبدالملك سلطان قائد1رئاسهذآور مدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
أمين سيف قاسم1عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
عبدع سيف محمد قائد1عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
عبداللطيف سعيد خالد ناجي2رئاسهذآور مدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
عبدالباقي علي قاسم2عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
آامل سعيد محمد عامر2عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
احمد سيف یحيى حسن3رئاسهذآور مدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
عبده مارش منصر قائد3عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
محمود اسماعيل غالب جميل3عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
نجاه طاهر حسن محمد4رئاسهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
صباح عبده علي ناجي4عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
احالم آامل قاسم النقيب4عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
سهام عبدالرحمن علي5رئاسهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
حنان قاسم قائد فرحان5عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
ذآرى قائد قاسم احمد5عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
اشراق سلطان عبده6رئاسهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
ملك عبده محمد حسن6عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
افریقيا طاهر نصر احمد6عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
رضيه عبدالسالم خالد ناجي7رئاسهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
اشواق فهد علي7عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
وداد عبد الحنان محمد الشدادي7عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عزفاند37تعز         
فيصل علي سعيد غالب1رئاسهذآور مدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
حمزه عبدالرحمن محمد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
عاصم محمد انعم1عضویهذآور مدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
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عبدالرحمن عبداهللا قائد2رئاسهذآور مدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
عبدالرحمن عبداهللا صالح2عضویهذآور مدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
محمد حسن سعيد غالب2عضویهذآور مدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
عبداهللا حمود نصر3رئاسهذآور مدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
احمد سعيد احمد غالب3عضویهذآور مدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
محمد عبده قائد احمد الحسامي3عضویهذآور مدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
وئام رشاد محمد عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
نجيبة عبده حسن غالب4عضویهاناثمدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
سبأ سعيد قاسم قائد4عضویهاناثمدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
اصالح حمود قائد قائد5رئاسهاناثمدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
یاسمين سعيد علي 5عضویهاناثمدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
فائزه سعيد احمد غالب5عضویهاناثمدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
ایمان محمد احمد علي6رئاسهاناثمدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
اسماء محمد حسن غالب6عضویهاناثمدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
فتحيه مسعد احمد غالب6عضویهاناثمدرسة الفالح بني بحيره37تعز         
حمود عبدالسالم سعيد1رئاسهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
عبدالملك احمد حمود ناجي1عضویهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
غالب خالد علي1عضویهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
صدام محمد حزام قائد2رئاسهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
نبيل عبد اهللا محمد2عضویهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
محمد طاهر محمد مهدي2عضویهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
عابد بجاش عبد الواحد احمد3رئاسهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
وضاح سعد بن سعيد دحوه3عضویهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
خالد ثابت محمد العریقي3عضویهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
مصطفى علي سيف سعيد4رئاسهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
عبده محمد علي صالح4عضویهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
صادق اسماعيل احمد4عضویهذآور مدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
فاتن محمد سيف احمد5رئاسهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
اداب محمد محمد صالح5عضویهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
اروى محمد محمد المقدم5عضویهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
اسيا محمد احمد الحاج6رئاسهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
سامية نصر بن نصر6عضویهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
ذآرى حمود أحمد6عضویهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
سباء عبدالحميد سيف7رئاسهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
حبيبه عبدالكریم محمد الكمالي7عضویهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
صباح سعيد محمد حسن7عضویهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
عائده سعيد مقبل ناجي8رئاسهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
احالم عبداهللا الحاج8عضویهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
دوله عبد اهللا مهيوب علي8عضویهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
بردیس قائد عبده سعيد9رئاسهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
اضواء عبدالوهاب علي حسن9عضویهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
حفصة محسن علي ناصر9عضویهاناثمدرسة الجماهير بني آمالو37تعز         
عبده دبوان محمد غالب1رئاسهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
فيصل حمود سعيد1عضویهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
عبدالرحمن حسن1عضویهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
فواز سرحان سعيد قاسم2رئاسهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
مروان عبده محمد علي2عضویهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
عبدالكریم قاسم حسن2عضویهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
جالل علي رزاز3رئاسهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
علي سرحان احمد3عضویهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
عبد القوي محمد عبد الحميد3عضویهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
محمد عبدالملك عبداهللا4رئاسهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
رضوان احمد محمد منصر4عضویهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
مراد عبد اهللا بجاش سيف ردمان4عضویهذآور مدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
افتخار احمد مارش5رئاسهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
نادیة سرحان احمد5عضویهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
بدریة عبداهللا مقبل5عضویهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
أميرة محمد محمد عبداهللا6رئاسهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
افتكار مارش محمد فرحان6عضویهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
عایده عبدالقوي عبدالفتاح6عضویهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
مفيده نائف امين قاسم7رئاسهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
امل عبدالواسع عبده قاسم7عضویهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
حليمه محمد سفيان مدهش7عضویهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
بيروت نجيب احمد محمد8رئاسهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
جوهره عبده سعيد غالب8عضویهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
منال حمود عبده قاسم8عضویهاناثمدرسة محمد بن زیاد بالطفيلىز37تعز         
محمد فرحان سيف1رئاسهذآور مدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
یاسر علي سيف1عضویهذآور مدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
ردفان قائد سيف نصر1عضویهذآور مدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
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عارف عبداهللا سعيد2رئاسهذآور مدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
نبيل محمد مدهش اسماعيل2عضویهذآور مدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
محمد عبد القوي فرحان2عضویهذآور مدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
محمد غالب حمود سعيد3رئاسهذآور مدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
عبدالجليل محمد عامر3عضویهذآور مدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
محمد مهيوب سعيد منصور3عضویهذآور مدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
نوال قائد سيف4رئاسهاناثمدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
لينا عبده سعيد سعيد4عضویهاناثمدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
اشواق محمد مهيوب غالب4عضویهاناثمدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
ودیان محمد حسن خالد5رئاسهاناثمدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
فاطمه محمد اسماعيل5عضویهاناثمدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
اميره محمد حسن احمد5عضویهاناثمدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
نجوى عبداهللا سعيد6رئاسهاناثمدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
عالمه عبد السالم سيف علي6عضویهاناثمدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
نبيلة طالل محمد مدهش6عضویهاناثمدرسة ابي ذر الغفاريح37تعز         
عبد الرحمن هزاع علي قائد1رئاسهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
عبدالسالم محمد قائد1عضویهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
عبداهللا مهيوب احمد 1عضویهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
مطهر عبداهللا احمد2رئاسهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
عبده خالد قحطان2عضویهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
فؤاد منصور سعيد2عضویهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
مطيع محمد قحطان3رئاسهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
نائف حمود قائد3عضویهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
فؤاد علي سيف ردمان3عضویهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
عبدالكریم رزاز عبده4رئاسهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
محمد خالد هزاع4عضویهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
نائف احمد سعيد خالد4عضویهذآور مدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
روضة سعيد سعيد5رئاسهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
والیه مارش احمد5عضویهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
هدى احمد غالب5عضویهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
عفاف غالب ناجي6رئاسهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
ألفت علي محمد عبداهللا مصلح6عضویهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
دفاع خالد قحطان6عضویهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
عائده احمد قاسم جميل7رئاسهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
روضه دبوان سعيد7عضویهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
عایشه علي  محمد ناصر النجري7عضویهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
ساميه سعيد فرحان8رئاسهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
اسماءعبده احمد علي8عضویهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
جواهر منصور سعيد علي8عضویهاناثمدرسة عز الدین القسام الخزینهط37تعز         
رزاز احمد عبده 1رئاسهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
احمد محمد قاسم عبده1عضویهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
محمد عبدالرحمن عبداهللا عبده1عضویهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
وليد عبدالقوي سيف قائد2رئاسهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
ناجي علي احمد2عضویهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
عزیز قاسم محمد2عضویهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
عبداهللا رزاز علي3رئاسهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
صدام عبده مقبل عثمان3عضویهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
محمد قاسم حسن عثمان3عضویهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
محمد عبده مقبل حسن4رئاسهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
رفيد حميد احمد4عضویهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
محفوظ محمد صدام علي4عضویهذآور مدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
عبير عبداهللا حسن عبده5رئاسهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
ذآرى قاسم غالب5عضویهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
سماح احمد آامل5عضویهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
الهام عبداهللا محمد احمد6رئاسهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
سامية قاسم احمد دبوان6عضویهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
نجوى عبد الملك حمود علي6عضویهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
منال علي محمد عبد اهللا7رئاسهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
وعاء عبده مهيوب حمود7عضویهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
سمية محمد علي عياش7عضویهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
فاتن علي احمد قحطان8رئاسهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
سمر طاهر محمد سيف8عضویهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
هاجر خالد حسن عبده8عضویهاناثمدرسة سباء اللویة العلياى37تعز         
مفيد عثمان أحمد قاسم1رئاسهذآور مدرسة المشهد اعروقك37تعز         
حميد علي عبدالرحمن1عضویهذآور مدرسة المشهد اعروقك37تعز         
حميد قائد علي1عضویهذآور مدرسة المشهد اعروقك37تعز         
محمد سعيد محمد2رئاسهذآور مدرسة المشهد اعروقك37تعز         
محمد محمد قاسم علي2عضویهذآور مدرسة المشهد اعروقك37تعز         
سعيد مقبل ناجي خالد2عضویهذآور مدرسة المشهد اعروقك37تعز         
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محمد یوسف احمد سيف3رئاسهذآور مدرسة المشهد اعروقك37تعز         
محفوظ علي بن علي3عضویهذآور مدرسة المشهد اعروقك37تعز         
سمير سرحان قاسم ناجي3عضویهذآور مدرسة المشهد اعروقك37تعز         
فوزیة عبدالسالم سيف دبوان4رئاسهاناثمدرسة المشهد اعروقك37تعز         
الهام احمد طاهر قاسم4عضویهاناثمدرسة المشهد اعروقك37تعز         
افراح محمد علي منصر4عضویهاناثمدرسة المشهد اعروقك37تعز         
سميره محمد حميد5رئاسهاناثمدرسة المشهد اعروقك37تعز         
اشواق سعيد غانم5عضویهاناثمدرسة المشهد اعروقك37تعز         
فاطمة قائد مهيوب5عضویهاناثمدرسة المشهد اعروقك37تعز         
محمد عبداهللا عبدالرزاق1رئاسهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
عبدالكریم قحطان علي1عضویهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
توفيق آامل احمد ناجي1عضویهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
عبدالعزیز محمد بجاش2رئاسهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
مختار علي محمد المجيدي2عضویهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
سليم أحمد عبداهللا أحمد2عضویهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
فارس قائد احمد المجيدي3رئاسهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
علي عبداهللا مقبل3عضویهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
عبداهللا عبده سعيد غالب3عضویهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
محمد قاسم قائد4رئاسهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
وحيد محمد سرحان4عضویهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
سليمان محمد قاسم محمد4عضویهذآور مدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
عبير محمد  عبداهللا محمد5رئاسهاناثمدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
نبيله محمد احمد اسماعيل5عضویهاناثمدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
امال عبدالقوي فرحان5عضویهاناثمدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
احالم قائد عبده6رئاسهاناثمدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
فهميه علي محمد محمد6عضویهاناثمدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
عائده احمد ناجي المجيدي6عضویهاناثمدرسة معاذ مؤقتًا بدًال عن (مدرسة النور بالقبة)ل37تعز         
صالح احمد غالب1رئاسهذآور مدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
عبدالحافظ احمد حسن احمد1عضویهذآور مدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
عبدالرحمن عبداهللا آامل1عضویهذآور مدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
صالح  احمد عبده مارش2رئاسهذآور مدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
عبداهللا حميد فرحان2عضویهذآور مدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
عبداهللا حسن ناجي غالب2عضویهذآور مدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
عبداهللا غالب علي3رئاسهذآور مدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
صادق محمد راشد قائد3عضویهذآور مدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
فيصل عباس خالد فارع3عضویهذآور مدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
دوله حميد علي عقالن4رئاسهاناثمدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
ميمونه محمد حسن محمد 4عضویهاناثمدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
سمر مهيوب محمد4عضویهاناثمدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
امنه عبدالقوي غالب5رئاسهاناثمدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
سلوىمحمد احمد حسن الباشا5عضویهاناثمدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
سميرة محمد دبوان احمد5عضویهاناثمدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
هاجر غالب علي عبده6رئاسهاناثمدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
جميله محمد محمد ناجي6عضویهاناثمدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
اسماء قائد احمد حسن6عضویهاناثمدرسة االصالح بني قاسمم37تعز         
عبدالملك عبده عبادي1رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
عادل ابراهيم محمد احمد1عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
عبدالملك عبده احمد الشجاع1عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
رشاد احمد عوض عمير2رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
وليد احمد مهيوب صالح 2عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
عبدالقوي مكي2عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
اشرف عثمان جهوش3رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
عبدالباسط عبدالحافظ المقطري3عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
وآيد حسن محمد عبداهللا3عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
قائد محمد عبد القادر الصبري4رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
نبيل علي محمد مبارك 4عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
عبداهللا محمد عبده قواریري4عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
محمد احمد ناصر المعصب5رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
فتحي علي ردمان الشيباني5عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
ماجد احمد سالم الحقلي5عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
نبيل محمد سعيد6رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
عبداهللا حسن الدخين 6عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
فریق محمد عيدروس6عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
عمر عوض شاآر7رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
عبد السالم محمد سعيد7عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
عبداهللا ابراهيم صالح جریب7عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
أمين احمد الحاج عبد الوهاب8رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
عبداهللا السيد المحجب8عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
فهيم محمد عمر مكير8عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
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امين عبدالواسع االصبحي9رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
محمد أبو بكر احمد أبو بكر9عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
ضرار سالم عبده طهوش9عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
محمد عبداهللا علي عبداهللا برقوق10رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
ابراهيم هاشم االعجم10عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
محمد احمد خضري10عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
نوف محمد مقبل القحيط11رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
یاسر اسماعيل الحرازي11عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
احمد علي عبدربه برقوق11عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
عبده صالح عمر رویعي12رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
ماجد علي عبده ناجي12عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
حازم عبد الناصر علي ضيف اهللا12عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
احمد یحيى عبداهللا ناجي13رئاسهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
حسين علي احمد الزبيدي13عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
محمد محمد عوض الشجاع13عضویهذآور مدرسة الكویتا38تعز         
اشراق محمد خميس14رئاسهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
نجوى یاسين احمد ابو بكر14عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
نادیه سالم محمد زمكي14عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
صباح اسماعيل محمد الشریف15رئاسهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
ملوآه خميس سالم 15عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
عائشه غالب فلهيط15عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
فاطمه محمد عبداهللا مبطيلي16رئاسهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
هيفاء عبدالصمد عبدالحق16عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
انيسه احمد ناصر الكازمي16عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
هنيه احمد محمد الرمادي17رئاسهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
ایناس احمد سالم 17عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
ساره محمد علي نوح17عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
الهام محمد خميس18رئاسهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
إیمان احمد عبد اهللا حسن18عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
نوال علي حسن جرو18عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
سحر قائد محمد عبد القادر19رئاسهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
جميله یحيى محمد علي عوض19عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
الهام عبد الوهاب محمد عبده 19عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
مروى حسن عبداهللا مهيوب20رئاسهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
نسيم محمد محمد عبدالعزیز20عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
تقيه هبه علي حسن20عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
سحر عبدالواسع عبدالوهاب الحكيمي21رئاسهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
ساميه صالح زویتري21عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
اماني سعيد ثابت آعدول21عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
امل صالح عوض علي 22رئاسهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
زهره یحي احمد یحيى حزوم22عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
بشرى حسن محمد عبداهللا22عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
عائده علي عبداله مجاهد23رئاسهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
سعاد سميع محمد احمد عبداهللا23عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
سوسن ناجي ناشر حسام23عضویهاناثمدرسة الكویتا38تعز         
محمد عبدالقوي عبداهللا محمد1رئاسهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
حامد محمد عبدالرزاق 1عضویهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
انور موسى محمد ابراهيم1عضویهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
عبده سالم عبداهللا دحيدح2رئاسهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
امين احمد عثمان شاذلي2عضویهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
یاسين محمد عبده حمد2عضویهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
احمد محمد احمد عبده سالم 3رئاسهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
منصور عيسى محمد مقري3عضویهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
علي عبد اهللا زید وادي3عضویهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
هيكل سالم محمد االآحلي4رئاسهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
زید احمد محمد حاجب4عضویهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
علي عبده أحمد الصائب4عضویهذآور مدرسة قریة یختلب38تعز         
رضا حسن محمد هائل5رئاسهاناثمدرسة قریة یختلب38تعز         
سحر محمد سعيد5عضویهاناثمدرسة قریة یختلب38تعز         
شریفه ابو بكر على القدیمي5عضویهاناثمدرسة قریة یختلب38تعز         
انتصار علي قاسم محمد6رئاسهاناثمدرسة قریة یختلب38تعز         
سالمه احمد عبده سالم 6عضویهاناثمدرسة قریة یختلب38تعز         
أمل جميل صدام محمد6عضویهاناثمدرسة قریة یختلب38تعز         
تغرید عبده ابراهيم7رئاسهاناثمدرسة قریة یختلب38تعز         
فاطمه حسن عثمان شاذلي7عضویهاناثمدرسة قریة یختلب38تعز         
ناهد محمد عوض عقيلي7عضویهاناثمدرسة قریة یختلب38تعز         
محمد مهيوب قاسم شجاع 1رئاسهذآور مدرسة قریة الزهاريج38تعز         
فهمي عبد الرحمن سعيد الشرجبي1عضویهذآور مدرسة قریة الزهاريج38تعز         
لؤي حسن محمد حمود1عضویهذآور مدرسة قریة الزهاريج38تعز         
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سعيد محمد زید سالم 2رئاسهذآور مدرسة قریة الزهاريج38تعز         
ثابت محمد علي قنزي2عضویهذآور مدرسة قریة الزهاريج38تعز         
منصور حيدر محيبص2عضویهذآور مدرسة قریة الزهاريج38تعز         
اللحجي احمد محمد زید3رئاسهذآور مدرسة قریة الزهاريج38تعز         
ابراهيم صالح شعالن 3عضویهذآور مدرسة قریة الزهاريج38تعز         
علي محمد علي السهي3عضویهذآور مدرسة قریة الزهاريج38تعز         
هناء صالح أحمد حسن4رئاسهاناثمدرسة قریة الزهاريج38تعز         
هيفاء علي سليمان حمدي4عضویهاناثمدرسة قریة الزهاريج38تعز         
اميره طالب حمودي هبه 4عضویهاناثمدرسة قریة الزهاريج38تعز         
سعده محمد عوض هبه 5رئاسهاناثمدرسة قریة الزهاريج38تعز         
امينه سعي سالم محمد5عضویهاناثمدرسة قریة الزهاريج38تعز         
بسمة أحمد عبداهللا5عضویهاناثمدرسة قریة الزهاريج38تعز         
فهمية عبد الرحمن سعيد6رئاسهاناثمدرسة قریة الزهاريج38تعز         
رضيه سعيد احمد محمد جربب6عضویهاناثمدرسة قریة الزهاريج38تعز         
احالم خميس مطرات6عضویهاناثمدرسة قریة الزهاريج38تعز         
محمد علي عوض حبيشي1رئاسهذآور مدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
حسن فقير علي حلبي1عضویهذآور مدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
حسن بن حسن سالم مراد1عضویهذآور مدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
عبده صالح علي محمد دینه 2رئاسهذآور مدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
صالح علي علي عبداهللا2عضویهذآور مدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
بشير یاسين احمد أبو بكر2عضویهذآور مدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
آامل حسين محمد عبد الوهاب3رئاسهذآور مدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
محمد عبدالسالم سعيد مراد3عضویهذآور مدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
عالء عبدالغني علي احمد3عضویهذآور مدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
هدیه عماد غالب الوجيه4رئاسهاناثمدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
یسرى محمد علي سطاء4عضویهاناثمدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
إشراق محمد حسن االقرع4عضویهاناثمدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
عافيه عبده سالم شماع5رئاسهاناثمدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
بردیس البدوي احمد 5عضویهاناثمدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
سمر سعيد عبدالغني محمد 5عضویهاناثمدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
امون ابوزید احمد مبروك6رئاسهاناثمدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
سالمه عبداهللا سالم مدعمج6عضویهاناثمدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
نجود سعيد أحمد أبو بكر6عضویهاناثمدرسة قریة الشاذليهد38تعز         
خالد محمد عبداهللا سيالن1رئاسهذآور مدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
عمر عبداهللا عوض االزرق1عضویهذآور مدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
وسيم یحيي صالح عمر1عضویهذآور مدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
علي سعيد عبداهللا شيالن2رئاسهذآور مدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
محمد علي فتيني عریدان2عضویهذآور مدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
قاسم احمد علي راشد2عضویهذآور مدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
فضل أبكر قائد علي3رئاسهذآور مدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
عبده علي ناجي عبد شجاع3عضویهذآور مدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
رسول محمد علي عبدالوهاب3عضویهذآور مدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
ساره مختار عبد الباري4رئاسهاناثمدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
سحر محمد عمر محمد الشاذلي 4عضویهاناثمدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
بشيره محمد زید قاسم4عضویهاناثمدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
هناء سعيد عبداهللا شيالن5رئاسهاناثمدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
دعاء شوقي احمد طارش5عضویهاناثمدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
فل احمد عبد القادر عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
نسرین سعيد عبد الرب6رئاسهاناثمدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
اميره ناجي عبداهللا شيالن6عضویهاناثمدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
شيماء محمد عبدالرحمن السقاف6عضویهاناثمدرسة قریة الكدیحةه38تعز         
عبده علي مقبل جرادي1رئاسهذآور مدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
عمر احمد علي سلمان شليل1عضویهذآور مدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
علي قاسم مهيوب عبداهللا 1عضویهذآور مدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
علي عبده محمد جرادي2رئاسهذآور مدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
ابراهيم عباس ثابت محمد2عضویهذآور مدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
عبده محمد احمد فنون2عضویهذآور مدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
محمد علي احمد الشویبع3رئاسهذآور مدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
قاسم مهيوب محمد3عضویهذآور مدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
سالم محمد سليمان غالب 3عضویهذآور مدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
زینب قاسم مهيوب عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
اناس حامد احمد راجح4عضویهاناثمدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
هاجر عبده محمد دخنو4عضویهاناثمدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
صفيه حزام علي جبلي5رئاسهاناثمدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
نوره ناجي علي احمد5عضویهاناثمدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
فریان امين علي عبدالوهاب5عضویهاناثمدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
سميره االنسي قاسم6رئاسهاناثمدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
ندى محمد احمد الوصابي6عضویهاناثمدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
بشرى سعيد حزام حامدي6عضویهاناثمدرسة قریة السالم بالجمعهو38تعز         
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عبدالملك محمد عبدالغني1رئاسهذآور مدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
علي فضل علي نعمان1عضویهذآور مدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
یحيى علي محمد احمد1عضویهذآور مدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
عبدالعزیز احمد ناجي علي2رئاسهذآور مدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
محمد بجاش علي ضائع2عضویهذآور مدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
ایمن رضوان عبد الباري الشرجبي2عضویهذآور مدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
اخالص علي علي عباس3رئاسهاناثمدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
مياسه احمد علي االنسي3عضویهاناثمدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
اخالص علي بن علي عباس3عضویهاناثمدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
ابتهال احمد علي االنسي4رئاسهاناثمدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
افنان سليمان ناجي محمد4عضویهاناثمدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
رمزیة سالم علي عبداهللا4عضویهاناثمدرسة  عاصم بن ثابتز38تعز         
یاسر رضوان عبد الباري1رئاسهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
احمد عبدالواحد سلمان هبه1عضویهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
درهم قائد عبداهللا الجبح1عضویهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
احمد محمد عوض السيد2رئاسهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
عادل مفضل عبدالعليم النهاري2عضویهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
رضوان سعيد فارع احمد2عضویهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
محمود محمد سالم هبه3رئاسهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
محمد قاید حزام الحامدي3عضویهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
فكري محمد عبده الحمادي3عضویهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
احمد قاید محمد عبداهللا الحسيني4رئاسهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
ثابت علي ابراهيم عالیه4عضویهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
عبد الجبار محمد محمد شاغي4عضویهذآور مدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
سحر نبيل محمد سعيد5رئاسهاناثمدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
سحر عبدالقوي سعد سالم 5عضویهاناثمدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
وفاء حميد سعيد صالح5عضویهاناثمدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
یاسمين سليمان علي یحيى6رئاسهاناثمدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
نادیه قاسم محمد عبد اهللا6عضویهاناثمدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
جليله علي محمد راجحي6عضویهاناثمدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
لبنة حامد محمد زید7رئاسهاناثمدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
فاطمه قائد ناجي بنان7عضویهاناثمدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
اروى سليمان علي الوصابي7عضویهاناثمدرسة االشعاع النجيبةح38تعز         
خالد حسن عمر هدیل1رئاسهذآور مدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
عبده عباد ثابت محمد1عضویهذآور مدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
محمد سعيد زید الوجيه1عضویهذآور مدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
عبدالنور علي عبدالجليل2رئاسهذآور مدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
احمد مقبل سعيد حيدره2عضویهذآور مدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
عبدالعزیز عبده محمد عماري2عضویهذآور مدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
ماجد علي عبد الملك السبئي3رئاسهذآور مدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
عبده محمد الجربوح3عضویهذآور مدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
عبدالباسط محمد سعيد3عضویهذآور مدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
بشرى احمد هلي سليمان مراد4رئاسهاناثمدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
سميرة احمد محمد جسار4عضویهاناثمدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
رضيه عبده ابراهيم امين4عضویهاناثمدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
اسماء منصور احمد علي5رئاسهاناثمدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
بشرى عبدالحميد ملهيط5عضویهاناثمدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
وداد محمد سعيد عوض5عضویهاناثمدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
جليله احمد حسن الشوآي6رئاسهاناثمدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
حليمه علي محمد راجحي6عضویهاناثمدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
أشواق سعيد عبد الرب6عضویهاناثمدرسة الفتح بالسيلةط38تعز         
أدیب عبدالوهاب أحمد سعيد1رئاسهذآور مدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
عبدالباسط هاشم محمد علي 1عضویهذآور مدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
ماجد عبدالرحمن علي1عضویهذآور مدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
جميل جحزر قاسم 2رئاسهذآور مدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
عادل شمسان صالح الشيباني2عضویهذآور مدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
محمد قاید محمد الحسيني2عضویهذآور مدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
حميدة علي زید عباس3رئاسهاناثمدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
طيبه ادریس غالب 3عضویهاناثمدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
سمراء رشيد عبداالله3عضویهاناثمدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
رزیقه خالد عبدالرحمن جراوي 4رئاسهاناثمدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
وضحه احمد علي عبداهللا4عضویهاناثمدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
نورا هيكل سالم محمد4عضویهاناثمدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
سوزان طه عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
انسجام عبدالسالم منصور5عضویهاناثمدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
خنساء محمد عبدالرحمن السقاف5عضویهاناثمدرسة االرشاد جحزرى38تعز         
محمد علي عبده جمال1رئاسهذآور مدرسة االزیودك38تعز         
فيصل عبدالنور علي الدرامي1عضویهذآور مدرسة االزیودك38تعز         
أدیب محمد طاهر سيف1عضویهذآور مدرسة االزیودك38تعز         
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جميل عبدالجليل قاید ثابت2رئاسهذآور مدرسة االزیودك38تعز         
فيصل عوض علي خير 2عضویهذآور مدرسة االزیودك38تعز         
منير حميد عبده فارع2عضویهذآور مدرسة االزیودك38تعز         
فاطمه عبده سوید احمد 3رئاسهاناثمدرسة االزیودك38تعز         
أنوار بجاش عثمان علي3عضویهاناثمدرسة االزیودك38تعز         
الهام محمد صالح ناجي3عضویهاناثمدرسة االزیودك38تعز         
ایمان ابراهيم محمد الوجيه4رئاسهاناثمدرسة االزیودك38تعز         
غاليه سعيد محمد جبلي4عضویهاناثمدرسة االزیودك38تعز         
اماني علي احمد االحمر 4عضویهاناثمدرسة االزیودك38تعز         
نبيل علي محمد الحميري1رئاسهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
ماهر احمد علي االنسي1عضویهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
عبده علي حمادي فلق1عضویهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
احمد علي احمد نویت2رئاسهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
عبدالباسط محمد قاسم عبدالرحمن2عضویهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
سعيد عبده سالم الدخين2عضویهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
زید محمد احمد قریبن3رئاسهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
احمد محمد صالح حيفان3عضویهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
علي احمد محمد بوآري3عضویهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
علي محمد علي المساوي4رئاسهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
محمد محمد سعيد حيدري4عضویهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
محمد عبدالسالم عبداهللا تستدروس4عضویهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
محمد ابراهيم محمد المساوى5رئاسهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
حسين یحيى صالح رویعي 5عضویهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
بالل أحمد ناصر غازي5عضویهذآور مدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
شاآره یحيى محمد علي 6رئاسهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
یاسمين عبداهللا علي آيسيس6عضویهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
شيماء علي بن علي الصغير6عضویهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
سميحه زید عبده سالم7رئاسهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
انيسه محمد سالم بوآري7عضویهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
ليلى علي محمد سعد المساوي7عضویهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
ایمان احمد محمد نائف 8رئاسهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
ریم عبده سالم علي ناشر8عضویهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
مها عيطان ناصر احمد8عضویهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
ایمان زید محمد قربين9رئاسهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
حياه عبده محمد بعيعي9عضویهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
فاطمه عبداهللا عمر خزوم 9عضویهاناثمدرسة الفراقي االساسيةل38تعز         
احمد هيداش احمد راجح1رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
آمال طه هادي السيد1عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
امين احمد محمد شاذلي1عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
محمد علي محمد عبداهللا هدار2رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
محمد احمد علي مكعبب2عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
محمد عبد اهللا عبده خيامي2عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
أنور علي محمد درزي3رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
عمران سليمان سكندر 3عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
عمر عبدالعزیز محمد علي القباطي3عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
ثنيه احمد محمد شيخ4رئاسهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
احمد هواش احمد راجح4عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
معاذ محمد عبدالرحمن4عضویهذآور مدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
فاطمه علي هداش 5رئاسهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
نجية هاشم محمد محمد5عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
سفانه عبداهللا سليمان سالم5عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
نسمه عبداهللا سليمان سالم6رئاسهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
فائزه علي عبداهللا حسن6عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
ميمونه سليمان علي6عضویهاناثمدرسة سيف بن ذي یزنم38تعز         
عيسى علي احمد بعيض1رئاسهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
علي شریان سالم اعجم1عضویهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
فایز محمد ناجي شوتلي 1عضویهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
محمد احمد علي قحيم2رئاسهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
عبده سالم علي ترآي2عضویهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
طالل علي عبده 2عضویهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
یسري محمد طاهر صائم الدهر3رئاسهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
عارف اسماعيل علي الحرازي3عضویهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
زیاد محمد احمد مهيوب غالب3عضویهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
فتاح توفيق مجاهد علي4رئاسهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
محمد سيف محمد جرادي 4عضویهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
ندیم ناشر احمد االغبري4عضویهذآور مدرسة قریة البليلين38تعز         
نهاد توفيق احمد مهيوب5رئاسهاناثمدرسة قریة البليلين38تعز         
تهاني عبده سعيد قبيص5عضویهاناثمدرسة قریة البليلين38تعز         
تهاني توفيق مجاهد عثمان5عضویهاناثمدرسة قریة البليلين38تعز         

صفحة ٣٧ من ١٥٣



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

سمر قائد محمد عبد القادر6رئاسهاناثمدرسة قریة البليلين38تعز         
زليخه عبده خميس6عضویهاناثمدرسة قریة البليلين38تعز         
انتصار حسن قاسم الدميني6عضویهاناثمدرسة قریة البليلين38تعز         
نجيب محمد علي السيد1رئاسهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
بشير علي محمد عطيه1عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
صالح ابراهيم علي جبلي1عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
عقيد ابراهيم صالح زهير2رئاسهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
مصعب نور الدین ابراهيم االهدل2عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
صالح محمد علي ناجي2عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
عبدالرحمن عمر محمد3رئاسهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
نجيب عبداهللا مساح3عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
هاشم سعد هاشم هادي3عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
ابراهيم عبدالحميد عبدالفتاح السروري4رئاسهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
جميل أحمد غالب سيف4عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
زآریا هایل عبداهللا دوبله4عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
افراح محمد علي الجزار5رئاسهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
عائدة محمد سعيد سليمان5عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
عاليه علي ناصر العميري5عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
أروى عمر محمد سعيد6رئاسهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
عزه عبداهللا عثمان6عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
حكيمه محمد سليمان مخرمه6عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
فاطمه حسن عبيد7رئاسهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
بربره عبدالكریم احمد حيفان7عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
هند احمد محمد الفاز7عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
عائدة محمد سعيد سليمان8رئاسهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
نجالء علي هزاع الهاملي8عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
نعمه احمد ابراهيم8عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
عزیه محمد البرق9رئاسهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
آثار عبده صالح رویعي9عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
ایة احمد حاتم احمد9عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيا39تعز         
علي سعيد محمد عطري1رئاسهذآور المعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
علي محمد احمد دبع1عضویهذآور المعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
مهيوب محمد ابراهيم مرعني1عضویهذآور المعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
یحيى محمد عبده حيقان2رئاسهذآور المعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
صالح عبده محمد هاملي2عضویهذآور المعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
مروان سمير عبده القباطي2عضویهذآور المعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
نزلي ابراهيم عبدالعزیز3رئاسهاناثالمعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
رفيقه عبده احمد حزام3عضویهاناثالمعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
شادیه علي عبده مرعني3عضویهاناثالمعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
حليمه منصور عبداهللا سعيد الكور4رئاسهاناثالمعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
سميه زید احمد آریسي4عضویهاناثالمعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
بثينة محمد علي الجيشي4عضویهاناثالمعهد المهني بالسفاليةب39تعز         
علي احمد عبده حسن1رئاسهذآور مدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
هاشم سالم احمد وضعه1عضویهذآور مدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
عبد الرحمن عبد اهللا علي1عضویهذآور مدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
رضوان طالب احمد ناجي2رئاسهذآور مدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
عبده محمد محمد آرید2عضویهذآور مدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
أحمد أحمد أبوبكر برود2عضویهذآور مدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
أنور عبده فرحان خالد3رئاسهذآور مدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
نبيل احمد ابراهيم سنبلي3عضویهذآور مدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
عبد اهللا عبد الواحد عبد العزیز3عضویهذآور مدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
فضيله محمد راجح قزیف4رئاسهاناثمدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
سميره احمد عوض غالب4عضویهاناثمدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
عائشه سالم علي حيدر4عضویهاناثمدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
سهير عبدالحميد احمد الجبري5رئاسهاناثمدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
عزة عبداهللا عثمان5عضویهاناثمدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
طالبه قائد محمد حزام5عضویهاناثمدرسة الميثاق بالحدج39تعز         
محمد مأمون عبدالغني1رئاسهذآور مدرسة اليرموكد39تعز         
رضوان ابراهيم ثابت عزب1عضویهذآور مدرسة اليرموكد39تعز         
حسن محمد احمد عبيد1عضویهذآور مدرسة اليرموكد39تعز         
جميل عنتر محمد سالمي2رئاسهذآور مدرسة اليرموكد39تعز         
یعقوب ابراهيم ثابت عزب2عضویهذآور مدرسة اليرموكد39تعز         
مصطفى عبدالقوي عبده الشميري2عضویهذآور مدرسة اليرموكد39تعز         
محمد ثابت علي الصياح3رئاسهذآور مدرسة اليرموكد39تعز         
جميل محمد عيسى علي دعسين3عضویهذآور مدرسة اليرموكد39تعز         
عبد الرحيم ناجي ناشر حسام3عضویهذآور مدرسة اليرموكد39تعز         
ثریا العزي منصور محمد احمد4رئاسهاناثمدرسة اليرموكد39تعز         
الهام ابراهيم ثابت عزب4عضویهاناثمدرسة اليرموكد39تعز         
غيام قائد علي محمد قصره4عضویهاناثمدرسة اليرموكد39تعز         
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ارتئاف عبداهللا محمد سالمي5رئاسهاناثمدرسة اليرموكد39تعز         
اسناء احمد علي صالح5عضویهاناثمدرسة اليرموكد39تعز         
افراح علي عبد الحميد سفيان5عضویهاناثمدرسة اليرموكد39تعز         
عبده حسن محمد حسن1رئاسهذآور مدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
عبد العزیز احمد محمد علي1عضویهذآور مدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
هيثم احمد سالم علوان1عضویهذآور مدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
هارون محمد محمد شبيل2رئاسهذآور مدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
منير احمد صالح شبيل2عضویهذآور مدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
علي سالم علي الربيعي2عضویهذآور مدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
سهى علوان محمد صالح3رئاسهاناثمدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
سميه ابوبكر عبده برود3عضویهاناثمدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
وثيقه علي هوض احمد3عضویهاناثمدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
نعمه زید محمد علي عبيكل4رئاسهاناثمدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
رسالة علي صالح أحمد4عضویهاناثمدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
یسرى حسن محمد الغاز4عضویهاناثمدرسة دار علوان بالموسنهه39تعز         
فاید عبده محمد عبدلي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد علوانو39تعز         
سلطان قاسم ابراهيم دریبان1عضویهذآور مدرسة الشهيد علوانو39تعز         
خالد حفيظ علي قاسم1عضویهذآور مدرسة الشهيد علوانو39تعز         
عبده صالح عمر بليحو2رئاسهذآور مدرسة الشهيد علوانو39تعز         
زید عبده قحطان الزین2عضویهذآور مدرسة الشهيد علوانو39تعز         
سعيد محمد علي حسين2عضویهذآور مدرسة الشهيد علوانو39تعز         
عبدالغني محمد علي قائد سلطان3رئاسهذآور مدرسة الشهيد علوانو39تعز         
عادل ثابت محمد حميدان3عضویهذآور مدرسة الشهيد علوانو39تعز         
عبده محمد احمد الباقي3عضویهذآور مدرسة الشهيد علوانو39تعز         
لطيفه حميد ابراهيم االهدل4رئاسهاناثمدرسة الشهيد علوانو39تعز         
افاق علي عبدالرحمن4عضویهاناثمدرسة الشهيد علوانو39تعز         
هدیل سلطان قاسم4عضویهاناثمدرسة الشهيد علوانو39تعز         
سابحه حفيظ علي قاسم5رئاسهاناثمدرسة الشهيد علوانو39تعز         
انيسه عبد اهللا علي مساح5عضویهاناثمدرسة الشهيد علوانو39تعز         
ایناس محمد حيدر علي5عضویهاناثمدرسة الشهيد علوانو39تعز         
رابعه ثابت احمد حميد6رئاسهاناثمدرسة الشهيد علوانو39تعز         
امل ثابت ثابت سعيد6عضویهاناثمدرسة الشهيد علوانو39تعز         
نور جيل علي الحاج6عضویهاناثمدرسة الشهيد علوانو39تعز         
وليد قائد زویري عيون1رئاسهذآور مدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
ناصر علي احمد مرعني1عضویهذآور مدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
عبدالرحمن محمد احمد1عضویهذآور مدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
احمد عبد اهللا محمد المولع2رئاسهذآور مدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
نبيل محمد جمعان عبداهللا العطري2عضویهذآور مدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
ریاض درهم ثابت الحكيمي2عضویهذآور مدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
هيفاء فيصل عبداهللا محمد ثابت3رئاسهاناثمدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
فاطمه احمد محمد القميري3عضویهاناثمدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
نسرین زید أحمد قائد3عضویهاناثمدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
مایسه زید احمد ناصر4رئاسهاناثمدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
بلقيس عبداهللا مهيوب غالب4عضویهاناثمدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
سماح عبدالودود هزاع4عضویهاناثمدرسة بغداد بقریة الوحيدز39تعز         
عبدالسالم عبداهللا أحمد1رئاسهذآور مدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
ثابت عبده زید قراخ1عضویهذآور مدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
زید قائد زید قراخ1عضویهذآور مدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
محمد سالم محمد قزع2رئاسهذآور مدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
وسيم محمد  عبداهللا محمد2عضویهذآور مدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
جميل حيدر علي سالم2عضویهذآور مدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
افتكار احمد القاضي المجاهد3رئاسهاناثمدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
رحيمه هائل ثابت صالح3عضویهاناثمدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
سحر هایل عبده سالم3عضویهاناثمدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
فاطمة سالم سلطان4رئاسهاناثمدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
نادیه احمد القاضي المجاهد4عضویهاناثمدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
منى فاروق عبداهللا حسن الحربي4عضویهاناثمدرسة الخير بالمنقطعح39تعز         
احمد غالب زید المنصوب1رئاسهذآور مدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
ناصر قائد محمد الفاز1عضویهذآور مدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
صالح محمد صالح القميري1عضویهذآور مدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
انور عبد الغني سالم2رئاسهذآور مدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
عبداالله عبدالواحد محمد ثابت2عضویهذآور مدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
بسام محمد مهيوب علي القدسي2عضویهذآور مدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
بسمه عبدالخالق زید محمد عيون3رئاسهاناثمدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
اروى احمد عبد اللطيف3عضویهاناثمدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
وسيله احمد محمد القميري3عضویهاناثمدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
ندى احمد محمد احمد4رئاسهاناثمدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
افاق علي قاسم الدميني4عضویهاناثمدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
جميله احمد عبداهللا حسن الحربي4عضویهاناثمدرسة الشهيد زید عبود سباتط39تعز         
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محمد سعيد المالح درغام1رئاسهذآور مدرسة الشهيد علي عبد المغني بالكادیةى39تعز         
خالد عبداهللا محمد ثابت العلوي1عضویهذآور مدرسة الشهيد علي عبد المغني بالكادیةى39تعز         
هارون فيصل عبداهللا محمد ثابت1عضویهذآور مدرسة الشهيد علي عبد المغني بالكادیةى39تعز         
اشرف فيصل عبداهللا محمد ثابت العلوي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد علي عبد المغني بالكادیةى39تعز         
ادریس محمد أحمد ناصر2عضویهذآور مدرسة الشهيد علي عبد المغني بالكادیةى39تعز         
محمد الفتيني زید البمري2عضویهذآور مدرسة الشهيد علي عبد المغني بالكادیةى39تعز         
بلقيس علي علي زید العلوي3رئاسهاناثمدرسة الشهيد علي عبد المغني بالكادیةى39تعز         
فریده علي صالح قعره3عضویهاناثمدرسة الشهيد علي عبد المغني بالكادیةى39تعز         
سهام ثابت عبداهللا حسن3عضویهاناثمدرسة الشهيد علي عبد المغني بالكادیةى39تعز         
منير عبدالولي هاشم ناصر السروري1رئاسهذآور مدرسة الشهداء بالعقمةك39تعز         
سالم محمد علي مخرمه1عضویهذآور مدرسة الشهداء بالعقمةك39تعز         
ناصر احمد عبده سالم1عضویهذآور مدرسة الشهداء بالعقمةك39تعز         
صالح سعيد محمد الروضي2رئاسهذآور مدرسة الشهداء بالعقمةك39تعز         
عوض علي عبداهللا علي الحمودي2عضویهذآور مدرسة الشهداء بالعقمةك39تعز         
واصف عبداهللا صالح ناشر2عضویهذآور مدرسة الشهداء بالعقمةك39تعز         
امينيه احمد فتيني قاید3رئاسهاناثمدرسة الشهداء بالعقمةك39تعز         
سحر احمد هاشم عبداهللا علي3عضویهاناثمدرسة الشهداء بالعقمةك39تعز         
سميره محمود سلطان عبداهللا3عضویهاناثمدرسة الشهداء بالعقمةك39تعز         
جمال ناصر علي ناصر1رئاسهذآور مدرسة الفتح  صوارةل39تعز         
عبدالكریم احمد ثابت ابراهيم1عضویهذآور مدرسة الفتح  صوارةل39تعز         
عبدالكریم عبداهللا طربوش1عضویهذآور مدرسة الفتح  صوارةل39تعز         
عادل احمد ثابت ابراهيم2رئاسهذآور مدرسة الفتح  صوارةل39تعز         
عبده غالب مقبل االآرع2عضویهذآور مدرسة الفتح  صوارةل39تعز         
موسى أحمد عبدالوارث2عضویهذآور مدرسة الفتح  صوارةل39تعز         
تقيه عبداهللا علي زید العلوي3رئاسهاناثمدرسة الفتح  صوارةل39تعز         
ابتسام فاید محمد عمر3عضویهاناثمدرسة الفتح  صوارةل39تعز         
آریمة محمد صالح الصانع3عضویهاناثمدرسة الفتح  صوارةل39تعز         
امين احمد مقبل عبداهللا المعيطي1رئاسهذآور مدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
شریف بجاش عبداهللا عواض1عضویهذآور مدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
محمد عبده محمد الفاز1عضویهذآور مدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
صالح غالب محمد البجري2رئاسهذآور مدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
فارق سالم قائد سالم علي2عضویهذآور مدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
أمين قاید سعيد عمر2عضویهذآور مدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
احمد سليمان عبده بازل3رئاسهذآور مدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
هيثم أحمد سالم علوان3عضویهذآور مدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
فارزق احمد سعيد جهينه3عضویهذآور مدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
ندى عبده صالح علوان4رئاسهاناثمدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
فاطمه عبداهللا بجاش قزیف4عضویهاناثمدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
هيام محمد عبد النور محمد4عضویهاناثمدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
منيره سالم قائد سالم علي5رئاسهاناثمدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
سيناء احمد فتيني قاید5عضویهاناثمدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
منال علي ثابت علوان5عضویهاناثمدرسة الوحدة بالعریشم39تعز         
عزالدین علي قاضي قادري1رئاسهذآور مدرسة النجاح بالغيلن39تعز         
سلطان صالح احمد اليامي1عضویهذآور مدرسة النجاح بالغيلن39تعز         
صالح عبداهللا سعيد الهطلي1عضویهذآور مدرسة النجاح بالغيلن39تعز         
حميده عبداهللا احمد صانع2رئاسهاناثمدرسة النجاح بالغيلن39تعز         
حليمه علي ناجي جعفر2عضویهاناثمدرسة النجاح بالغيلن39تعز         
سهام علي ناجي جعفر2عضویهاناثمدرسة النجاح بالغيلن39تعز         
هادي سعيد صالح احمد االیتمي1رئاسهذآور مدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
توفيق عبد الجليل أحمد مسعود1عضویهذآور مدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
أنور حسن عبد اهللا جبلي1عضویهذآور مدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
عبد الجبار محمد عوض الدرین2رئاسهذآور مدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
طاهر عبده علي االیتمي2عضویهذآور مدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
رمزي محمود سعيد2عضویهذآور مدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
سميحه حيدر احمد عبدالوهاب االهطل3رئاسهاناثمدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
امل احمد علي عمر3عضویهاناثمدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
مائسة عبدالحميد سالم3عضویهاناثمدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
اميره علي احمد ناشر4رئاسهاناثمدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
ليلى احمد حسن ناصر4عضویهاناثمدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
سعاد سلطان سالم4عضویهاناثمدرسة الفالح اتيمةس39تعز         
نسيم علي فارع أحمد1رئاسهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
عبدالرحمن عبده صمصام قاسم1عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
ميزالي محمد عبداهللا عوض1عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
محمود علي صالح زید2رئاسهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
حميق حسن علي مغني2عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
رزاز محمد فرحان الفرقد2عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
مفيد احمد محمد عثمان3رئاسهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
عبدالملك عيسى ابراهيم عيسى3عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
ابراهيم صالح عمير قاسم3عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
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منصور عبده علي عبده4رئاسهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
اسامه ابراهيم عطيه علي4عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
هاني علي صالح الدربعي4عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
نسيم علي فارع احمد5رئاسهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
عياش صالح احمد فرج 5عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
معتصم محمد علي السرآالي5عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
معتز قاسم صمصام قاسم6رئاسهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
رووف زید ثابت صبري6عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
عبداهللا صالح عبداهللا سعد6عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
حسين عبده محمد الفاز7رئاسهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
عبداالله محمد سعيد غيبوق7عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
امجد ناصر محمد علوي7عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
واصف محمد ابراهيم طبوزي8رئاسهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
حمزه محمد حمدو حميد8عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
عمار علي محمد دارك8عضویهذآور مرآز مدیریة ذبابع39تعز         
اعالم علي حسن مغني9رئاسهاناثمرآز مدیریة ذبابع39تعز         
منى الخير محمد حمدو حميد9عضویهاناثمرآز مدیریة ذبابع39تعز         
زینب محمد عبده جبلي9عضویهاناثمرآز مدیریة ذبابع39تعز         
ماریا احمد علي صالح10رئاسهاناثمرآز مدیریة ذبابع39تعز         
صالحه احمد سعيد صالح10عضویهاناثمرآز مدیریة ذبابع39تعز         
رحمة عبد السالم محمد ثابت10عضویهاناثمرآز مدیریة ذبابع39تعز         
افتهام محمد عبداهللا حمادي11رئاسهاناثمرآز مدیریة ذبابع39تعز         
آوثر علي صالح جميل11عضویهاناثمرآز مدیریة ذبابع39تعز         
وئام ذاآر طالب علوي11عضویهاناثمرآز مدیریة ذبابع39تعز         
عبده زید احمد جابر حمادي1رئاسهذآور مدرسة قریة الحریفةف39تعز         
علي صالح احمد محمد عسيلو1عضویهذآور مدرسة قریة الحریفةف39تعز         
مدین عبد الوهاب عبد اهللا حسن1عضویهذآور مدرسة قریة الحریفةف39تعز         
محمد علي قاسم حيدري2رئاسهذآور مدرسة قریة الحریفةف39تعز         
علي محمد صمصام قاسم2عضویهذآور مدرسة قریة الحریفةف39تعز         
مجد حميد عبده فارع2عضویهذآور مدرسة قریة الحریفةف39تعز         
حنان علي فارع أحمد3رئاسهاناثمدرسة قریة الحریفةف39تعز         
شهيره عبداهللا عبده بيرو3عضویهاناثمدرسة قریة الحریفةف39تعز         
سعاد سعد اسماعيل3عضویهاناثمدرسة قریة الحریفةف39تعز         
محمد محمد هيثم غانم1رئاسهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
غمدان سمير احمد زیدي عنبري1عضویهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
باسم عبده عمر بلغيث ابو بكر1عضویهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
عبداهللا صالح عبداهللا سرحان2رئاسهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
بالل احمد عبداهللا ناصر2عضویهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
نشوان احمد علي صالح2عضویهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
علي عائش علي سعيد3رئاسهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
البشيري محمد علي حمادي الشرماني3عضویهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
اآرم محمد صالح عبده بحور3عضویهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
عدنان انور محمد یحيى المعيبي4رئاسهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
مشير محمد سالم الفقيه4عضویهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
معتز قاسم صمصام4عضویهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
عبده هائل علي قاسم5رئاسهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
فرید محمد حزام حمود العوامي5عضویهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
عماد صادق حسن الفراص5عضویهذآور  مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
نهى محمد صالح زآي6رئاسهاناث مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
نجاح عائش علي سعيد6عضویهاناث مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
فله علي احمد جامعي6عضویهاناث مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
لميس علي عبد الحميد سفيان7رئاسهاناث مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
هيبه ابراهيم سالم عطيه7عضویهاناث مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
حفيظه محمد هيثم7عضویهاناث مدرسة باب المندب القدیمص39تعز         
رضوان ابراهيم صالح مشلوف1رئاسهذآور مدرسة قریة الدوشق39تعز         
صالح عبده صالح علوان1عضویهذآور مدرسة قریة الدوشق39تعز         
محمد احمد علي مشلوف1عضویهذآور مدرسة قریة الدوشق39تعز         
محمود محمد عبده سيف2رئاسهذآور مدرسة قریة الدوشق39تعز         
نصر عبدالكریم احمد عبدالرحمن نعمان2عضویهذآور مدرسة قریة الدوشق39تعز         
علي سالم احمد مشلوف2عضویهذآور مدرسة قریة الدوشق39تعز         
فریده احمد علي مشلوف3رئاسهاناثمدرسة قریة الدوشق39تعز         
شریفه احمد حسن العبد3عضویهاناثمدرسة قریة الدوشق39تعز         
هناء مثنى علي3عضویهاناثمدرسة قریة الدوشق39تعز         
فتحيه سالم علي المساخ4رئاسهاناثمدرسة قریة الدوشق39تعز         
امل احمد حسين دویس4عضویهاناثمدرسة قریة الدوشق39تعز         
رحمة محمد قاسم حسن4عضویهاناثمدرسة قریة الدوشق39تعز         
شوقي مجاهد غيالن الشرجبي1رئاسهذآور مدرسة الفتح ورجحهر39تعز         
یاسر محسن علي سعيد1عضویهذآور مدرسة الفتح ورجحهر39تعز         
رضوان علي عمر محمد1عضویهذآور مدرسة الفتح ورجحهر39تعز         

صفحة ٤١ من ١٥٣



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

مرسل محمد علي سعيد2رئاسهذآور مدرسة الفتح ورجحهر39تعز         
عبداهللا صالح عمر2عضویهذآور مدرسة الفتح ورجحهر39تعز         
جمال منصور الحاج عبد الرزاق2عضویهذآور مدرسة الفتح ورجحهر39تعز         
خضراء احمد محمد سعيد3رئاسهاناثمدرسة الفتح ورجحهر39تعز         
سالمه توفيق ابراهيم عبدالعزیز3عضویهاناثمدرسة الفتح ورجحهر39تعز         
مها علي صالح احمد3عضویهاناثمدرسة الفتح ورجحهر39تعز         
إخالص احمد حزام4رئاسهاناثمدرسة الفتح ورجحهر39تعز         
اقبال محسن علي سعيد4عضویهاناثمدرسة الفتح ورجحهر39تعز         
وفاء ناصر محمد سعيد4عضویهاناثمدرسة الفتح ورجحهر39تعز         
طالب ناجي محمد هندي1رئاسهذآور مدرسة الجاهليش39تعز         
سعيد احمد محمد عوض الحيقي1عضویهذآور مدرسة الجاهليش39تعز         
فهد حسن علي البري1عضویهذآور مدرسة الجاهليش39تعز         
احمد عبده علي هقين2رئاسهذآور مدرسة الجاهليش39تعز         
عبدالحكيم محمد صالح الدرین2عضویهذآور مدرسة الجاهليش39تعز         
طه عبداهللا علي بلصوا2عضویهذآور مدرسة الجاهليش39تعز         
شریكه احمد علي البرق3رئاسهاناثمدرسة الجاهليش39تعز         
عليه سعيد عجيش3عضویهاناثمدرسة الجاهليش39تعز         
خدیجه عبدالحكيم محمد صالح3عضویهاناثمدرسة الجاهليش39تعز         
مطرة عبده غانم4رئاسهاناثمدرسة الجاهليش39تعز         
فتحيه صالح مصلح4عضویهاناثمدرسة الجاهليش39تعز         
سيده احمد علي البرق4عضویهاناثمدرسة الجاهليش39تعز         
وجيد محمد عوض الحيقي1رئاسهذآور مدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
عبدالقادر ثابت علي1عضویهذآور مدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
محمد علي عبده طبوزي1عضویهذآور مدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
صادق عبداهللا سيف2رئاسهذآور مدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
محمد احمد رسام مخرمه2عضویهذآور مدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
سالم مقبل احمد رسام مقبل2عضویهذآور مدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
نجيب محمد جرف 3رئاسهذآور مدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
طاهر علي محمد الفقيهي3عضویهذآور مدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
طارق ادم الحاج صالح3عضویهذآور مدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
اماني زید علي عبده4رئاسهاناثمدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
امة العيم زید ثابت الصيرفي4عضویهاناثمدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
شذى محمد علي الجيشي4عضویهاناثمدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
حماس محمد احمد جامعي5رئاسهاناثمدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
اشواق سالم حسن سالم5عضویهاناثمدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
مخرميه علي ثابت علي5عضویهاناثمدرسة االمل بالكدحةت39تعز         
اریاني احمد احمد الدرین1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
حسين علي عبداهللا عسيلو1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
عبد العليم عبداهللا عبد القادر عبده1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
محمد صادق عبداهللا محمد2رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
فارس محمد علي قرقحي2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
مرسال عبداهللا محمد صالح2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
فطوم عبدالسالم غانم3رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
فاطمه علي احمد عمر3عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
حنان عبداهللا عبد القادر عبده3عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
سحر احمد علي مقبل4رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
سعيده صالح شوري4عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
فاطمه حسين حجفه4عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزث39تعز         
علي احمد علي سعيد1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
سليمان محمد زید صلب1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
عمار حسن مقبل1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
عبدالجليل محمد راجح2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
عبده محمد راجح قزیف2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
احمد عيسى زید ذیب2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
عمر علي عبده راجح3رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
حمادي علي بریق3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
عبده محمد عبده محمد3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
حميد محمد مقبل عبيد4رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
قائد محمد سعيد المغيني4عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
مزهر عبدالسالم احمد الكاتب4عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
لطيفه عبده عبداهللا فارع5رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
آاتبة قاسم جوم بریق5عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
حنان عبده احمد صایغ5عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدخ39تعز         
فيصل علي عبدالوهاب1رئاسهذآور مدرسة قریة نوبة عامرذ39تعز         
احمد علي زید عباس1عضویهذآور مدرسة قریة نوبة عامرذ39تعز         
محمد محمد حسن شيالن1عضویهذآور مدرسة قریة نوبة عامرذ39تعز         
فائز سالم ابراهيم دوبله2رئاسهذآور مدرسة قریة نوبة عامرذ39تعز         
احمد علي عمر مروش2عضویهذآور مدرسة قریة نوبة عامرذ39تعز         
بدر هزاع حسان عبداهللا 2عضویهذآور مدرسة قریة نوبة عامرذ39تعز         
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سالمه سعيد سالم3رئاسهاناثمدرسة قریة نوبة عامرذ39تعز         
بلقيس منصور عبده محمد 3عضویهاناثمدرسة قریة نوبة عامرذ39تعز         
تميمه بدوي احمد عمر3عضویهاناثمدرسة قریة نوبة عامرذ39تعز         
علي عبده بن عبده السامعي1رئاسهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
عبدالمؤمن قائد محمد عبدالرب1عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
خالد عبدالفتاح علي1عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
صادق حمود محمد الحجي2رئاسهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
احمد محمد عبده السامعي2عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
فؤاد محمد قائد النابهي2عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
قائد عبده سالم3رئاسهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
عبدالباسط محمد قاسم3عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
یاسين محمد هزاع3عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
عمار قائد محمد عبدالرب4رئاسهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
رائد محمد قائد احمد4عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
عبد الكریم عبد اهللا ناجي عبده4عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
قائد قاسم محمد حسن العائضي5رئاسهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
منذر عبدالفتاح علي5عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
عمرو أحمد عبد العزیز المجاهد5عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
علي عبدالفتاح علي6رئاسهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
عبدالحكيم عبده عبداهللا عثمان6عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
علي ناجي عبد الرب السلع6عضویهذآور مرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
نحوى عبدالفتاح علي حزام7رئاسهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
امل سعيد ناشر حمادي7عضویهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
فخریة محمد علي عثمان7عضویهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
رشيده علي احمد سعيد8رئاسهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
نجوى احمد محمد المطري8عضویهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
اماني محمد عبده الحاج8عضویهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
ندى مهيوب محمد عبدالرب9رئاسهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
ساره صادق قائد درهم9عضویهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
سلوي محمد حسين المطري9عضویهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
صفاء نجيب عبد اهللا ثابت10رئاسهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
ليلى منصور سليم10عضویهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
رجاء علي بجاش عبد الوالي10عضویهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
افراح عبده علي11رئاسهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
سلوي محمد احمد القاضي11عضویهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
سهير عبد اهللا احمد عباس11عضویهاناثمرآز مدیریة الدمنةا40تعز         
احمد احمد حسن1رئاسهذآور مدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
مصطفى محمد سيف محسن1عضویهذآور مدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
محمود احمد سعد سيف العراض1عضویهذآور مدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
عصام علي سيف محمد2رئاسهذآور مدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
عمار منصور احمد بن احمد2عضویهذآور مدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
محمد عبداالله محسن ناجي2عضویهذآور مدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
علي احمد غالب االسودي3رئاسهذآور مدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
زعيم عبده محمد قائد3عضویهذآور مدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
جمال محمد سعيد الشرجبي3عضویهذآور مدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
تفاحة سيف عبدالرحمن4رئاسهاناثمدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
افراح حمود سيف4عضویهاناثمدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
رضا عباس سيف محمد4عضویهاناثمدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
هناء منصور احمد بن احمد5رئاسهاناثمدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
سميه قاسم سالم اليوسفي5عضویهاناثمدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
ریم فؤاد قائد درهم5عضویهاناثمدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
عائده احمد علي سيف6رئاسهاناثمدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
الفيه نعمان صالح الحاج6عضویهاناثمدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
رادة عبد الحكيم محمد عبد الحكيم6عضویهاناثمدرسة الفرقان الناصریةب40تعز         
احمد حزام محمد ناجي1رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
عبداهللا عبده محمد ناجي السفياني1عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
وليد قائد ناجي حزام السامعي1عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
توفيق احمد بن احمد ناجي فوز2رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
حافظ عبدالرحمن احمد محمد السفياني2عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
ودیع ناجي علي عبداهللا2عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
مروان سعيد علي صالح الدهدوه3رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
محمد عبده محمد ثابت3عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
عبد العليم علي قاسم3عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
احمد عبد اهللا علي قائد  السفياني4رئاسهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
عبده عبداهللا علي عبداهللا الشعبي4عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
رشاد أحمد محمد الزریقي4عضویهذآور مدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
مریم عبده احمد قاسم السفياني5رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
لمياء أحمد سعيد منصر5عضویهاناثمدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
اقبال سلطان محمد السفياني5عضویهاناثمدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
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لطيفه عبده سالم الكحالني6رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
ندى محمد یحيى عبده 6عضویهاناثمدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
رویدا عبداهللا عقالن6عضویهاناثمدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
وداد عبداهللا عبده محمد قاسم7رئاسهاناثمدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
ندي محمد قاسم احمد7عضویهاناثمدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
وثيقه عبد الرحمن محمد7عضویهاناثمدرسة عثمان بن عفان ( السعدة)ج40تعز         
ابراهيم مرشد علي محمد السلمي1رئاسهذآور مدرسة التوفيق غرابد40تعز         
امين سعيد بن سعيد عثمان1عضویهذآور مدرسة التوفيق غرابد40تعز         
عيسى سلطان علي عثمان1عضویهذآور مدرسة التوفيق غرابد40تعز         
محمد علي محمد حسن الحبيطي2رئاسهذآور مدرسة التوفيق غرابد40تعز         
محمد احمد عبد اهللا النجار2عضویهذآور مدرسة التوفيق غرابد40تعز         
سليمان علي عبد اهللا قحطان2عضویهذآور مدرسة التوفيق غرابد40تعز         
نشوان عبد اهللا احمد عابد3رئاسهذآور مدرسة التوفيق غرابد40تعز         
مطهر جسار محمد علي3عضویهذآور مدرسة التوفيق غرابد40تعز         
محمد احمد عبداهللا العدیني3عضویهذآور مدرسة التوفيق غرابد40تعز         
اتحاد عبد الرقيب احمد غالب4رئاسهاناثمدرسة التوفيق غرابد40تعز         
امل احمد حمود سعيد4عضویهاناثمدرسة التوفيق غرابد40تعز         
اشواق محمد عبدالرحيم4عضویهاناثمدرسة التوفيق غرابد40تعز         
سميره عبداهللا حسن5رئاسهاناثمدرسة التوفيق غرابد40تعز         
اخراج محمد عبد اهللا احمد5عضویهاناثمدرسة التوفيق غرابد40تعز         
نجالء علي عبدالقادر5عضویهاناثمدرسة التوفيق غرابد40تعز         
اميره عبده قائد احمد البرطي6رئاسهاناثمدرسة التوفيق غرابد40تعز         
حنان صادق احمد محمد6عضویهاناثمدرسة التوفيق غرابد40تعز         
أسماء أحمد حمد قائد6عضویهاناثمدرسة التوفيق غرابد40تعز         
فواز محمد عبيد علي1رئاسهذآور مدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
صادق قائد عبدالحميد1عضویهذآور مدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
مبارك عبدالباسط عبده فارع1عضویهذآور مدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
حمزه عبدالباقي حميد الخطيب2رئاسهذآور مدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
فيصل قائد سعيد عبد اهللا2عضویهذآور مدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
وحيد عبده محمد بن محمد2عضویهذآور مدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
نبيل محمد سعيد الشرجبي3رئاسهذآور مدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
محمد قاید هایل3عضویهذآور مدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
قاسم محمد قاسم حسن3عضویهذآور مدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
افراح محمد عبده علي الخطيب4رئاسهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
هناء هاشم احمد شمسان4عضویهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
ذآرى محمد عبد اهللا حسن4عضویهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
تصحيح صادق امين صالح5رئاسهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
ریاء عبدالباقي حميد الخطيب5عضویهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
سهير عبدالسالم احمد عبداهللا5عضویهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
آوثر عبداهللا عبده علي6رئاسهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
منيره عبد الشافي حميد6عضویهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
هالة محمد قائد عبداهللا6عضویهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
انتصار عبد الواحد عبد اهللا7رئاسهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
لبنى عبده علي هاشم7عضویهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
وفاء نجيب عبداهللا عبده7عضویهاناثمدرسة قریة القبة آوآبةه40تعز         
مراد عبده محمد هزاع1رئاسهذآور مدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
نجيب عبد اهللا ثابت القدسي1عضویهذآور مدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
ناصر عبد اهللا محمد سعيد1عضویهذآور مدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
صادق محمد احمد ثابت2رئاسهذآور مدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
طارق قائد محمد مهيوب2عضویهذآور مدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
شكيب عبد القادر علي سالم2عضویهذآور مدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
طارق محمد الحاج عبد اهللا3رئاسهذآور مدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
صادق ردمان هایل3عضویهذآور مدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
اآرم عبدالسالم محمد احمد3عضویهذآور مدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
بصيره هزاع احمد4رئاسهاناثمدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
سوسن محمد ناجي4عضویهاناثمدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
الهام عبده فارع محسن الخطيب4عضویهاناثمدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
حنان عبداهللا محمد مقبل5رئاسهاناثمدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
سماح محمد هایل5عضویهاناثمدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
اروى احمد عبده علي5عضویهاناثمدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
نجيبه عبداهللا عبداالله6رئاسهاناثمدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
فردوس عبداهللا عبدالرزاق6عضویهاناثمدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
تهاني عبد اهللا مقبل6عضویهاناثمدرسة الثورة بالزیلعيو40تعز         
عبد السالم عبد اهللا سعيد صالح1رئاسهذآور مدرسة قریة العباس بالمقلوبةز40تعز         
محمد ثابت احمد السليمي1عضویهذآور مدرسة قریة العباس بالمقلوبةز40تعز         
علي عبده احمد محمد1عضویهذآور مدرسة قریة العباس بالمقلوبةز40تعز         
عمر محمد مهيوب2رئاسهذآور مدرسة قریة العباس بالمقلوبةز40تعز         
عمر علي قائد سيف2عضویهذآور مدرسة قریة العباس بالمقلوبةز40تعز         
جميل عبد مانع  الشرجبي2عضویهذآور مدرسة قریة العباس بالمقلوبةز40تعز         
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احالم سلطان احمد احمد عبداللطيف6رئاسهاناثمدرسة قریة الشعبةك40تعز         
بدریه عبد اهللا حسن6عضویهاناثمدرسة قریة الشعبةك40تعز         
اميره عبدالجبار محمد محمد6عضویهاناثمدرسة قریة الشعبةك40تعز         
عدنان علي قائد قحطان1رئاسهذآور مدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
عبداهللا عبد الرحمن سعيد قائد1عضویهذآور مدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
محمد عبد القادر احمد عثمان السوري1عضویهذآور مدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
وجدي احمد سعيد محمد سعد2رئاسهذآور مدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
فيصل سعيد محمد عبادي2عضویهذآور مدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
حمدي عبدالقوي سعيد سالم2عضویهذآور مدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
علي عبده احمد محمد الدماس3رئاسهذآور مدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
عبد اهللا محمد سعيد عثمان3عضویهذآور مدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
مازن عبد الحفيظ محمد علي3عضویهذآور مدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
عائده عبد النور احمد علي4رئاسهاناثمدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
امتياز عبدالعزیز قائد قحطان4عضویهاناثمدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
هدى احمد عبادي المطلي4عضویهاناثمدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
ریم فيصل محمد سعيد5رئاسهاناثمدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
اروى عبد الباري مهيوب5عضویهاناثمدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
وجدان عبد الحفيظ محمد علي5عضویهاناثمدرسة الفرقان همادنةل40تعز         
فؤاد قائد درهم البرطي1رئاسهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
عبدالعزیز علي سالم1عضویهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
نبيل قاسم احمد1عضویهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
هاشم شریف عبد الرحيم حسين2رئاسهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
یعقوب یوسف اسماعيل قاسم2عضویهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
مشعل احمد سعيد2عضویهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
محمد عبده عبداهللا محمد المكردي3رئاسهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
عبدالحليم محمد أحمد قاسم3عضویهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
مهيوب عبد الوهاب علي محمد3عضویهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
ماجد محمد عبده محمد سعيد4رئاسهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
عبدالجبار سعيد اسماعيل4عضویهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
محمد صالح حسن عبادي4عضویهذآور مدرسة السالم مرعيتم40تعز         
احسان توفيق قاسم أحمد5رئاسهاناثمدرسة السالم مرعيتم40تعز         
عفاف علي محمد عبدالكریم5عضویهاناثمدرسة السالم مرعيتم40تعز         
ازهار محمد حسن عبده قاسم5عضویهاناثمدرسة السالم مرعيتم40تعز         
الهام عبدالواسع علي ثابت6رئاسهاناثمدرسة السالم مرعيتم40تعز         
رومل محمد أحمد علي6عضویهاناثمدرسة السالم مرعيتم40تعز         
بشري بجاش حسن الحماطي6عضویهاناثمدرسة السالم مرعيتم40تعز         
فائزه محمد حاتم حسان7رئاسهاناثمدرسة السالم مرعيتم40تعز         
ذآرى ناجي حسان7عضویهاناثمدرسة السالم مرعيتم40تعز         
سمية فضل محمد عبد الملك7عضویهاناثمدرسة السالم مرعيتم40تعز         
فؤاد احمد سيف ابراهيم1رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
باسم طاهر علي سيف1عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
منير محمد قاسم محمد سيف1عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
رضوان علي ناصر2رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
طارق احمد محمد حيدر2عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
علي سرحان محمد فضل2عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
عبد المجيد محمد علي عبد اهللا3رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
عبداهللا عبداهللا ابراهيم محمد3عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
مصطفى احمد محمود عبد الغني3عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
نذیر عبده احمد مانع4رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
أنيس سعيد احمد محمد4عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
سليمان حسن محمد سيف4عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادن40تعز         
بسمه عبدالواحد محمد ابراهيم 5رئاسهاناثمدرسة طارق بن زیادن40تعز         
حياه عبده عبد اهللا محمد االدریسي5عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادن40تعز         
نجوى عبده سالم5عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادن40تعز         
ندي احمد محمد سعيد6رئاسهاناثمدرسة طارق بن زیادن40تعز         
روضه عبدالرحمن الصهياني6عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادن40تعز         
اشواق عبداهللا صالح 6عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادن40تعز         
امل خالد عبداهللا صالح7رئاسهاناثمدرسة طارق بن زیادن40تعز         
أمة اهللا أحمد بن أحمد الوضيحي7عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادن40تعز         
صباح عبده عبد اهللا محمد7عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادن40تعز         
فيصل عبد اهللا عوض سيف1رئاسهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
یاسين محمد صالح البریهي1عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
فضل علي احمد المسهري1عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
صالح ناشر عبده2رئاسهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
وجدي عبدالملك هزاع2عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
احمد صالح علي السورقي2عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
مختار محمد غالب االرشي3رئاسهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
مروان عبده صالح سعيد3عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
حلمي داؤود محمد قاسم3عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
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فيصل محمد راوح4رئاسهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
عادل محمد عبدالعزیز االهدل4عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
مروان عبدالرقيب علي احمد4عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
منصور محمد هزاع5رئاسهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
هجرس بليغ سعيد هزاع5عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
علي عبده المحمود عبده سيف5عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
منير على محمد زلعط6رئاسهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
هشام احمد احمد الغني6عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
عالء عبده فيصل سرحان6عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
عادل عبدالباقي عبدالجبار7رئاسهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
ماجد عبدالغني عبد العزیز7عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
یوسف قاسم محمد قائد7عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
محمد ردمان غالب سعيد8رئاسهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
فتحي علي هزاع عبيد8عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
محمد حسين أحمد الحميقاني8عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
وهيب حيدر احمد9رئاسهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
نجيب محمد مقبل صالح9عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
بليغ سعيد هزاع9عضویهذآور مدرسة الثورة الراهدها41تعز         
سهام فيصل ناشر حسن10رئاسهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
هدى عبدالخالق احمد10عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
جميله سالم احمد10عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
عفراء علي بن علي11رئاسهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
وداد مهيوب حمود ثابت11عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
فاتن عبد اهللا هاشم سعيد11عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
رندة عبد الغني عبد العزیز12رئاسهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
تغرید محمد البراق الشوافي12عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
اتفاق احمد عبداللطيف12عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
نداء احمد احمد الغني13رئاسهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
تهاني منصور عبد اهللا عوف13عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
هيفاء فاروق عبدالخق13عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
شفيقه منصور محمد الجرادي14رئاسهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
روان مهيوب علي سيف14عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
منى عباس قائد14عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
سهام محمد الزغير15رئاسهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
حنان صالح محمد ردمان15عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
بسمة یاسين عبد اهللا محمد15عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
اقبال محمد حسن عثمان16رئاسهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
رفيقه عبداهللا الرميح16عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
اشواق محمد صالح16عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
ازهار ناصر علي17رئاسهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
غزة یحيى محمد غالب السامعي17عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
نجوي قائد محمد عبد القادر17عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
نادیة احمد عبد الوهاب احمد18رئاسهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
هناء شرف احمد18عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
ليالي حميد احمد علي عالو18عضویهاناثمدرسة الثورة الراهدها41تعز         
عدنان احمد عبده ناشر1رئاسهذآور مدرسة التعاونب41تعز         
احمد هزاع علي مثني1عضویهذآور مدرسة التعاونب41تعز         
عارف مهيوب عامر1عضویهذآور مدرسة التعاونب41تعز         
جميل سالم عبد اهللا محمد2رئاسهذآور مدرسة التعاونب41تعز         
احمد عثمان احمد الخزاعي2عضویهذآور مدرسة التعاونب41تعز         
طارق شریف عبدالرحيم2عضویهذآور مدرسة التعاونب41تعز         
صباح احمد الحاج3رئاسهاناثمدرسة التعاونب41تعز         
داليه علي عبده درهم3عضویهاناثمدرسة التعاونب41تعز         
سمية طه علي3عضویهاناثمدرسة التعاونب41تعز         
شفاء محمد عبد المؤمن4رئاسهاناثمدرسة التعاونب41تعز         
اسماء عبدالودود عبدالرب4عضویهاناثمدرسة التعاونب41تعز         
سهام محمود المحمودي4عضویهاناثمدرسة التعاونب41تعز         
محمد عبد الحبيب ردمان1رئاسهذآور مدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
عبدالسالم حنش1عضویهذآور مدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
لطفي محمد عبداهللا قائد1عضویهذآور مدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
سامي محمد حزام2رئاسهذآور مدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
عبد الباقي احمد مصلح هزاع2عضویهذآور مدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
طالل احمد دبان2عضویهذآور مدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
خالد احمد غالب عبد اهللا3رئاسهذآور مدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
عبداهللا عبدالسالم عبده سنان3عضویهذآور مدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
رفيق عبده سيف الشامي3عضویهذآور مدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
انتصار السيد طاهر4رئاسهاناثمدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
رفيقه ناجي سعيد علي4عضویهاناثمدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
سميرة هزاع عبداهللا4عضویهاناثمدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
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سالي محمد هائل5رئاسهاناثمدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
اشواق ناصر حسن5عضویهاناثمدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
أحالم عبده محمد الشامي5عضویهاناثمدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
اقبال احمد غالب6رئاسهاناثمدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
امل احمد عبده علي الجندي6عضویهاناثمدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
لينا عبده محمد الجرادي6عضویهاناثمدرسة الجيل الصاعدج41تعز         
فاروق عبداهللا ناشر غالب1رئاسهذآور مدرسة السعيدد41تعز         
وفيق عبدالرحمن عبدالمجيد قباطي1عضویهذآور مدرسة السعيدد41تعز         
منتظر سليم محمد عثمان1عضویهذآور مدرسة السعيدد41تعز         
مصطفى محمد عبده قائد2رئاسهذآور مدرسة السعيدد41تعز         
حارث امين راوح غالب2عضویهذآور مدرسة السعيدد41تعز         
أمجد عبد الوارث عبد الكریم2عضویهذآور مدرسة السعيدد41تعز         
عبد اهللا صالح غالب محسن3رئاسهذآور مدرسة السعيدد41تعز         
خالد ثابت محمد عبده 3عضویهذآور مدرسة السعيدد41تعز         
فواز علي عبداهللا ناشر3عضویهذآور مدرسة السعيدد41تعز         
نظام امين عبد الرحمن ناشر4رئاسهاناثمدرسة السعيدد41تعز         
صفيه غالب محمد صالح4عضویهاناثمدرسة السعيدد41تعز         
انتصار عبداهللا الحاج4عضویهاناثمدرسة السعيدد41تعز         
ذآریه سعيد قاسم5رئاسهاناثمدرسة السعيدد41تعز         
أفراح عبده فارع مدهش5عضویهاناثمدرسة السعيدد41تعز         
ماجده عبد الباري ناجي احمد5عضویهاناثمدرسة السعيدد41تعز         
اروي احمد حمود علي6رئاسهاناثمدرسة السعيدد41تعز         
جيهان محمد عبداهللا6عضویهاناثمدرسة السعيدد41تعز         
افراح عبدالعزیز احمد6عضویهاناثمدرسة السعيدد41تعز         
بندر عبد المجيد عبد الملك1رئاسهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
عبدالوارث احمد محمد1عضویهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
ماجد عبدالعزیز مجاهد1عضویهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
عبده عبدالسالم عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
عبد الودود احمد محمد احمد2عضویهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
خليل حمود محسن2عضویهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
عمار عارف عبداهللا محي الدین3رئاسهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
منصور احمد محمد احمد3عضویهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
محمد غانم محسن3عضویهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
جميل مهيوب عبداهللا سالم4رئاسهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
طارق عبد الكریم عبداهللا عبد الرحيم4عضویهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
عبد الواحد مقبل عبد الواحد4عضویهذآور مدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
رغده عبداهللا محمد5رئاسهاناثمدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
شيماء حسين عبد الرزاق الصانع5عضویهاناثمدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
تحریر عبد الرقيب احمد5عضویهاناثمدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
ایناس عبد اهللا علي العليمي6رئاسهاناثمدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
اماني نجيب عبدالخالق6عضویهاناثمدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
وليده عبد الباقي علي الحميد6عضویهاناثمدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
بغداد محمد البراق شاهر7رئاسهاناثمدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
غادة محبوب محمد عثمان7عضویهاناثمدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
صفاء یوسف عبدالمحمود االهدل7عضویهاناثمدرسة الزیتون ورزانه41تعز         
سليمان علي محمد الجناحي1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
خالد علي عبده غالب1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
هادي احمد عبد القادر علي1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
صالح حسن سعيد الصبيحي2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
مشير صادق الحالي2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
عبده حمود محسن احمد2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
خيریة ناجي قائد الجرباني3رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
صفيه ناشر محمد حمادي3عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
صباح علي خوالن3عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
افتكار علي شعالن4رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
نبيله سعيد مقبل عبد اهللا4عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
فاطمة ناجي ردمان4عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليد الرحيبةو41تعز         
نجيب عبد الحق سيف احمد1رئاسهذآور مدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
علي مهيوب قائد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
عبدالرب حمود علي1عضویهذآور مدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
فائز احمد عبدالواحد2رئاسهذآور مدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
عبد الملك عبد اهللا علي الداللي2عضویهذآور مدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
ماجد ناشر عبد الملك عبده2عضویهذآور مدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
حاتم عبد اهللا احمد عابد3رئاسهذآور مدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
صادق علي عبده احمد3عضویهذآور مدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
نذیر ثابت الحوشبي3عضویهذآور مدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
وداد عبده سالم احمد4رئاسهاناثمدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
بشرى عبدالحميد حمود البشيري4عضویهاناثمدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
وحده محمد قحطان حسين4عضویهاناثمدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
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انجيال علي قاسم احمد5رئاسهاناثمدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
أماني عبدالرؤوف ردمان محمد5عضویهاناثمدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
رجاء محمد مقبل صالح5عضویهاناثمدرسة فتح الرحمن ضبوانز41تعز         
خالد منصور المكردي1رئاسهذآور مدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
عادل أحمد حسين1عضویهذآور مدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
عبده علي قائد  نعمان1عضویهذآور مدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
جسار علي مهيوب2رئاسهذآور مدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
محمد عبده محمد قاسم الشرعبي2عضویهذآور مدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
فواز عبد اهللا عبده محمد2عضویهذآور مدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
سوسن عبد اهللا عبده المكردي3رئاسهاناثمدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
رانيا امين سالم3عضویهاناثمدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
بغداد مصطفى الورد3عضویهاناثمدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
سهام عبدالرسول فوز4رئاسهاناثمدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
وسيمه محمد عبد اهللا حسين4عضویهاناثمدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
هيفاء احمد علي4عضویهاناثمدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
فاتن عبد اهللا عبده محمد5رئاسهاناثمدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
نادیه احمد عبداهللا عثمان5عضویهاناثمدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
سالي علي یحيى المطري5عضویهاناثمدرسة السالم (شطيفه)ح41تعز         
محمد سعيد علي صالح1رئاسهذآور مدرسة الخير المالحط41تعز         
عدنان عبدالفتاح البدوي1عضویهذآور مدرسة الخير المالحط41تعز         
مراد عبدالجبار عبده1عضویهذآور مدرسة الخير المالحط41تعز         
منير علي  محمد ناجي2رئاسهذآور مدرسة الخير المالحط41تعز         
ودیع حسن الحاج2عضویهذآور مدرسة الخير المالحط41تعز         
احمد محمد عبدالوهاب2عضویهذآور مدرسة الخير المالحط41تعز         
جسار مهيوب علي محمد3رئاسهذآور مدرسة الخير المالحط41تعز         
عبد الهادي علي لطف عبده3عضویهذآور مدرسة الخير المالحط41تعز         
باسل خالد عبد اللطيف القباطي3عضویهذآور مدرسة الخير المالحط41تعز         
وزیره عبدالملك عبدالغني4رئاسهاناثمدرسة الخير المالحط41تعز         
آریمه محسن عبده البرطي4عضویهاناثمدرسة الخير المالحط41تعز         
روان عبده محمد عبدالقادر4عضویهاناثمدرسة الخير المالحط41تعز         
دائلة عبده ثابت عبده5رئاسهاناثمدرسة الخير المالحط41تعز         
افتخار صالح الجندي5عضویهاناثمدرسة الخير المالحط41تعز         
أمل عبداهللا أحمد حسن5عضویهاناثمدرسة الخير المالحط41تعز         
خيریه محمد حسن المالحي6رئاسهاناثمدرسة الخير المالحط41تعز         
نبيهة محمد عبد الغني6عضویهاناثمدرسة الخير المالحط41تعز         
نجوى احمد محمد سعيد6عضویهاناثمدرسة الخير المالحط41تعز         
اصيل عبدالحافظ فضل1رئاسهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
معاذ مقراط سعيد صادق1عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
محمد منصور احمد عبده1عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
بشير علي إبراهيم2رئاسهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
علي محمد مكرد2عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
مشير مقبل عوض2عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
ناصر محمد عبدالرحمن3رئاسهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
صالح محبوب محمد عثمان3عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
عبد اهللا ابراهيم محمد غالب3عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
یوسف محمد مهيوب العسلي4رئاسهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
منصور عبده سنان4عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
عبدالحكيم عبدالقيوم سيف4عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
نجيب عبده علي مكرد5رئاسهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
عبد الكریم ردمان محمد سيف5عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
محمد سعيد فارع مدهش5عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
داؤود حمود عبد الوهاب الفاتش6رئاسهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
عارف عبداهللا احمد6عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
فهد عبدالودود مقبل احمد6عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
احمد حزام محمد7رئاسهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
طالل عبد العزیز ناشر حسن7عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
عصام عبداهللا عبد الرقيب7عضویهذآور مدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
نعمه قائد احمد محمد8رئاسهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
عزیزه ثابت عبدالعزیز8عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
رسمه عبدالوهاب عبدالرحمن8عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
شيماء ثابت راوح9رئاسهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
مني محمد مقبل صالح9عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
صباح محمد أحمد عبد اهللا الحبشي9عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
امریه عبده احمد عبد اهللا10رئاسهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
هيفاء حمود عبدالمجيد10عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
سعاد محمد عبدالرحمن10عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
مياده عبدالحافظ فضل11رئاسهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
ميثاق عبد اهللا عبده قاسم11عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
اروي احمد فضل نعمان11عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
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عال عبد القادر ثابت سالم12رئاسهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
فادیه عبدالناصر سعيد12عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
برلين عبدالحافظ فضل12عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
وزیره محمد قائد االشبط13رئاسهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
وضحة أحمد سيف علي13عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
سوسن عبده سيف محمد13عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
امل عبدالمجيد محمد احمد14رئاسهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
آفاء محمد قائد االسيط14عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
أفراح حسين أحمد الحميقاني14عضویهاناثمدرسة مجمع الشهيد منصور هزاعى41تعز         
نجيب محمد  ناجي محيسن1رئاسهذآور مدرسة النجاح شویفهك41تعز         
عبدالباسط عبدالصمد مصيلحي1عضویهذآور مدرسة النجاح شویفهك41تعز         
قيس منصور عبدالولي1عضویهذآور مدرسة النجاح شویفهك41تعز         
سليم محمد سعيد حيدر2رئاسهذآور مدرسة النجاح شویفهك41تعز         
عبدالحافظ سعيد علي2عضویهذآور مدرسة النجاح شویفهك41تعز         
عادل محمود شائف المعمري2عضویهذآور مدرسة النجاح شویفهك41تعز         
عبدالناصر محمد منصور3رئاسهذآور مدرسة النجاح شویفهك41تعز         
یاسين محمد عبده علي3عضویهذآور مدرسة النجاح شویفهك41تعز         
فواز محمد ناجي علي3عضویهذآور مدرسة النجاح شویفهك41تعز         
روضه احمد عبده الشوافي4رئاسهاناثمدرسة النجاح شویفهك41تعز         
أفراح أمين ناجي محسن4عضویهاناثمدرسة النجاح شویفهك41تعز         
ود سعيد مدهش مقبل4عضویهاناثمدرسة النجاح شویفهك41تعز         
احالم منصور نعمان عبد الحق5رئاسهاناثمدرسة النجاح شویفهك41تعز         
برلين ثابت راوح5عضویهاناثمدرسة النجاح شویفهك41تعز         
زهور محمد علي االشول5عضویهاناثمدرسة النجاح شویفهك41تعز         
نسرین اسكندر ثابت6رئاسهاناثمدرسة النجاح شویفهك41تعز         
ميمونة عبد اهللا عبد الرقيب6عضویهاناثمدرسة النجاح شویفهك41تعز         
سعاد منصور نعمان عبد الحق6عضویهاناثمدرسة النجاح شویفهك41تعز         
هارون عبداهللا احمد فارع1رئاسهذآور مدرسة عمر بن العاصل41تعز         
مازن محمد غالب حسان1عضویهذآور مدرسة عمر بن العاصل41تعز         
هزاع صادق مدهش هزاع1عضویهذآور مدرسة عمر بن العاصل41تعز         
خليل علي سيف عبده2رئاسهذآور مدرسة عمر بن العاصل41تعز         
صالح فيصل صالح2عضویهذآور مدرسة عمر بن العاصل41تعز         
أحمد عبدالرب علي2عضویهذآور مدرسة عمر بن العاصل41تعز         
فاروق احمد صالح3رئاسهذآور مدرسة عمر بن العاصل41تعز         
عيسي علي احمد سعيد3عضویهذآور مدرسة عمر بن العاصل41تعز         
نشوان هاشم عمر األهدل3عضویهذآور مدرسة عمر بن العاصل41تعز         
رضا عبده علي إبراهيم4رئاسهاناثمدرسة عمر بن العاصل41تعز         
انتصار محمد احمد علي4عضویهاناثمدرسة عمر بن العاصل41تعز         
مروى جمال الغشيمي4عضویهاناثمدرسة عمر بن العاصل41تعز         
ثابت علي محمد احمد1رئاسهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
شفيق عبدالرحمن قاسم احمد1عضویهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
هارون سالم صالح 1عضویهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
محمد أحمد عبداهللا محمد2رئاسهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
عبدالرحمن هائل سعيد2عضویهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
فائز عبده احمد2عضویهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
مجيب الرحمان عبدالجليل شاهر داود3رئاسهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
عبده مسعد مقبل مهدي3عضویهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
أنور عبد الرحمن سلطان عبداهللا3عضویهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
سمير عبده مهيوب علي4رئاسهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
فهمي محمد حيدر الزغير4عضویهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
وهيب أمين أحمد ثابت4عضویهذآور مدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
صدقه سلمان مقبل 5رئاسهاناثمدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
وفاء مسعد مقبل مهيوب5عضویهاناثمدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
نبيلة محمد هزاع العامري5عضویهاناثمدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
أشواق عبدالوهاب عماد6رئاسهاناثمدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
امریه عبداهللا احمد6عضویهاناثمدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
لينا عبدالوهاب علي نعمان6عضویهاناثمدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
وحيده محمد حيدر الزغير7رئاسهاناثمدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
نوال عبالكافي اسعد ثابت7عضویهاناثمدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
لينا ادریس محمد محمد7عضویهاناثمدرسة الخطو ة النموذجيةا42تعز         
عبداللطيف لطف عبدالخالق1رئاسهذآور مدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
وضاح احمد عبده عماد1عضویهذآور مدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
احمد محمد شاهر1عضویهذآور مدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
عبداهللا عبدالكریم عمر الهتاري2رئاسهذآور مدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
محمد أحمد عبدالحميد2عضویهذآور مدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
شوقي اسعد عبده سالم2عضویهذآور مدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
عبداهللا عبدالقوي عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
وليد عثمان محسن 3عضویهذآور مدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
صادق حمود محمد الحجي3عضویهذآور مدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
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اسماء عبد السالم صوفان السكندري4رئاسهاناثمدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
وضحه فياض علي عبدالحق4عضویهاناثمدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
عبير محفوظ عبدالواسع4عضویهاناثمدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
بثينه عبدالباسط عبدالصمد محمد5رئاسهاناثمدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
سمر احمد عبدالقادر صالح5عضویهاناثمدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
أميرة محمد هزاع العامري5عضویهاناثمدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
امنيه محمد قاسم عبداهللا6رئاسهاناثمدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
سعاد نجيب محمد یحيى 6عضویهاناثمدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
منيرة محمد نعمان غالب6عضویهاناثمدرسة الثورة الثانویةب42تعز         
علي عبده ثابت1رئاسهذآور مستوصف الویدةج42تعز         
رمزي مطهر عبداهللا عبدالرحمن1عضویهذآور مستوصف الویدةج42تعز         
آامل طاهر عبدالقوي1عضویهذآور مستوصف الویدةج42تعز         
فكري عبداهللا عبده ابراهيم2رئاسهذآور مستوصف الویدةج42تعز         
حليم علي عبد اله نعمان2عضویهذآور مستوصف الویدةج42تعز         
عدنان نعمان احمد ححسن سعيد2عضویهذآور مستوصف الویدةج42تعز         
عبير عبدالرقيب علي مرهوب3رئاسهاناثمستوصف الویدةج42تعز         
فاطمة علي زید3عضویهاناثمستوصف الویدةج42تعز         
رحمه محمد احمد ثابت3عضویهاناثمستوصف الویدةج42تعز         
عائشه عبدالعزیز فضل بشر4رئاسهاناثمستوصف الویدةج42تعز         
هيفاء فياض علي عبدالحق4عضویهاناثمستوصف الویدةج42تعز         
شيماء عبدالودود شاهر انعم4عضویهاناثمستوصف الویدةج42تعز         
منصور محمد عبداهللا عرشان1رئاسهذآور مدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
طالل عبدالواسع محمد ثابت1عضویهذآور مدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
توفيق عبداهللا سيف مقبل الكمالي1عضویهذآور مدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
علي عبدالحق حميد عثمان2رئاسهذآور مدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
آامل ثابت نعمان2عضویهذآور مدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
فتحي احمد احمد علي الفندي2عضویهذآور مدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
خوزران ثابت عبداهللا نعمان3رئاسهاناثمدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
عبير جازم عبدالرحمن محمد3عضویهاناثمدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
آوآب صادق محمد سالم3عضویهاناثمدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
رنا عبده نعمان غالب4رئاسهاناثمدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
وفاء علي محمد علوان4عضویهاناثمدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
اقبال احمد احمد علي الفندي4عضویهاناثمدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
سمر عبده احمد عابد5رئاسهاناثمدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
ندى أحمد عبدالفتاح5عضویهاناثمدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
ماریه سالم عبده محمد5عضویهاناثمدرسة الشهيد شاهر داودد42تعز         
سلطان حسن محمد سالم1رئاسهذآور مدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
جواد احمد محمد یحيى 1عضویهذآور مدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
جهاد احمد عبدالرحمن قاسم 1عضویهذآور مدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
نبيل مرشد عبده ناشر2رئاسهذآور مدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
علي سعيد محمد بازل2عضویهذآور مدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
امجد شكيب محمد عبدالرحيم2عضویهذآور مدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
سلوى علي زید3رئاسهاناثمدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
رنا عبدالحافظ محمد محسن 3عضویهاناثمدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
اخالص عبدالحق احمد عبداهللا3عضویهاناثمدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
ليبيا سعيد طالب بازل4رئاسهاناثمدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
أشواق عبد الغني علي طاهر4عضویهاناثمدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
مها شاهر سعيد بن سعيد4عضویهاناثمدرسة المحبوب النموذجيةه42تعز         
هشام علي محمد محسن 1رئاسهذآور مدرسة منصور شایفو42تعز         
سعيد عبده سيف العریقي1عضویهذآور مدرسة منصور شایفو42تعز         
صالح محمد احمد سيف1عضویهذآور مدرسة منصور شایفو42تعز         
عبده علي محمد حسين2رئاسهذآور مدرسة منصور شایفو42تعز         
عارف عبدالجليل عبادي عبداهللا2عضویهذآور مدرسة منصور شایفو42تعز         
عبدالولي احمد عماد الهياجي2عضویهذآور مدرسة منصور شایفو42تعز         
محمد عدبالكریم ثابت االغبري3رئاسهذآور مدرسة منصور شایفو42تعز         
احمد عبدالجليل حسن عثمان3عضویهذآور مدرسة منصور شایفو42تعز         
ماجد نعمان غالب عبده3عضویهذآور مدرسة منصور شایفو42تعز         
رانيا مصدق علي العریقي4رئاسهاناثمدرسة منصور شایفو42تعز         
تهاني نصر احمد غالب4عضویهاناثمدرسة منصور شایفو42تعز         
افراح عبده علي احمد4عضویهاناثمدرسة منصور شایفو42تعز         
سمر محمد عبدالباقي عبدالحق5رئاسهاناثمدرسة منصور شایفو42تعز         
تونس عبد الباري علي محيي الدین5عضویهاناثمدرسة منصور شایفو42تعز         
وفاء سلطان عثمان بحجوح5عضویهاناثمدرسة منصور شایفو42تعز         
اموره محمد عبدالوارث محمد العریقي6رئاسهاناثمدرسة منصور شایفو42تعز         
فاطمه ناجي محمد طاهر6عضویهاناثمدرسة منصور شایفو42تعز         
جليله محمد قائد احمد الزمر6عضویهاناثمدرسة منصور شایفو42تعز         
یاسين یوسف سعيد االثوري1رئاسهذآور معاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
عبدالواحد یوسف الصغير1عضویهذآور معاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
محفوظ علي احمد صالح 1عضویهذآور معاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
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عبداهللا حمود عبداهللا غانم2رئاسهذآور معاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
عادل حميد الصغير سعيد2عضویهذآور معاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
ماجد احمد عباس  صالح 2عضویهذآور معاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
ذآرى یوسف الصغير 3رئاسهاناثمعاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
منال یوسف حيدرة ثابت3عضویهاناثمعاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
ورده عبدالحافظ راوح3عضویهاناثمعاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
سهام توفيق طه احمد4رئاسهاناثمعاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
سوسن علي حمود عبدالقادر4عضویهاناثمعاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
ليندى عبد الحكيم عبد الكریم4عضویهاناثمعاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
اروى عبدالصمد علي عماد5رئاسهاناثمعاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
افتكار محمد عبده محمد5عضویهاناثمعاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
نجال خليل عبدالرزاق5عضویهاناثمعاذ بن جبل مقاشبةز42تعز         
عاني احمد عبدالجبار احمد1رئاسهذآور مدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
عبدالفتاح سعيد احد1عضویهذآور مدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
عبد الستار عبد السالم صوفان السكندري1عضویهذآور مدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
نبيل عبدالقوي عبداهللا ثابت2رئاسهذآور مدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
وليد عبد اهللا عبد الجبار سعيد2عضویهذآور مدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
وائل محمد عبد الحفيظ2عضویهذآور مدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
اختيار طه عبد اهللا ثابت3رئاسهاناثمدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
نداء عبدالرحمن احمد ثابت3عضویهاناثمدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
اميره عبدالقوي ثابت3عضویهاناثمدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
سميه احمد عبدالحفيظ عبدالرحمن4رئاسهاناثمدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
ارتفاع محمد زغير احمد زائد4عضویهاناثمدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
الهام عبد اهللا حسن محمد4عضویهاناثمدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
نجالء خليل عبدالرزاق5رئاسهاناثمدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
راویه عبدالواحد عبداهللا عبدالرحمن5عضویهاناثمدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
هند عبدالعزیز عبداهللا محمد5عضویهاناثمدرسة الوحدة حالمهح42تعز         
عبدالصمد عبدالكریم عبده طاهر1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
آامل محمد عبدالقادر عبداهللا1عضویهذآور مدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
خليل عبدالقوي عبداهللا1عضویهذآور مدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
مجيب عبد الواسع سعيد محمد2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
جميل عبدالتواب ثابت همدان2عضویهذآور مدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
عبدالرقيب عثمان غالب سعيد الشرع2عضویهذآور مدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
عبداهللا محمد عبدالخبير عبدالودود3رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
جميل سالم احمد3عضویهذآور مدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
عبداهللا محمد حميد سيف3عضویهذآور مدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
منال نجيب سالم قائد4رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
جميله سعيد عبداهللا عبدالرب4عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
لينا فيصل عبده فارع4عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
بسمه عبدالقادر عبدالودود5رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
سهام نجيب انعم قائد 5عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
اشواق عبدالحكيم احمد قائد5عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
اقبال عبدالتواب ثابت همدان6رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
سحر غالب عقالن الشرعبي6عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
سهام عبد اهللا حسن محمد6عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
ذآرى درهم عبده ناجي7رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
زبيده سهيل ابراهيم عقيل7عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
سماح عبده سعيد ابراهيم7عضویهاناثمدرسة الشهيد عبد الرحمن مهيوبط42تعز         
جالل علي احمد عبدالرحمن1رئاسهذآور مدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
شوقي عبد اهللا حسن محمد1عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
عالم عبدالحميد علي محمد1عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
محمد حيدرة ثابت2رئاسهذآور مدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
جالل دائل عبده محمد 2عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
غسان محمد عبداهللا 2عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
سحر علي الصغير ثابت3رئاسهاناثمدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
اشتياق محمد عبدالدائم3عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
انتصار امين ثابت عبداهللا3عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
سحر عبد الباري علي محي الدین4رئاسهاناثمدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
افراح نجيب سعيد سيف4عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
ابتسام آمال عبدالجبار عثمان4عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید عراعرى42تعز         
عمار غيالن عبده نعمان1رئاسهذآور مدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
رفيد عبدالباقي علي ثابت 1عضویهذآور مدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
محمد عبدالواحد عبده محمد1عضویهذآور مدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
انور احمد عبده صائل2رئاسهذآور مدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
منيف سعيد قاسم نعمان2عضویهذآور مدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
عبدالرحمن احمد قاسم الصبيحي2عضویهذآور مدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
سبا دائل عبده مسعد3رئاسهاناثمدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
ليبيا عبداهللا درهم محمد3عضویهاناثمدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
وفاق داود عبد الخالق سالم3عضویهاناثمدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
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جليله عبدالرحيم محمد عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
وفاء طاهر احمد غالب4عضویهاناثمدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
ابتسام محمد هزاع سعيد4عضویهاناثمدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
ميسون عبدالخالق ابراهيم سيف5رئاسهاناثمدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
فخریة عبداهللا سعيد5عضویهاناثمدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
اميره سلطان عبدالعزیز محسن5عضویهاناثمدرسة الوحدة وعالنك42تعز         
احمد منصور عبدالصمد محمد1رئاسهذآور مستوصف الخزجةل42تعز         
عاطف شاهر زعبل عبده1عضویهذآور مستوصف الخزجةل42تعز         
نصر امين حميد عثمان1عضویهذآور مستوصف الخزجةل42تعز         
منيف محمد یحيى الزبيري2رئاسهذآور مستوصف الخزجةل42تعز         
عارف محمد حميد عثمان2عضویهذآور مستوصف الخزجةل42تعز         
حلمي محمد مرشد ناجي2عضویهذآور مستوصف الخزجةل42تعز         
حمدي عبدالرقيب عبيد طاهر3رئاسهذآور مستوصف الخزجةل42تعز         
فرید علي عبدالجليل3عضویهذآور مستوصف الخزجةل42تعز         
وليد سلطان سعيد مهيوب3عضویهذآور مستوصف الخزجةل42تعز         
نبيله محبوب ناشر محمد4رئاسهاناثمستوصف الخزجةل42تعز         
احالم درهم ثابت نعمان4عضویهاناثمستوصف الخزجةل42تعز         
عبير محمد عبدالدائم 4عضویهاناثمستوصف الخزجةل42تعز         
سمر عبداالله محمد سعيد5رئاسهاناثمستوصف الخزجةل42تعز         
تغارید امين قاسم احمد5عضویهاناثمستوصف الخزجةل42تعز         
عتاب علي محمد عبده5عضویهاناثمستوصف الخزجةل42تعز         
سوسن جيالن اسماعيل الحدي6رئاسهاناثمستوصف الخزجةل42تعز         
تهاني درهم ثابت نعمان6عضویهاناثمستوصف الخزجةل42تعز         
سلوى محمد مهيوب6عضویهاناثمستوصف الخزجةل42تعز         
عبدالباري محمد احمد1رئاسهذآور مستوصف المغاليسم42تعز         
احمد محمد الصغير محمود1عضویهذآور مستوصف المغاليسم42تعز         
علي درهم غالب سعيد1عضویهذآور مستوصف المغاليسم42تعز         
عبده محمد احمد سعيد2رئاسهذآور مستوصف المغاليسم42تعز         
نصيب عبدالقادر عثمان االثوري2عضویهذآور مستوصف المغاليسم42تعز         
احمد علي شاهر احمد2عضویهذآور مستوصف المغاليسم42تعز         
محمد احمد محمد المنصوب3رئاسهذآور مستوصف المغاليسم42تعز         
سامي محمد علي عبد اهللا3عضویهذآور مستوصف المغاليسم42تعز         
عاصم سيف جامل مقبل3عضویهذآور مستوصف المغاليسم42تعز         
انيسه محمد سيف الحاج4رئاسهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
ميمونه محمد عبده احمد4عضویهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
نجيب عبداهللا زید4عضویهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
فائزة علي عبداهللا5رئاسهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
عدیله نعمان قائد مقبل5عضویهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
هيمان سلطان سعيد صالح 5عضویهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
عدیله حميد عبده الزغير6رئاسهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
مها محسن محمد حسن6عضویهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
وجدان محمد عبده شائف6عضویهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
ریم فيصل عبده فارع7رئاسهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
فوزیه جازم الزغير مقبل7عضویهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
أختيار حامد أحمد قحطان7عضویهاناثمستوصف المغاليسم42تعز         
زیاد منصور عبدالرحمن سعيد1رئاسهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
علي محمد احمد سيف1عضویهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
فوزي اسماعيل عبده الصوفي1عضویهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
فائز عبد الفتاح عبد العليم2رئاسهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
لبيب عبدالجليل عبدالودود عقالن2عضویهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
فؤاد سعيد عبداهللا ثابت2عضویهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
خالد عثمان ناشر3رئاسهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
فهد یاسين عبدالباقي محمد3عضویهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
نبيل عبده علي زید3عضویهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
یوسف علي نعمان العامري4رئاسهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
فيصل علي سيف منصور4عضویهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
عبد الخالق حسن علي ناصر4عضویهذآور مدرسة قاع الحقن42تعز         
عدیله عيدروس احمد علي5رئاسهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
اقبال امين قاسم احمد5عضویهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
صفاء عبدالفتاح محمد سعيد5عضویهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
لينا محمد قائد محمد6رئاسهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
فنون محمد علي احمد6عضویهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
سبا سالم احمد نعمان6عضویهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
شكریه محمد قائد محمد7رئاسهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
ریم طه بدر عبد العليم7عضویهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
صابرین عبدالجليل قائد7عضویهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
نجيه عبدالفتاح هاشم8رئاسهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
الطاف امين سعيد عثمان8عضویهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
أشراق عبد العزیز سالم8عضویهاناثمدرسة قاع الحقن42تعز         
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انيس ثابت مجاهد زید1رئاسهذآور مدرسة الثورة جاشعس42تعز         
فؤاد مكرد سعيد فارع 1عضویهذآور مدرسة الثورة جاشعس42تعز         
عبدالباسط محمد نعمان1عضویهذآور مدرسة الثورة جاشعس42تعز         
فؤاد عبداللطيف عبده محمد2رئاسهذآور مدرسة الثورة جاشعس42تعز         
منير عبدالقوي سعيد عبداهللا2عضویهذآور مدرسة الثورة جاشعس42تعز         
مطهر عبد العزیز علي2عضویهذآور مدرسة الثورة جاشعس42تعز         
یاسين عثمان احمد عثمان3رئاسهذآور مدرسة الثورة جاشعس42تعز         
عارف محمد حسن مقبل 3عضویهذآور مدرسة الثورة جاشعس42تعز         
محمد عبده سعيد الشيباني3عضویهذآور مدرسة الثورة جاشعس42تعز         
یاسمين عبدالمولى خالد اسعد4رئاسهاناثمدرسة الثورة جاشعس42تعز         
سوسن ثابت مجاهد زید4عضویهاناثمدرسة الثورة جاشعس42تعز         
وضحه سالم نعمان األثوري4عضویهاناثمدرسة الثورة جاشعس42تعز         
عائدة علي سعيد األثوري5رئاسهاناثمدرسة الثورة جاشعس42تعز         
نائده عبده سعيد صقر5عضویهاناثمدرسة الثورة جاشعس42تعز         
لواحظ صالح محمد احمد5عضویهاناثمدرسة الثورة جاشعس42تعز         
محمد سعيد عبده قاسم 1رئاسهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
عبد الكریم علي محمد العاقل1عضویهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
عالء محمد علي محسن1عضویهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
احمد على عبده القيسي2رئاسهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
نجيب عبده قائد الفتاحي2عضویهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
شادي عبداهللا مرجان فتح2عضویهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
عبدالكریم عبده حسن صالح3رئاسهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
مروان عبدالحميد على معجر 3عضویهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
فهيم عبد اهللا عبد الواحد3عضویهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
احمد احمد الخشعي4رئاسهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
هيثم احمدعبد اهللا خالد4عضویهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
احمد سيف یحيى محمد4عضویهذآور مدرسة المرآزا43تعز         
اروى احمد احمد الخشعي5رئاسهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
جيهان احمد ناجي البصير5عضویهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
عفاف محمد علي محسن5عضویهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
فاطمه محمد مسعد مطلس6رئاسهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
فؤاده على عبداهللا الجعدبي6عضویهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
خلود عبده احمد سعيد6عضویهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
مایسة محمود صالح المروعي7رئاسهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
رفيقة محمد أحمد سعيد7عضویهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
فاطمه محمد احمد ناجي7عضویهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
جليله قائد محمد شمسان8رئاسهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
هدى مرجان فتح الشرماني8عضویهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
بسمة محمد احمد سعيد8عضویهاناثمدرسة المرآزا43تعز         
منصور سالم صالح مثني1رئاسهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
عبده سعيد حمود زید1عضویهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
عبداهللا صالح ناجي القعمري1عضویهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
محمد صادق قائد  مسعد2رئاسهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
منصور عبده احمد مثنى2عضویهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
نبيل هزاع منصور هدیش2عضویهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
احمد محمد قاسم سعيد3رئاسهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
عبد اهللا محمد حميد الشرماني3عضویهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
صدام دحان صالح احمد3عضویهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
مسرع قائد غالب الصراري4رئاسهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
هاشم احمد قائد العریقي4عضویهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
سامي عبد المجيد محسن انعم 4عضویهذآور مدرسة قریة محلب43تعز         
ایمان عبده درهم احمد حسن 5رئاسهاناثمدرسة قریة محلب43تعز         
سماح علي امين علي5عضویهاناثمدرسة قریة محلب43تعز         
شفيقة احمد قائد الجبلي5عضویهاناثمدرسة قریة محلب43تعز         
حنان احمد صالح حسن6رئاسهاناثمدرسة قریة محلب43تعز         
سبأ على یحيى العكيش6عضویهاناثمدرسة قریة محلب43تعز         
افراح على سعيد محمد 6عضویهاناثمدرسة قریة محلب43تعز         
صالح معود قاسم العبادي1رئاسهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
شوقي عبد العزیز لطف هریش1عضویهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
عبد الواسع محمد أمين الجبلي1عضویهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
محمد عبدالرزاق مسعد الصمدي 2رئاسهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
خالد محمد رشيد صالح2عضویهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
فهمي علي دبوان قحطان2عضویهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
عبد االله محمد محمد بجاش3رئاسهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
صخر امين منصور هریش3عضویهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
عادل عبدالقهار عبدالرسول هاشم3عضویهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
حسان عبدالجليل المنصوري4رئاسهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
احمد قائد ناجي4عضویهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
عادل مسعد قائد غالب4عضویهذآور مدرسة قریة القرینج43تعز         
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عائده محمد احمد القاضي5رئاسهاناثمدرسة قریة القرینج43تعز         
فادیة توفيق عبد الرحمن العریقي5عضویهاناثمدرسة قریة القرینج43تعز         
حفيظه محسن محمد الحميدي5عضویهاناثمدرسة قریة القرینج43تعز         
صباح علي دبوان الشرعبي6رئاسهاناثمدرسة قریة القرینج43تعز         
لما محمد احمد صالح الصبري6عضویهاناثمدرسة قریة القرینج43تعز         
وحده احمد احمد قائد6عضویهاناثمدرسة قریة القرینج43تعز         
عبد الجليل محمد غالب أحمد1رئاسهذآور مدرسة النور باهرد43تعز         
محمد محمود خالد جواس 1عضویهذآور مدرسة النور باهرد43تعز         
احمد غالب صالح المقرعي1عضویهذآور مدرسة النور باهرد43تعز         
علي عبدالغني إبراهيم2رئاسهذآور مدرسة النور باهرد43تعز         
معاذ حمود راوح جواس2عضویهذآور مدرسة النور باهرد43تعز         
انور عبدالغني باسم 2عضویهذآور مدرسة النور باهرد43تعز         
احمد محمد طاهر 3رئاسهذآور مدرسة النور باهرد43تعز         
عبد الرحمن عبد القوي عبد الواحد3عضویهذآور مدرسة النور باهرد43تعز         
عادل علي ناجي سالم3عضویهذآور مدرسة النور باهرد43تعز         
اماني على عبدالحميد البعمي4رئاسهاناثمدرسة النور باهرد43تعز         
أفراح عبده قاسم حسن4عضویهاناثمدرسة النور باهرد43تعز         
ليال عماد مدهش قاسم4عضویهاناثمدرسة النور باهرد43تعز         
جمال احمد حسن المقرعي1رئاسهذآور مدرسة قریة الحياليه43تعز         
عبد اهللا محمد بن محمد الحاج1عضویهذآور مدرسة قریة الحياليه43تعز         
فهمي خالد مثنى راوح1عضویهذآور مدرسة قریة الحياليه43تعز         
امين قائد بن قائد مسعد2رئاسهذآور مدرسة قریة الحياليه43تعز         
عبداهللا مسعد المقرعي2عضویهذآور مدرسة قریة الحياليه43تعز         
فاروق احمد صالح صالح 2عضویهذآور مدرسة قریة الحياليه43تعز         
عادل قائد احمد سعيد 3رئاسهذآور مدرسة قریة الحياليه43تعز         
ناجي احمد ناجي مثني3عضویهذآور مدرسة قریة الحياليه43تعز         
عائد قادري عبدالرب3عضویهذآور مدرسة قریة الحياليه43تعز         
منيره علي محمد عبد اهللا القلعه4رئاسهاناثمدرسة قریة الحياليه43تعز         
منى حمود على یحيى العنسي4عضویهاناثمدرسة قریة الحياليه43تعز         
سمر رزاز قاسم أحمد4عضویهاناثمدرسة قریة الحياليه43تعز         
فاطمة على محمد فاضل5رئاسهاناثمدرسة قریة الحياليه43تعز         
شكریه علي محمد علي5عضویهاناثمدرسة قریة الحياليه43تعز         
سحر عبدالحميد البعمي5عضویهاناثمدرسة قریة الحياليه43تعز         
إبراهيم احمد صالح العامري1رئاسهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
لطف سليم احمد رضوان 1عضویهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
لطف صالح الكرار1عضویهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
محمد علي غالب2رئاسهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
عبدالرحمن حبيب محسن 2عضویهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
فيصل عبدالسالم الوجيهي2عضویهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
لطف محمد خالد الوجيهى 3رئاسهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
موسي عبد السالم محسن الوجيهي3عضویهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
فهد عبد اهللا سعيد علي3عضویهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
عميد محمد سعيد فرحان4رئاسهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
عماد احمد غالب 4عضویهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
محمد عبد اهللا محمد عبد الغني4عضویهذآور مدرسة قریة قبعينو43تعز         
حنان احمد خالد احمد الوجيهي5رئاسهاناثمدرسة قریة قبعينو43تعز         
یاسيمن ناجي على النادره 5عضویهاناثمدرسة قریة قبعينو43تعز         
الهام دحان هزاع 5عضویهاناثمدرسة قریة قبعينو43تعز         
هدى ناقد محمد عبده 6رئاسهاناثمدرسة قریة قبعينو43تعز         
رمله قائد احمد عبد اهللا6عضویهاناثمدرسة قریة قبعينو43تعز         
فاطمة قائد احمد سعيد6عضویهاناثمدرسة قریة قبعينو43تعز         
محمد قاسم عبدالمجيد1رئاسهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
صادق مهدي احمد مهدي1عضویهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
جميل محمد مهيوب البریهي1عضویهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
وجدان عبدالجليل سرور2رئاسهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
علي عبد الوهاب محمد قائد2عضویهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
محمد احمد منصور الفتاحي2عضویهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
فكري حسان عبده احمد3رئاسهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
سعيد سعيد الذماري 3عضویهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
شمسان أحمد منصور محمد3عضویهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
انور احمد امين القاضي4رئاسهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
جمال جميل علي أمير4عضویهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
اشواق عبد اهللا علي محمد4عضویهذآور مدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
اقبال دماج دحان الشحري5رئاسهاناثمدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
افراح عبده قاسم حسن 5عضویهاناثمدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
ندى صادق قائد القاضي5عضویهاناثمدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
رفيقه محمد احمد سعيد 6رئاسهاناثمدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
امل احمد ناجي مثني6عضویهاناثمدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
سليمة عبد اهللا عبد الباقي6عضویهاناثمدرسة قریة فرق الغربز43تعز         
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علي عبد اهللا سيف محمد السعدي1رئاسهذآور مدرسة قریة حميریمح43تعز         
هاني عبداهللا الشریف صالح 1عضویهذآور مدرسة قریة حميریمح43تعز         
احمد مراد الشماحي 1عضویهذآور مدرسة قریة حميریمح43تعز         
حسام محمد صالح الشرماني2رئاسهذآور مدرسة قریة حميریمح43تعز         
طارق عبدالسيد عبدالعزیز 2عضویهذآور مدرسة قریة حميریمح43تعز         
عبداهللا محمد الزراعي2عضویهذآور مدرسة قریة حميریمح43تعز         
خالد عبدالعزیز الجنيد3رئاسهذآور مدرسة قریة حميریمح43تعز         
محمد قائد غالب قائد العماري3عضویهذآور مدرسة قریة حميریمح43تعز         
انيسه سعيد الحاج3عضویهذآور مدرسة قریة حميریمح43تعز         
رنا عصام عبداهللا القدسي4رئاسهاناثمدرسة قریة حميریمح43تعز         
عبير خالد قاسم حسن 4عضویهاناثمدرسة قریة حميریمح43تعز         
سالي نجيب محمد غالب4عضویهاناثمدرسة قریة حميریمح43تعز         
سميره محمد حسن السلمي5رئاسهاناثمدرسة قریة حميریمح43تعز         
منال عبده علي سيف5عضویهاناثمدرسة قریة حميریمح43تعز         
خليله احمد غالب قائد5عضویهاناثمدرسة قریة حميریمح43تعز         
صدام هایل الشجري1رئاسهذآور مدرسة قریة الحبيلط43تعز         
خالد  احمد محمد النظاري1عضویهذآور مدرسة قریة الحبيلط43تعز         
زیاد منصور صادق مقبل1عضویهذآور مدرسة قریة الحبيلط43تعز         
احمد محمد دحان2رئاسهذآور مدرسة قریة الحبيلط43تعز         
عبدالوهاب عبده غالب الشماري2عضویهذآور مدرسة قریة الحبيلط43تعز         
عبدالحكيم شائف شرف2عضویهذآور مدرسة قریة الحبيلط43تعز         
خليل عبدالوهاب محمد 3رئاسهذآور مدرسة قریة الحبيلط43تعز         
عبده محمد عبده سعيد3عضویهذآور مدرسة قریة الحبيلط43تعز         
عبد االله نصر محمد صالح علي3عضویهذآور مدرسة قریة الحبيلط43تعز         
شهد عبد الجليل محمد الحمادي4رئاسهاناثمدرسة قریة الحبيلط43تعز         
الهام عبده احمد على سالم 4عضویهاناثمدرسة قریة الحبيلط43تعز         
سبأ ناجي الشجري4عضویهاناثمدرسة قریة الحبيلط43تعز         
خيریه مقبل صالح الشماري 5رئاسهاناثمدرسة قریة الحبيلط43تعز         
الهام عبده أحمد علي سالم5عضویهاناثمدرسة قریة الحبيلط43تعز         
فاطمه علي همام الشماري5عضویهاناثمدرسة قریة الحبيلط43تعز         
مفيد حسن سيف قاسم1رئاسهذآور مدرسة قریة الذنبهى43تعز         
محمد عبد الحاج حمود الجوشي1عضویهذآور مدرسة قریة الذنبهى43تعز         
توفيق عبد محمد على 1عضویهذآور مدرسة قریة الذنبهى43تعز         
عبد الحكيم عبده عثمان قاسم2رئاسهذآور مدرسة قریة الذنبهى43تعز         
مقبل عائل على العزیبي2عضویهذآور مدرسة قریة الذنبهى43تعز         
عبدالولي منصور عبدالوارث سيف2عضویهذآور مدرسة قریة الذنبهى43تعز         
علي عبد اهللا صالح 3رئاسهذآور مدرسة قریة الذنبهى43تعز         
أمين عبدالواسع الخرساني3عضویهذآور مدرسة قریة الذنبهى43تعز         
طاهر محمد احمد الصوفي3عضویهذآور مدرسة قریة الذنبهى43تعز         
سباء محمد عبد اهللا صالح4رئاسهاناثمدرسة قریة الذنبهى43تعز         
رهام محمد صالح عقالن 4عضویهاناثمدرسة قریة الذنبهى43تعز         
خلود محمد احمد اليتيم4عضویهاناثمدرسة قریة الذنبهى43تعز         
عهود عبده عثمان قاسم 5رئاسهاناثمدرسة قریة الذنبهى43تعز         
رفيده عبد اهللا سيف محمد5عضویهاناثمدرسة قریة الذنبهى43تعز         
فاتن سعيد احمد السعدي5عضویهاناثمدرسة قریة الذنبهى43تعز         
عادل قائد محمد الحوماري1رئاسهذآور مدرسة قریة الدهنهك43تعز         
امين حمود راوح احمد1عضویهذآور مدرسة قریة الدهنهك43تعز         
عبد الحافظ صالح عبد اهللا1عضویهذآور مدرسة قریة الدهنهك43تعز         
یاسر محمد محمود بدران2رئاسهذآور مدرسة قریة الدهنهك43تعز         
نشوان منصور صادق العاقل2عضویهذآور مدرسة قریة الدهنهك43تعز         
وليد عبده محمد الصراري2عضویهذآور مدرسة قریة الدهنهك43تعز         
جعفر محمد محمود الحوماري3رئاسهذآور مدرسة قریة الدهنهك43تعز         
بالل نعمان علي اسماعيل3عضویهذآور مدرسة قریة الدهنهك43تعز         
محمد خالد سيف قائد3عضویهذآور مدرسة قریة الدهنهك43تعز         
ندي احمد ناجي حميد4رئاسهاناثمدرسة قریة الدهنهك43تعز         
سلوى محمد محمد محمد على4عضویهاناثمدرسة قریة الدهنهك43تعز         
ملكة عبده سعيد حمود4عضویهاناثمدرسة قریة الدهنهك43تعز         
نجات محمد على على على 5رئاسهاناثمدرسة قریة الدهنهك43تعز         
سميه محمد عبده عایض5عضویهاناثمدرسة قریة الدهنهك43تعز         
سارة أحمد محيي الدین5عضویهاناثمدرسة قریة الدهنهك43تعز         
أشواق قاسم محمد العبادي6رئاسهاناثمدرسة قریة الدهنهك43تعز         
أفراح على سعيد محمد6عضویهاناثمدرسة قریة الدهنهك43تعز         
فاطمة محمد حميد6عضویهاناثمدرسة قریة الدهنهك43تعز         
نجيب احمد ناشر العامري1رئاسهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
عبدالقادر احمد ناشر االسود1عضویهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
امين احمد قاید احمد1عضویهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
محمد علي عبيد قائد2رئاسهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
عبداهللا عثمان احمد قاید2عضویهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
عبدالباسط احمد عثمان الصلوي2عضویهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
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فيصل عبد احمد غالب3رئاسهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
فضل محمد علي السيد3عضویهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
علي علي محمد فرحان3عضویهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
صالح عبد الهادي مدهش4رئاسهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
احمد محمد سعيد العامري4عضویهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
لطفي احمد عبداهللا الدهبلي4عضویهذآور مدرسة قریة جرانعل43تعز         
رنا عبده على عبيد 5رئاسهاناثمدرسة قریة جرانعل43تعز         
سلفيرا علي علي فرحان5عضویهاناثمدرسة قریة جرانعل43تعز         
امل احمد عبد الرحيم عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة قریة جرانعل43تعز         
فائزة أحمد بن أحمد علي6رئاسهاناثمدرسة قریة جرانعل43تعز         
نوال على سعيد محمد الزراعي6عضویهاناثمدرسة قریة جرانعل43تعز         
بدریه صالح احمد عوض6عضویهاناثمدرسة قریة جرانعل43تعز         
عبداهللا محمد الحاج حسن1رئاسهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
نجيب محسن محمد سيف1عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
مطيع صادق محمد سيف1عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
امين فيصل عبداهللا علي2رئاسهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
ماجد احمد علي النمر2عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
ذو یزن محسن علي صالح2عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
مفيد عبدالرب علي علي3رئاسهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
فيصل عبدالعزیز العاقل3عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
علي احمد سيف العجاج3عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
خالد مقبل البحر4رئاسهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
محمود محمد مسعد احمد4عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
عبده حزام علي محمد4عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
مختار عبدالجبار احمد5رئاسهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
امين محمد ناجي الفقيه5عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
حسن سعيد احمد سعيد5عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
محمد مهدي علي الخظر6رئاسهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
منير عبدالباري محمد قاسم6عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
نبيل مقبل سعيد یاسر6عضویهذآور مدرسة قریة قماعرةا44تعز         
عفاف قائد ناصر7رئاسهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
دولة محمد احمد بن احمد7عضویهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
حياة قاسم أحمد محمد7عضویهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
ليمونة صالح علي منصر8رئاسهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
نداء احمد محمد محي الدین8عضویهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
رقيه هادي سعيد8عضویهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
مریم عبدالعزیزي محمد احمد الوجيهي9رئاسهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
فطوم عبد الوهاب عبد الرحمن9عضویهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
نعمة عبدالوهاب محمد ناجي9عضویهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
اشجان سيف مهيوب محمد10رئاسهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
غاده محمد مرشد عبده10عضویهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
انتصار عبده محمد األثوري10عضویهاناثمدرسة قریة قماعرةا44تعز         
عبد الرحمن قائد بن قائد سعيد1رئاسهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
زید حسن عبداهللا محمد1عضویهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
علي محمد علي1عضویهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
عبدالرحمن محمد قاسم2رئاسهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
نبيل منصور حسان2عضویهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
فؤاد سالم المشرقي2عضویهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
طه علي عبدالقادر3رئاسهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
ماجد محمد أحمد3عضویهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
فاروق قائد عبده فاضل3عضویهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
نصر محمد عقالن الطيب4رئاسهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
عبده دحان سرحان ابراهيم4عضویهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
فيصل محمد دحان قائد4عضویهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
مختار محمد مهيوب القادري5رئاسهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
مهيوب محمد غالب سعيد5عضویهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
صادق علي محمد قائد5عضویهذآور مدرسة قریة الشعبةب44تعز         
فاطمه صالح علي المطري6رئاسهاناثمدرسة قریة الشعبةب44تعز         
لينا عبداهللا مهيوب القدسي6عضویهاناثمدرسة قریة الشعبةب44تعز         
بلقيس طه سعيد سيف6عضویهاناثمدرسة قریة الشعبةب44تعز         
نسيبة عادل منصور جسار7رئاسهاناثمدرسة قریة الشعبةب44تعز         
نسيبه عادل منصور7عضویهاناثمدرسة قریة الشعبةب44تعز         
ذآيه هائل عبده ثابت7عضویهاناثمدرسة قریة الشعبةب44تعز         
آوثر علي عبدالواسع8رئاسهاناثمدرسة قریة الشعبةب44تعز         
شورى عبدالحفيظ عبدالغني مهيوب8عضویهاناثمدرسة قریة الشعبةب44تعز         
أمل منصور قائد بن قائد8عضویهاناثمدرسة قریة الشعبةب44تعز         
محمد علي صادق1رئاسهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
عبد القادر عبد الغني عبد القوي1عضویهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
سرور صادق عبيد الفتاحي1عضویهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
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صادق یاسر محمد الثباطي2رئاسهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
نبيل مقبل الوجيهي2عضویهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
فارس فيصل محمد 2عضویهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
صالح سعيد القریضي3رئاسهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
عبسى منصور عبداهللا علي العزي3عضویهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
معاذ محمد عوض عبد اهللا3عضویهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
سعيد محمد احمد4رئاسهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
عمار محمد قائد مدهش4عضویهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
عبد الكریم محسن قاسم النوعة4عضویهذآور مدرسة قریة  المقالعج44تعز         
سوسن محمد عبدالوهاب الجنيد5رئاسهاناثمدرسة قریة  المقالعج44تعز         
اروى عبده ثابت محمد5عضویهاناثمدرسة قریة  المقالعج44تعز         
حنان محمد قائد5عضویهاناثمدرسة قریة  المقالعج44تعز         
صفاء خيري احمد ابراهيم6رئاسهاناثمدرسة قریة  المقالعج44تعز         
هاجر صادق محمد سيف6عضویهاناثمدرسة قریة  المقالعج44تعز         
ابتداء سلطان محمد مقبل6عضویهاناثمدرسة قریة  المقالعج44تعز         
ليلى هزاع محمد علي7رئاسهاناثمدرسة قریة  المقالعج44تعز         
ناریمان احمد محمد محى الدین7عضویهاناثمدرسة قریة  المقالعج44تعز         
ليلى عبد الرحمن محمد الحاج7عضویهاناثمدرسة قریة  المقالعج44تعز         
ذاآر محسن هاشم محمد1رئاسهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
منصور احمد مهيوب1عضویهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
بكر علي احمد عبدالرحمن1عضویهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
محمد مدهش سيف2رئاسهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
عبده علي ناجي2عضویهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
مطيع عبدالواسع عبدالملك2عضویهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
ماجد احمد عبده نصر3رئاسهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
علي قحطان3عضویهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
وسيم عبد العليم محمد علي3عضویهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
ماجد عبدالمجيد البحري4رئاسهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
هشام عبد الملك قائد علي4عضویهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
ودیع منصور احمد عبدالرحمن4عضویهذآور مدرسة النصر قناذرد44تعز         
ليلى طاهر صالح محمد 5رئاسهاناثمدرسة النصر قناذرد44تعز         
أمل سعيد عبده قائد انعم5عضویهاناثمدرسة النصر قناذرد44تعز         
شيماء لطف قائد علي السروري5عضویهاناثمدرسة النصر قناذرد44تعز         
إبتداء عبده حسن سيف6رئاسهاناثمدرسة النصر قناذرد44تعز         
نذیره عبده عثمان محمد6عضویهاناثمدرسة النصر قناذرد44تعز         
طيبه محمد المسواي6عضویهاناثمدرسة النصر قناذرد44تعز         
فهد سعيد عبدالحميد1رئاسهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
فؤاد قاسم سعيد محمد1عضویهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
عبداهللا احمد محمد الصبري1عضویهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
احمد سالم علي صالح2رئاسهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
صالح محمد احمد2عضویهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
بكر عبده عبدالجليل2عضویهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
عبده محمد ناجي الصبري3رئاسهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
نصر ردمان عبد االله3عضویهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
محمد احمد محمد حسن3عضویهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
مجدي عبد اهللا عبدالجليل سلطان4رئاسهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
عباس قائد حسن4عضویهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
عبدالرحيم حسان4عضویهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
خالد عبدالعزیز الوجيهي5رئاسهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
ماهر صادق قائد القاضي5عضویهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
جمال حسن علي احمد5عضویهذآور مدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
مكيه عبده محمد6رئاسهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
ذآرى محمد علي عبداهللا6عضویهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
منيرة ثابت احمد هاشم6عضویهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
وفاء علي عثمان سعيد7رئاسهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
سميره محمد اسماعيل7عضویهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
عبير سعيد احمد صالح7عضویهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
نذیره عبده عثمان محمد8رئاسهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
غاده سعيد قائد محمد8عضویهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
محفوظة محمد علي مدهش8عضویهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
صباح هزاع محمد حسن9رئاسهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
اشواق محمد احمد9عضویهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
ذآري یحيى عبد الجبار المجاهد9عضویهاناثمدرسة  قریة الظهرهه44تعز         
عبدالرقيب غانم قائد ناجي1رئاسهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
علي محمد عبداهللا منصر1عضویهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
فهيم محمد مقبل1عضویهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
عادل محمد عبد اهللا منصر2رئاسهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
عبدالجليل عبداهللا عبده2عضویهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
منير لطف حسان2عضویهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
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جميل حامد زید3رئاسهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
شكري ملهي صالح3عضویهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
فضل احمد محمد الشميري3عضویهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
بكر أحمد محمد علي4رئاسهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
عفيف محمد احمد فارع4عضویهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
فائز باشر عبدالواحد4عضویهذآور مدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
سحر شكري محمد عبده5رئاسهاناثمدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
یاسمين مهيوب غالب الشرعبي5عضویهاناثمدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
اسماء عبده محمد علي5عضویهاناثمدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
هيام محمد عبداهللا منصر6رئاسهاناثمدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
احالم منير عبداهللا علي6عضویهاناثمدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
افراح محمد ناجي الصبري6عضویهاناثمدرسة االیمان بالمعقو44تعز         
ثابت صالح محمد علي1رئاسهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
عبده عبداهللا عبده السحاري1عضویهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
صالح دحان صالح احمد1عضویهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
منصور صادق حسن البحر2رئاسهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
محمد فارع علي محمد2عضویهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
ناجي قائد سعيد مكي2عضویهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
امين مسعد حسن أحمد3رئاسهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
عبداهللا محمد عبده مهيوب3عضویهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
نزار ناشر عبد الواحد3عضویهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
عبداهللا صالح العبادي4رئاسهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
رمزي عبدالجليل قائد مسعد4عضویهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
فؤاد احمد محمد الصبري4عضویهذآور مدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
اسماء احمد علي العلبمي5رئاسهاناثمدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
هناء عبده سالم علي صالح5عضویهاناثمدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
جميلة عبداهللا عبده السحاري5عضویهاناثمدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
سعاد محمد صالح احمد القحطاني6رئاسهاناثمدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
عسير حسن احمد عباد6عضویهاناثمدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
نریهان احمد محي الدین6عضویهاناثمدرسة الفاروق أخرقز44تعز         
جميل علي ناجي العریقي1رئاسهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
جمال عبدالناصر1عضویهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
جميل محمد قائد1عضویهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
علي احمد عبده2رئاسهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
جالل علي حمود هاشم2عضویهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
احمد عبداهللا قائد2عضویهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
محمد محمد عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
نصر مسعد علي عبيد3عضویهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
جمال عبده صالح محمد عبادي3عضویهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
عبده حسن محمد القمال4رئاسهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
محمد عبده عبداهللا4عضویهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
عبد الناصر أحمد الهمداني4عضویهذآور مدرسة قریة الرميديح44تعز         
مواهيب قائد احمد5رئاسهاناثمدرسة قریة الرميديح44تعز         
رائدة طه احمد محمد5عضویهاناثمدرسة قریة الرميديح44تعز         
هيفاء خالد مسرع سيف5عضویهاناثمدرسة قریة الرميديح44تعز         
حصه احمد عبد اهللا قائد6رئاسهاناثمدرسة قریة الرميديح44تعز         
وداد محمد عبده عبادي6عضویهاناثمدرسة قریة الرميديح44تعز         
نعيمه یاسين عثمان انعم6عضویهاناثمدرسة قریة الرميديح44تعز         
تهاني صالح سعيد احمد7رئاسهاناثمدرسة قریة الرميديح44تعز         
لينا حسن قائد احمد7عضویهاناثمدرسة قریة الرميديح44تعز         
امل صالح محمد احمد القمال7عضویهاناثمدرسة قریة الرميديح44تعز         
عبده غالب اسماعيل1رئاسهذآور مدرسة الخالوةط44تعز         
انس عبد الملك هزاع عبد اهللا1عضویهذآور مدرسة الخالوةط44تعز         
احمد حسن احمد عبدالوهاب الشغدري1عضویهذآور مدرسة الخالوةط44تعز         
محمد علي عثمان صالح2رئاسهذآور مدرسة الخالوةط44تعز         
جالل محمد عبده الشمالي2عضویهذآور مدرسة الخالوةط44تعز         
مروان احمد مهيوب الشحري2عضویهذآور مدرسة الخالوةط44تعز         
احمد محمد علي حسن3رئاسهذآور مدرسة الخالوةط44تعز         
عبده ناجي سعيد الحميري3عضویهذآور مدرسة الخالوةط44تعز         
وهيب سيف سعيد صالح3عضویهذآور مدرسة الخالوةط44تعز         
بشرى علي محمد قائد4رئاسهاناثمدرسة الخالوةط44تعز         
بدریه احمد محمد ناصر4عضویهاناثمدرسة الخالوةط44تعز         
یاسمين احمد بن احمد4عضویهاناثمدرسة الخالوةط44تعز         
امل عبدالرحيم احمد قائد5رئاسهاناثمدرسة الخالوةط44تعز         
دعاء محمد عبداهللا علي5عضویهاناثمدرسة الخالوةط44تعز         
خولة محسن محمد دبوان5عضویهاناثمدرسة الخالوةط44تعز         
اماني فيصل محمد احمد6رئاسهاناثمدرسة الخالوةط44تعز         
اشراق صالح احمد6عضویهاناثمدرسة الخالوةط44تعز         
احالم مجاهد سعيد فارع6عضویهاناثمدرسة الخالوةط44تعز         

صفحة ٥٩ من ١٥٣



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

عبده عبد اهللا المحرابي1رئاسهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
فهد مرشد علي الحسني1عضویهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
احمد قاسم ناشر المقرعي1عضویهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
ناصر محمد احمد الوجيه2رئاسهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
سلطان اسماعيل علي2عضویهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
وحيد عبداهللا عبده صالح2عضویهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
عبداهللا عبدالوهاب قائد مسعد3رئاسهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
نبيل احمد حسن مقبل3عضویهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
محمد احمد السالل الحشائي3عضویهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
عبداهللا لطف محمد احمد4رئاسهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
احمد صالح ناجي االغبري4عضویهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
فيصل الحاج مانع علي4عضویهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
قاسم حمود هزاع محمد5رئاسهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
فهد عبداهللا احمد الوجيه5عضویهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
محي الدین عبدالكریم أحمد مثنى5عضویهذآور مدرسة القماهدهى44تعز         
صباح احمد محمد الخليدي6رئاسهاناثمدرسة القماهدهى44تعز         
داليا محمود عبد الرحمن6عضویهاناثمدرسة القماهدهى44تعز         
هنادي قائد غالب6عضویهاناثمدرسة القماهدهى44تعز         
نوال محمد احمد قائد الصباحي7رئاسهاناثمدرسة القماهدهى44تعز         
احالم منير عبداهللا علي7عضویهاناثمدرسة القماهدهى44تعز         
هدى سيف سعيد صالح7عضویهاناثمدرسة القماهدهى44تعز         
بلقيس محمد جبر الحارثي8رئاسهاناثمدرسة القماهدهى44تعز         
فائزه  عبده احمد حسن الشرماني8عضویهاناثمدرسة القماهدهى44تعز         
رؤوفة علي عبداهللا محمد8عضویهاناثمدرسة القماهدهى44تعز         
صادق مدهش دبوان1رئاسهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
ناصر علي حزام فارع1عضویهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
احمد فارع محمد احمد1عضویهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
ناصر سعيد ناشر2رئاسهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
ماجد علي محمد قاسم غالب2عضویهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
عادل محمد علي2عضویهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
محمد ناجي علي صالح3رئاسهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
فارع قائد مانع3عضویهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
مطيع محمد حسن صالح3عضویهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
عبدالكریم مسعد عاطف4رئاسهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
خالد احمد محمد حسن الشغدري4عضویهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
عبد الصمد محمد یحيى4عضویهذآور مدرسة النجاحك44تعز         
اسماء علي غالب مسعد احمد5رئاسهاناثمدرسة النجاحك44تعز         
نجوى احمد حسن5عضویهاناثمدرسة النجاحك44تعز         
ریه احمد قائد محمد5عضویهاناثمدرسة النجاحك44تعز         
نوریه عبده قائد محمد6رئاسهاناثمدرسة النجاحك44تعز         
هاجر العزي عبده حسن عاطف6عضویهاناثمدرسة النجاحك44تعز         
شادیة عبده سعيد6عضویهاناثمدرسة النجاحك44تعز         
نوریه حسن حمادي المنصوب7رئاسهاناثمدرسة النجاحك44تعز         
مطيعه حسن صالح7عضویهاناثمدرسة النجاحك44تعز         
رحمه حمود ناجي7عضویهاناثمدرسة النجاحك44تعز         
سعيد خالد علي المحمودي1رئاسهذآور مدرسة التوفيق مومجل44تعز         
عمار علي قائد الشغدري1عضویهذآور مدرسة التوفيق مومجل44تعز         
احمد سعيد احمد عبداهللا ناصر1عضویهذآور مدرسة التوفيق مومجل44تعز         
قائد بن قائد محمد العریقي2رئاسهذآور مدرسة التوفيق مومجل44تعز         
فضل محمد سعيد احمد 2عضویهذآور مدرسة التوفيق مومجل44تعز         
مجيب عبد الحافظ عبد اهللا فارع2عضویهذآور مدرسة التوفيق مومجل44تعز         
علي احمد حمود قائد3رئاسهذآور مدرسة التوفيق مومجل44تعز         
لطف احمد محمد عبدالرب المحمودي3عضویهذآور مدرسة التوفيق مومجل44تعز         
جيهان فضل محمد قاسم3عضویهذآور مدرسة التوفيق مومجل44تعز         
فاطمه عبداهللا عمر عبدالعزیز4رئاسهاناثمدرسة التوفيق مومجل44تعز         
صفية محمد بن محمد الشيبة4عضویهاناثمدرسة التوفيق مومجل44تعز         
هند علي عثمان سعيد4عضویهاناثمدرسة التوفيق مومجل44تعز         
جميلة سعيد علي5رئاسهاناثمدرسة التوفيق مومجل44تعز         
حنان حسن صالح صالح5عضویهاناثمدرسة التوفيق مومجل44تعز         
رضيه محمد عثمان5عضویهاناثمدرسة التوفيق مومجل44تعز         
مطيع عبده هزاع مكرد الجماعي1رئاسهذآور مدرسة الجفاتا45تعز         
وهيب سعيد بن سعيد1عضویهذآور مدرسة الجفاتا45تعز         
مجيب سيف ثابت1عضویهذآور مدرسة الجفاتا45تعز         
وهيب عبدالحفيظ عبدالعزیز عبده2رئاسهذآور مدرسة الجفاتا45تعز         
مطهر احمد قائد محمد الحفيظي2عضویهذآور مدرسة الجفاتا45تعز         
بليغ علي عبداهللا محمد2عضویهذآور مدرسة الجفاتا45تعز         
زالله علي عثمان الصلوي3رئاسهاناثمدرسة الجفاتا45تعز         
نوال یوسف ثابت سيف3عضویهاناثمدرسة الجفاتا45تعز         
ایمان  امين علي سالم3عضویهاناثمدرسة الجفاتا45تعز         
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منيه عبدالسالم عبده عبدالجليل4رئاسهاناثمدرسة الجفاتا45تعز         
فوزیه محمد حمود مكرد الجماعي4عضویهاناثمدرسة الجفاتا45تعز         
منال حسن محمد فرحان4عضویهاناثمدرسة الجفاتا45تعز         
بشرى عبدالرشيد محمد قائد5رئاسهاناثمدرسة الجفاتا45تعز         
أخالق علي عبد الوراث5عضویهاناثمدرسة الجفاتا45تعز         
ایمان درهم عبده محمد5عضویهاناثمدرسة الجفاتا45تعز         
محمد غالب محمد آليب1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
نبيل محمد ثابت علي الصلوي1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
عارف هزاع احمد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
عبداللطيف علي قاسم علي النخالني2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
ملهم عبده سعيد الحاشدي2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
جبران مطهر محمد عبد اهللا2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
ثریا درهم احمد حزام3رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
نوریه محمد ثابت علي3عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
سونيا طاهر احمد عبداهللا3عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
ميالد عبده غالب سيف4رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
آوآب محمد عبداهللا راشد4عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
أروى هزاع محمد غالب4عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
فاطمة محمد علي ثابت5رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
اصالح اسماعيل محمد عبده5عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
منال عبد السالم قائد5عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب45تعز         
عادل سيف مرشد اسماعيل الصلوي1رئاسهذآور مدرسة  النجاحج45تعز         
محمد عبده احمد فارع1عضویهذآور مدرسة  النجاحج45تعز         
أدهم عبد القوي عبد الوارث1عضویهذآور مدرسة  النجاحج45تعز         
عبد اهللا عبد الجبار2رئاسهذآور مدرسة  النجاحج45تعز         
عارف حمود علي سيف2عضویهذآور مدرسة  النجاحج45تعز         
هشام عبد الرحمن عبد اهللا یحي2عضویهذآور مدرسة  النجاحج45تعز         
سمر نجيب عبداهللا الصلوي3رئاسهاناثمدرسة  النجاحج45تعز         
سماء عبداللطيف محمد عبده3عضویهاناثمدرسة  النجاحج45تعز         
ذآرى علي عبداهللا ثابت3عضویهاناثمدرسة  النجاحج45تعز         
سبا خالد حزام4رئاسهاناثمدرسة  النجاحج45تعز         
زینب قائد ناجي الصلوي4عضویهاناثمدرسة  النجاحج45تعز         
نجاه علي احمد علي4عضویهاناثمدرسة  النجاحج45تعز         
عبدالمغني درهم عبدالرب1رئاسهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
عبدالقوي شائف محمد الصلوي1عضویهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
مقبل عبدالكریم علي1عضویهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
عمار عوض سيف عبدالرب2رئاسهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
أدیب عبد المجيد عبد اهللا محمد2عضویهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
خالد عبده اسماعيل محمد2عضویهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
محمد عبداهللا ثابت حزام3رئاسهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
منير حسن عبداهللا محمد الصلوي 3عضویهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
أنور عبده محمد أحمد3عضویهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
عبدالرحمن مصطفى احمد شمسان4رئاسهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
عبداللطيف یوسف عبداللطيف4عضویهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
محمد هزاع علي عبده4عضویهذآور مدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
مؤمنه سليمان عبدالسالم درهم5رئاسهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
خدیجه محمد حمود فارع5عضویهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
رشا عبد العزیز سعيد محمد5عضویهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
صباح محمد ناجي سيف6رئاسهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
سوسن محمد عبده عبداهللا6عضویهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
لينا علي عبدالوارث محمد6عضویهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
امة عبداهللا عبدالملك حزام7رئاسهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
صادقه شرف سعيد سعيد7عضویهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
منال یوسف صالح ناجي7عضویهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
نجوى عبداهللا عبدالرحمن سيف8رئاسهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
حياة احمد علي السماوي8عضویهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
وفاء سليمان عبدالسالم الصلوي8عضویهاناثمدرسة الفرقان الضبةد45تعز         
العزي عبدالرقيب منصور عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
عبد الجليل محمد عبد الرب1عضویهذآور مدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
عزام عبداهللا شرف ناجي1عضویهذآور مدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
غازي احمد محمد العمودي2رئاسهذآور مدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
عبده سعيد غالب محمد2عضویهذآور مدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
علي سعيد ناصر علي2عضویهذآور مدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
نائله قائد سيف الصلوي3رئاسهاناثمدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
الهام عبده شرف ناجي3عضویهاناثمدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
سميرة عبده ثابت البكياني3عضویهاناثمدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
اسماء عبده سعيد سعيد4رئاسهاناثمدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
ریم عبدالرقيب منصور عبداهللا 4عضویهاناثمدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
هيام علي محمد سعيد4عضویهاناثمدرسة  عثمان بن عفانه45تعز         
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عارف محمد عثمان غالب1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایوو45تعز         
منصور عبداهللا محمد حمود1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوو45تعز         
یاسين احمد محمد العمودي1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایوو45تعز         
نجاه احمد حزام علي 2رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایوو45تعز         
سلوى مكرد سعيد بن سعيد2عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوو45تعز         
حسيبه علي عبداهللا حسن2عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوو45تعز         
ليمون فاروق عبد القادر3رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایوو45تعز         
فاطمه عبداهللا یوسف الصلوي3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوو45تعز         
هدى غالب مرشد محمد3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایوو45تعز         
صالح قائد احمد صالح 1رئاسهذآور مدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
محمد سعيد سيف الحاج1عضویهذآور مدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
طه عبد اهللا أحمد الصابر1عضویهذآور مدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
محمد عبد الوارث عبد الجبار2رئاسهذآور مدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
بشير عوض عبداهللا2عضویهذآور مدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
مختار یوسف عبد اهللا2عضویهذآور مدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
ليلى طاهر عبداهللا عبدالقادر3رئاسهاناثمدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
ذآرى احمد سيف قاسم3عضویهاناثمدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
منيرة امين قاسم3عضویهاناثمدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
ملكة عبدالملك عبده سعيد4رئاسهاناثمدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
نبيله سعيد علي الصلوي4عضویهاناثمدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
سمر محمد احمد راجح4عضویهاناثمدرسة الثورة بالضعهز45تعز         
صادق علي شمسان محمد1رئاسهذآور مدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
عبدالواحد محمد قاسم سعد1عضویهذآور مدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
محمد ثابت قائد احمد1عضویهذآور مدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
صادق محمد عبده مسفر2رئاسهذآور مدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
فؤاد عبداهللا احمد قحطان2عضویهذآور مدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
محمد یحيى حزام االشول2عضویهذآور مدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
امل علي عثمان الصلوي3رئاسهاناثمدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
ماجده حزام ثابت شمسان3عضویهاناثمدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
زین محمد سعيد عبد الحميد3عضویهاناثمدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
مها غالب مكرد احمد4رئاسهاناثمدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
وفاء محمد احمد محمد4عضویهاناثمدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
رنا حمود محمد درهم4عضویهاناثمدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
افتراق منور عاصم عون الحداد5رئاسهاناثمدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
اشواق عبده قاسم نعمان5عضویهاناثمدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
برجس عبد االله محمد سعيد5عضویهاناثمدرسة الفاروق حمرهح45تعز         
ریاض السيد عبدالودود احمد1رئاسهذآور مدرسة آزازةط45تعز         
ماجد عبده علي ثابت1عضویهذآور مدرسة آزازةط45تعز         
عبدالملك عبدالمولى غالب1عضویهذآور مدرسة آزازةط45تعز         
امين محمد سالم الصلوي2رئاسهذآور مدرسة آزازةط45تعز         
عبد الخبير محمد قاید محمد2عضویهذآور مدرسة آزازةط45تعز         
عبد االله هزاع محمود الحریبي2عضویهذآور مدرسة آزازةط45تعز         
عبداهللا مقبل منصور سعيد3رئاسهذآور مدرسة آزازةط45تعز         
عبدالتواب عبده احمد محمد3عضویهذآور مدرسة آزازةط45تعز         
داوود سلطان عبداهللا الحریبي3عضویهذآور مدرسة آزازةط45تعز         
روضه اسماعيل محمد عبده4رئاسهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
امل عبداهللا عبدالواحد سالم 4عضویهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
ایمان صادق عبدالرحمن4عضویهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
ساميه محمد عبداهللا دغيش5رئاسهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
وهيبه وائل بجاش راجح5عضویهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
نرمين خالد سعيد سيف5عضویهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
مرضية هزاع حمود فارع6رئاسهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
ایضاح حميد سالم عثمان الحریبي6عضویهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
عزة عبده حميد عبد الرحمن6عضویهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
رميل محمد سلطان نعمان7رئاسهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
اتحاد منصور احمد قاسم7عضویهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
روضه قاسم عبده حمود الحریبي7عضویهاناثمدرسة آزازةط45تعز         
شجاع عبد اهللا محمد سعيد1رئاسهذآور مدرسة سباء عكيشةى45تعز         
مختار سعيد معجب علوان التابهي1عضویهذآور مدرسة سباء عكيشةى45تعز         
عبداهللا عبدالوهاب عبداهللا ناشر1عضویهذآور مدرسة سباء عكيشةى45تعز         
عبداهللا عبدالكریم علي الصلوي2رئاسهذآور مدرسة سباء عكيشةى45تعز         
محمد منصور عبداهللا سعيد2عضویهذآور مدرسة سباء عكيشةى45تعز         
احمد امين محمد النظاري2عضویهذآور مدرسة سباء عكيشةى45تعز         
نادیه عبداهللا محمد غالب3رئاسهاناثمدرسة سباء عكيشةى45تعز         
سمر عبده مجاهد غالب3عضویهاناثمدرسة سباء عكيشةى45تعز         
شفيقه احمد سعيد محمد3عضویهاناثمدرسة سباء عكيشةى45تعز         
هناء محمد درهم محمد4رئاسهاناثمدرسة سباء عكيشةى45تعز         
تهاني عبدالواحد محمد علي4عضویهاناثمدرسة سباء عكيشةى45تعز         
عفاف عبدالواسع المقطري4عضویهاناثمدرسة سباء عكيشةى45تعز         
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هاویه عثمان احمد5رئاسهاناثمدرسة سباء عكيشةى45تعز         
لينا عبده غرسان عوض5عضویهاناثمدرسة سباء عكيشةى45تعز         
أميمة عبد اهللا محمد محمد ثابت5عضویهاناثمدرسة سباء عكيشةى45تعز         
فهد جميل محمد ناجي1رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
یعقوب محمد احمد ثابت1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
عبدالحبيب قائد علي1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
عادل سعيد مكرد2رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
صهيب معمر عبداهللا السروري2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
قائد احمد عبدالكریم احمد 2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
سميره عبدالودود محسن الصلوي3رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
فتحية محمد أحمد الحبشي3عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
هيفاء رضوان علي محمد3عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
وفاء عبد اهللا محمد حيدر4رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
منال حسن سلطان سعيد 4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
اسوان خالد محمد عبداهللا4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب القابلهك45تعز         
فؤاد عبدالرحيم القطابري1رئاسهذآور مدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
وحيد محمد الحاج علي 1عضویهذآور مدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
طارق سيف علي علوان1عضویهذآور مدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
معين امين حسن غالب2رئاسهذآور مدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
عبدالجبار محمد حمود سلمان2عضویهذآور مدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
عبدالملك عبده علي2عضویهذآور مدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
سحر شرف احمد سيف3رئاسهاناثمدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
غناء عبداهللا مهيوب سعيد3عضویهاناثمدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
عبير عبد اهللا احمد عابد3عضویهاناثمدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
سمية عبدالصمد عبدالرحيم4رئاسهاناثمدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
تهاني عبدالواسع غالب عبداهللا4عضویهاناثمدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
احالم یوسف عبداهللا الحاج4عضویهاناثمدرسة  علي بن ابي طالبل45تعز         
محمد عبدالقادر مكرد محمد الصلوي1رئاسهذآور مستوصف الصعيدم45تعز         
منصور عبدالمغني سالم زائد1عضویهذآور مستوصف الصعيدم45تعز         
محفوظ عبده علي ثابت1عضویهذآور مستوصف الصعيدم45تعز         
زید محمد عبده زید2رئاسهذآور مستوصف الصعيدم45تعز         
مفضل شرف علي سعيد2عضویهذآور مستوصف الصعيدم45تعز         
فؤاد محمد أحمد عبد العزیز2عضویهذآور مستوصف الصعيدم45تعز         
ساميه عبداهللا عثمان مكرد3رئاسهاناثمستوصف الصعيدم45تعز         
یسرى عبدالحليم عبداهللا احمد3عضویهاناثمستوصف الصعيدم45تعز         
بلقيس شائف شاهر عبده3عضویهاناثمستوصف الصعيدم45تعز         
حنان محمد أحمد عبد اهللا4رئاسهاناثمستوصف الصعيدم45تعز         
سعاد علي محمد غالب4عضویهاناثمستوصف الصعيدم45تعز         
فوزیة عبده سعيد4عضویهاناثمستوصف الصعيدم45تعز         
خدیجه عبدالغفور سعيد غالب5رئاسهاناثمستوصف الصعيدم45تعز         
اعتراف ناجي محمد ناشر5عضویهاناثمستوصف الصعيدم45تعز         
رنا ناصر عبده دائل5عضویهاناثمستوصف الصعيدم45تعز         
عبدالمولى محمد جازم1رئاسهذآور مدرسة الخير بالشعبن45تعز         
العزي عبدالرقيب عبدالكریم الصلوي1عضویهذآور مدرسة الخير بالشعبن45تعز         
طه عبده مقبل غالب الصلوي1عضویهذآور مدرسة الخير بالشعبن45تعز         
هادي احمد عمرو فارع 2رئاسهذآور مدرسة الخير بالشعبن45تعز         
محمد عبده سعيد محمد2عضویهذآور مدرسة الخير بالشعبن45تعز         
عبدالباسط سعيد حيدر2عضویهذآور مدرسة الخير بالشعبن45تعز         
نسيبه ادم عبدالعليم عبدالرحمن3رئاسهاناثمدرسة الخير بالشعبن45تعز         
آوآب محمد عبدالعليم عبدالرحمن 3عضویهاناثمدرسة الخير بالشعبن45تعز         
نبا العزي عبدالرقيب عبدالكریم 3عضویهاناثمدرسة الخير بالشعبن45تعز         
اشواق عبداهللا مهيوب الصلوي4رئاسهاناثمدرسة الخير بالشعبن45تعز         
أشواق عبد اهللا سيف غالب4عضویهاناثمدرسة الخير بالشعبن45تعز         
اشواق احمد عثمان سعيد4عضویهاناثمدرسة الخير بالشعبن45تعز         
عبدالحكيم عبدالرب مهيوب الشعبي1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
معاذ محمد سعد غالب1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
عبد الوهاب مغلس علي نعمان1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
محمد ثابت عبداهللا سعيد2رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
حمود محمد قائد عبداهللا2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
بحر محمد عبدالرحمن العاصي2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
حنان قاسم مقبل ثابت3رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
سميحه عبدالملك هائل سالم الحافي3عضویهاناثمدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
عائده طاهر عثمان سيف الصلوي3عضویهاناثمدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
سمر محمد عبدالملك محمد 4رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
عائشه جازم مقبل ثابت4عضویهاناثمدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
سارة أحمد محي الدین4عضویهاناثمدرسة عمر بن عبدالعزیزس45تعز         
وائل غالب عبد اهللا عابد1رئاسهذآور مدرسة العالء ظهرینع45تعز         
قائد فؤاد غالب علوان1عضویهذآور مدرسة العالء ظهرینع45تعز         
محمد محسن الصرمي1عضویهذآور مدرسة العالء ظهرینع45تعز         
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یاسر سيف محمد نعمان2رئاسهذآور مدرسة العالء ظهرینع45تعز         
محمد سيف احمد ثابت2عضویهذآور مدرسة العالء ظهرینع45تعز         
عبده نعمان أحمد غالب2عضویهذآور مدرسة العالء ظهرینع45تعز         
آثار صادق سعيد عثمان3رئاسهاناثمدرسة العالء ظهرینع45تعز         
امر توفيق الحاج سالم3عضویهاناثمدرسة العالء ظهرینع45تعز         
والیه احمد عثمان مكرد3عضویهاناثمدرسة العالء ظهرینع45تعز         
عبير عبدالحليم سيف الصلوي4رئاسهاناثمدرسة العالء ظهرینع45تعز         
اقبال فيصل فيصل سالم علي4عضویهاناثمدرسة العالء ظهرینع45تعز         
بسمه درهم هزاع مكرد4عضویهاناثمدرسة العالء ظهرینع45تعز         
جالل مكرد ثابت الصلوي1رئاسهذآور مدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
فاروق هائل قائد سيف1عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
مقبل مفضل مقبل ثابت1عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
عيسى محمد عبداهللا محمد2رئاسهذآور مدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
هائل سعيد ثابت سيف الصلوي2عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
ایاد محمد صالح الدفعي2عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
عفراء مفضل مقبل ثابت3رئاسهاناثمدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
مروى مطهر مقبل ثابت 3عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
هدى هزاع ثابت عبداهللا القيسي3عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
نجو ى عبداهللا عثمان الصلوي 4رئاسهاناثمدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
بسمة ابراهيم عبدالرحيم4عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
مجيبه نجيب عبده اسماعيل4عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید اذمورف45تعز         
سليم محمد حسن عثمان1رئاسهذآور مدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
عبدالقيوم احمد العزي الصلوي1عضویهذآور مدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
فكري محمد عبداهللا الصلوي1عضویهذآور مدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
جمال عبدالناصر سعيد ناجي2رئاسهذآور مدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
زیاد آامل عبدالقادر عبداهللا2عضویهذآور مدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
محمد علي عبدا لرحمن2عضویهذآور مدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
نصریه عبدالجليل حسن عثمان3رئاسهاناثمدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
رشيده احمد یحيى عبدالرحمن الحدابي3عضویهاناثمدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
سميحه خالد احمد العزي3عضویهاناثمدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
لبنى عبداهللا قائد احمد4رئاسهاناثمدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
حبيبه احمد عبدالجبار عثمان4عضویهاناثمدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
غاليه عبد الكریم قائد4عضویهاناثمدرسة  الحمزة بالمشجبص45تعز         
نصر حسين محمد نصر1رئاسهذآور مدرسة  الصدیقق45تعز         
عبداهللا محمد قاید علي1عضویهذآور مدرسة  الصدیقق45تعز         
أآرم محمود عبده غالب أنعم1عضویهذآور مدرسة  الصدیقق45تعز         
وجدي عبده احمد حسن2رئاسهذآور مدرسة  الصدیقق45تعز         
مطيع عبداهللا محمد عبده2عضویهذآور مدرسة  الصدیقق45تعز         
هشام أحمد عبد الرحمن بامشمس2عضویهذآور مدرسة  الصدیقق45تعز         
وفاء عبده علي درهم3رئاسهاناثمدرسة  الصدیقق45تعز         
ليلى محمد نصر ناصر الصلوي3عضویهاناثمدرسة  الصدیقق45تعز         
امل عبداهللا عبدالباقي عبداهللا السروري3عضویهاناثمدرسة  الصدیقق45تعز         
فادیة احمد العزي جریة4رئاسهاناثمدرسة  الصدیقق45تعز         
تغرید سعيد سيف انعم4عضویهاناثمدرسة  الصدیقق45تعز         
شبوة أحمد صالح ناجي4عضویهاناثمدرسة  الصدیقق45تعز         
عبده أحمد زید1رئاسهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
مؤتمن أمين عبدالنور1عضویهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
صقر یحيى عبدالحفيظ 1عضویهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
اسماعيل قائد حسن 2رئاسهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
احمد عبد السالم حامد احمد2عضویهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
صالح مطهر محمد عباس2عضویهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
ناجب محمد هاشم زید3رئاسهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
جميل احمد عبده غالب3عضویهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
رفيق عبداهللا حمود 3عضویهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
عبداهللا عبدالقوي عبداهللا محمد 4رئاسهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
مؤمن نور الدین نائب حسان4عضویهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
حيدر علي احمد4عضویهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
خطاب جابر هاشم زید5رئاسهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
عصام ابراهيم حزام 5عضویهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
عبدالرحمن عبده سعيد 5عضویهذآور مدرسة النور مقبنةا46تعز         
شفاء سمير عبده سعد6رئاسهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
صباح عبداهللا سعيد العداهي6عضویهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
وفاء عبدالرزاق حميد 6عضویهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
رحاب مامون انس عبداهللا 7رئاسهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
منوار عایض حمود عبده قائد7عضویهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
یاسمين عابد حمود عبده قائد7عضویهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
عوالء محمد محمد ابراهيم8رئاسهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
إبتهاج عوض عبدالجليل8عضویهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
مروى رزاز محمد سلطان 8عضویهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
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منال على بن على نصر 9رئاسهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
سهام ناجي أحمد9عضویهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
جميله محمد حمود قاسم9عضویهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
تنظيم عبد الرحمن حزام محمد10رئاسهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
ندى احمد هاشم محمد نصر10عضویهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
تهاني مهيوب محمد غيالن 10عضویهاناثمدرسة النور مقبنةا46تعز         
عبدالعزیز محمد عبدالماجد1رئاسهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
موسى عبد اهللا مهيوب عجين1عضویهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
مجيب غالب علي غالب1عضویهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
حمدي احمد عبدالنور2رئاسهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
محمد مهدي عبد الحميد محمد2عضویهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
محمد بن محمد غالب2عضویهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
علي درهم محمد3رئاسهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
عبده حمود علي یوسف3عضویهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
حمود خليل عبدالرؤوف3عضویهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
محمد خليل عبدالرؤوف4رئاسهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
محمد احمد محمد عبد الجبار4عضویهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
نبيل عبدالقادر قائد4عضویهذآور مدرسة المویجرب46تعز         
ارتفاع محمد هاشم 5رئاسهاناثمدرسة المویجرب46تعز         
احالل عبد الجليل محمد عبدالمالك5عضویهاناثمدرسة المویجرب46تعز         
نجاة العزي مأمون5عضویهاناثمدرسة المویجرب46تعز         
عائدة احمد علي مسعود6رئاسهاناثمدرسة المویجرب46تعز         
انغام عبدالعزیز محمد6عضویهاناثمدرسة المویجرب46تعز         
شروق محمد محمد احمد 6عضویهاناثمدرسة المویجرب46تعز         
صباح محمد فرحان 7رئاسهاناثمدرسة المویجرب46تعز         
زینب عبد الكافي غالب عقالن7عضویهاناثمدرسة المویجرب46تعز         
زهور عبد اهللا حمود محمد7عضویهاناثمدرسة المویجرب46تعز         
عبد الودود علي قاسم منصور1رئاسهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
عبدالحافظ عبدالغني عبدالجليل1عضویهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
مرسل عقيل حميد غرسان1عضویهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
سقاف عبد القادر حامد حزام2رئاسهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
فواز عبدالسالم قاسم2عضویهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
شهاب محمد بدرى نایف2عضویهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
والفي محمد حسن 3رئاسهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
عبد الحميد مهيوب یحي محمد3عضویهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
شاهر محمد سعيد3عضویهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
صادق عبد الغني مهيوب4رئاسهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
احمد عبدالجليل مهيوب4عضویهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
عبدالنور عبدالجليل عریدان4عضویهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
محامي نواف رزاز حامد 5رئاسهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
رفيق احمد محمد حسن5عضویهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
صفوان احمد مهيوب5عضویهذآور مدرسة الموج بالموجج46تعز         
غصون سليمان قائد عبده6رئاسهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
سعاد سميح محمد  االسعد6عضویهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
سمر حسن عبدالوهاب 6عضویهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
نعيمه محمد عبدالجليل7رئاسهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
أمل علي قاسم7عضویهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
انهار عبد الباسط عبد الجليل7عضویهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
دعاء محمد أحمد عبد الرسول8رئاسهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
منئ عبدالعزیز االصبحي8عضویهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
شذى شوقي محمد 8عضویهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
هدیل عبداهللا سعيد 9رئاسهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
جليله احمد قائد عبده9عضویهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
سمر سلطان محمد عبده9عضویهاناثمدرسة الموج بالموجج46تعز         
خالد عبدالرقيب ردمان احمد 1رئاسهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
عبد الرحمن محمد عبد الرزاق عبد السالم1عضویهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
علي السالل عبد اهللا احمد1عضویهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
عارف عبداهللا الفقيه2رئاسهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
عادل همام بجاش قاسم 2عضویهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
توفيق عبدالجليل محمد عبداهللا 2عضویهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
عبدالسالم عبداهللا على 3رئاسهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
عبد الرقيم حامد احمد سلطان3عضویهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
الوليد عبدالملك أحمد3عضویهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
محمد غالب حمود علي4رئاسهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
موفق بجاش علي عثمان4عضویهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
عبدالمجيد محمد عبدالجليل یحيى 4عضویهذآور مدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
رینا عبداهللا أحمد5رئاسهاناثمدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
سميحه مؤمون عبدالجليل5عضویهاناثمدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
الطاف محمد عبد الماجد محمد 5عضویهاناثمدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
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حياه محمد قاسم ردمان 6رئاسهاناثمدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
ساره محمد  علي یحي6عضویهاناثمدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
نجاح السالل عبد اهللا احمد6عضویهاناثمدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
سرميم عبد النور علي محمد7رئاسهاناثمدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
اسماء عبده فارع 7عضویهاناثمدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
اسماء عبده فارع 7عضویهاناثمدرسة الكفاح أشعوبد46تعز         
سامي محمد مهيوب احمد1رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
توفيق عبدالغني حسن عبدالعزیز1عضویهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
عبدالقوي احمد سيف 1عضویهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
عوض عبدالجليل الرفاعي2رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
بندر حامد محمد قائد2عضویهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
طارق عبد المحيط فائد محمد2عضویهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
محمد عبد الوهاب حسن احمد3رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
إدریس عبدالحميد فائد3عضویهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
محفوظ هزاع عبده احمد 3عضویهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
محمد عبدالقوي احمد محمد 4رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
محمد محمد سيف دبوان4عضویهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
أمين محمد سلطان4عضویهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
عبد الوهاب احمد عبد الصفي5رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
وليد احمد سيف عبدالخالق5عضویهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
عبدالرقيب حازم مهيوب5عضویهذآور مدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
سبأ نجمي احمد جوده 6رئاسهاناثمدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
نهله عبد الرحمن سعيد بن سعيد6عضویهاناثمدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
روایة محمد عبداهللا أحمد سعيد6عضویهاناثمدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
أسرار أمين مهيوب قاسم7رئاسهاناثمدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
امة االله عبدالرحمن علي7عضویهاناثمدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
الهام محمد سعدون 7عضویهاناثمدرسة طارق بن زیاد بالوریفه46تعز         
سمير على احمد صالح 1رئاسهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
باجل عبدالقادر محمد قاسم1عضویهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
محمد عبد الرحمن قائد احمد1عضویهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
فواز عبدالنور مطهر 2رئاسهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
عبد اهللا رسام مطيوف احمد2عضویهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
محمد عبدالخالق سالم2عضویهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
جمال عبده قائد احمد3رئاسهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
فاضل عبدالحميد قائد3عضویهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
صدیق محمد احمد 3عضویهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
احمد بن احمد عبدالصفر4رئاسهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
فهد علي سعيد المليكي4عضویهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
غازي قائد عبد الغني4عضویهذآور مدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
سهى انور اسماعيل5رئاسهاناثمدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
ملوك مهيوب اسماعيل سعيد5عضویهاناثمدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
زینب عبد الرحمن مهيوب قاسم5عضویهاناثمدرسة النور سوق االثنينو46تعز         
محمد حزام قائد حسن1رئاسهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
عبدالناصر عبدالجليل ظافر1عضویهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
عبدالناصر قائد عبدالغني 1عضویهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
أسامه مطهر محمد مسعد2رئاسهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
عادل همام بجاش 2عضویهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
محمد على عبده محسن 2عضویهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
عبدالرزاق على عبده 3رئاسهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
محمد غالب حامد زید3عضویهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
وليد عبده عثمان خالد3عضویهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
عبدالباري عبداهللا أحمد سعيد4رئاسهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
عبدالجليل محمد عبدالوهاب 4عضویهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
وآيل محمد على 4عضویهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
عبدالحميد على عبدالقوي5رئاسهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
علي عبد القادر عبد الرقيب عبد الغفار5عضویهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
فتحي عبد العليم عبد الغفار5عضویهذآور مدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
مسك قائد حميد6رئاسهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
ساره عبدالغفار محمد6عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
منى عبداهللا الزمير6عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
منيره عبداهللا عبدالرزاق 7رئاسهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
زهرة عبداهللا عبدالرحمن راجح7عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
نبيله عبد الرحمن قائد عبد الرحمن7عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
وداد عبد الحكيم محمد عبد اهللا علي النجار8رئاسهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
إیمان یحي محمد8عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
ذاآره امين ابراهيم 8عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
نجاه عبداهللا عبدالرزاق 9رئاسهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
آوثر عبد المنان حزم سعيد9عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
ثریا عبد الرحمن فائد9عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
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ليله هاشم هائل احمد10رئاسهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
افتكار احمد قاسم 10عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
ندى عباس نور10عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
انتصار علوي السقاف11رئاسهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
ازال محمد فائد عباس11عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
خدیجة العزي مأمون11عضویهاناثمدرسة الفالح جماهرةز46تعز         
نبيل الجبري قاسم هایل1رئاسهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
احمد عبد اهللا حسن راجح1عضویهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
عبداهللا محمد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
بسام عبد الرحمن فارس2رئاسهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
محمد بن محمد عبدالقوي2عضویهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
سمير عبدالولي مقبل2عضویهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
فواز انور قاسم 3رئاسهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
محمود محمد غالب حزام3عضویهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
عدنان عبد الواسع هاشم3عضویهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
بالل عبدالغني أحمد4رئاسهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
بدري عبدالمختار یحي4عضویهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
عبدالمختار مقداد سعيد 4عضویهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
عبدالقادر ندیم سعيد 5رئاسهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
معمر محمد حسن راح5عضویهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
مبارك احمد علي جميل5عضویهذآور مدرسة النصر مزحح46تعز         
عاصمه عبد الحفيظ فائد امير6رئاسهاناثمدرسة النصر مزحح46تعز         
لوله عبدالرسول هاشم6عضویهاناثمدرسة النصر مزحح46تعز         
امل احمد على الجبلي6عضویهاناثمدرسة النصر مزحح46تعز         
رانيه امين محمد قائد 7رئاسهاناثمدرسة النصر مزحح46تعز         
سؤال عبد الحفيظ فائد امير7عضویهاناثمدرسة النصر مزحح46تعز         
سميحه عبد الرحمن فارس7عضویهاناثمدرسة النصر مزحح46تعز         
علي محمد احمد الخوفي1رئاسهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
عبداهللا فضل عبدالجليل1عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
ميثاق عبدالوهاب محمد 1عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
محمد علي بجاش محمد سنان2رئاسهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
عبدالولي عبدالقوي قاسم2عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
مروان على حسان 2عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
محسن عبدالجبار عبدالقادر3رئاسهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
عبد اهللا محمد علي محمد3عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
راني نوفل طه المعمري3عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
محفوظ نعمان ثابت سعيد4رئاسهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
محفوط نعمان قاید 4عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
شكري قاید بقالب 4عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
جميل احمد بجاش 5رئاسهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
قائد محمد علي حزام5عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
أدیب حمود ثابت5عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
ضياء قاسم احمد بن احمد سنان6رئاسهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
ابراهيم حسن على 6عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
رهيب عبده على خالد 6عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
عبدالوارث زید ابراهيم 7رئاسهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
بشير سعيد عبده احمد7عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
رمزي هائل علي احمد سنان7عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
منصور حسن عبد الخالق عبد الواسع8رئاسهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
راغب قاسم سنان 8عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
نبيل خالد عبد اهللا الشامي8عضویهذآور مدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
خاتمه احمد سيف9رئاسهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
غانيه سعيد عبده على 9عضویهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
صفيه على حسان 9عضویهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
ندى حسين محمد عبدالرزاق 10رئاسهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
حنان خالد عبده10عضویهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
نظيره علي احمد عوض10عضویهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
منال احمد عبد اهللا غيالن11رئاسهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
صباح محمد احمد البخاري11عضویهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
ذآرى احمد صالح شعبان 11عضویهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
مهما احمد صالح شعبان 12رئاسهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
زميله نصيب سالم علوان12عضویهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
لطيفه احمد سيف12عضویهاناثمدرسة الصالح بالبرحط46تعز         
غازي قاید حمد 1رئاسهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
علي مهيون سعيد مثني1عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
منير احمد محمد اسماعيل1عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
ابراهيم ضج راوح 2رئاسهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
عبده محمد عبد المجيد رافع2عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
احمد عبد اهللا طریب2عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
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نبيل احمد محمد شمس الدین3رئاسهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
عبدالباسط عبدالجليل ظافر3عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
عماد عبده سالم عبداهللا 3عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
وليد محمد رباش سعيد 4رئاسهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
آمال یحي محمد المالحي4عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
صابر ابراهيم مقبل احمد4عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
منصور علي عبده5رئاسهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
عصام عبداهللا مطهر 5عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
محمد حسن عبدالقادر5عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
صادق ثابت زید6رئاسهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
جميل عبد القادر حامد6عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
مالك عبد الوارث ثابت زید6عضویهذآور مدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
هناء محمد عبد القادر عبد اهللا7رئاسهاناثمدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
سميره علي احمد الریمي 7عضویهاناثمدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
عائده محمد قاید حسن 7عضویهاناثمدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
ناهد داؤود فاضل8رئاسهاناثمدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
اماني شریان هائل احمد8عضویهاناثمدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
نفيسة نبيل أحمد محمد شمس الدین8عضویهاناثمدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
نورا نبيل احمد محمد شمس الدین9رئاسهاناثمدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
حنان محمد عبدالعزیز9عضویهاناثمدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
راویه قاید غالب9عضویهاناثمدرسة الوحده بالسكينهى46تعز         
نشوان عبد اهللا ناجي احمد1رئاسهذآور مدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
نجيب عبدالغني عبدالرزاق علي1عضویهذآور مدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
خالد احمد محمد رسام1عضویهذآور مدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
طالل عبدالمالك احمد2رئاسهذآور مدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
محمد جازم سعد ناصر2عضویهذآور مدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
عبدالماجد احمد سرحان2عضویهذآور مدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
محمد علي بن علي حزام3رئاسهذآور مدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
عبدالحكيم غالب احمد قاسم3عضویهذآور مدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
محرم احمد علي3عضویهذآور مدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
امل نجيب عبدالغني عبدالرزاق4رئاسهاناثمدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
منيره هایل محمد عبدالرحمن4عضویهاناثمدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
ابتسام مطهر علي عبدالقادر4عضویهاناثمدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
نوال حامد عبدالجبار غالب5رئاسهاناثمدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
منى علي قائد دماج5عضویهاناثمدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
ندى عبدالرحيم منصور حسن5عضویهاناثمدرسة التعاون سواغ الواديا47تعز         
فيصل حامد قحطان الشميري1رئاسهذآور مدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
محمد عبدالكریم سيف عبداللطيف1عضویهذآور مدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
عبد الحكيم هزاع زید1عضویهذآور مدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
منيف صالح عبده علي الشيباني2رئاسهذآور مدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
عبداهللا محمد عبده الحاج2عضویهذآور مدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
محمد محمد حميد مهيوب2عضویهذآور مدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
عبدالرحمن محمد عبدالجليل فارع3رئاسهذآور مدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
عبدالباسط عبدالجيل ردمان3عضویهذآور مدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
علي عبداهللا عبدالرحيم قحطان3عضویهذآور مدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
امل محسن ناجي ناجي ناجي4رئاسهاناثمدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
وفاء أمين محمد علي4عضویهاناثمدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
امنه احمد عبدالرحمن محمد4عضویهاناثمدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
نادیه عبداالله احمد سعيد5رئاسهاناثمدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
سلوى محمد محمد محمد على5عضویهاناثمدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
نجات محمد على على على 5عضویهاناثمدرسة الخير بالحيضانب47تعز         
عبداهللا سيف عبدالجليل الشميري1رئاسهذآور مدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
علي بن علي عبدالوهاب المنبري1عضویهذآور مدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
توفيق نصر حسن عبدالولي1عضویهذآور مدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
محمود فائد عبد الوهاب2رئاسهذآور مدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
زاید صالح حسن قاید2عضویهذآور مدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
محمد عبدالغني علي احمد2عضویهذآور مدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
حميد صالح عبدالماجد3رئاسهذآور مدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
عبدالقوي علي عبدالفتاح الشميري3عضویهذآور مدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
مؤنس محمد احمد منصر3عضویهذآور مدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
ثریا عبدالسالم فرحان4رئاسهاناثمدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
صفاء عبد اهللا غالب4عضویهاناثمدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
بدریه حميد صالح عبدالماجد4عضویهاناثمدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
اميره سيف سعيد عبدالرسول5رئاسهاناثمدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
ناهد حسن فرحان محمد5عضویهاناثمدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
حياة علي المنور أحمد عبادي5عضویهاناثمدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
وثيقه عبدالباسط محفوظ حسن6رئاسهاناثمدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
فاطمه ناصر فرحان احمد6عضویهاناثمدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
تغرید محمد أحمد عبد اهللا6عضویهاناثمدرسة جيل التصحيح بني سيفج47تعز         
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عبدالباسط قائد عبدالوهاب1رئاسهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
عبدالحكيم عبداهللا عبدالغفار دبوان1عضویهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
عبدالحكيم عبداهللا عبدالغفار دبوان1عضویهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
محمد محمد صالح محمد2رئاسهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
مطهر عبداهللا رسام دبوان2عضویهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
رزاز سيف یحيى عبده قاسم2عضویهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
محمد عبدالمنان محمد احمد3رئاسهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
محمود عبد العزیز عبد الهادي3عضویهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
مقبل عبد الحكيم علي مقبل3عضویهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
ادیب عبدالرحيم عبداهللا محمد4رئاسهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
نذیر محمد احمد عبده4عضویهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
عامر حسن أحمد عبد الكریم4عضویهذآور مدرسة السهيلةد47تعز         
أفكار محمد عبد النور قائد5رئاسهاناثمدرسة السهيلةد47تعز         
حنان حمود فرحان5عضویهاناثمدرسة السهيلةد47تعز         
وفاء عبدالقادر احمد5عضویهاناثمدرسة السهيلةد47تعز         
عواطف عبدالباري صالح6رئاسهاناثمدرسة السهيلةد47تعز         
اروى سلطان دبوان سيف6عضویهاناثمدرسة السهيلةد47تعز         
اروى سلطان دبوان سيف6عضویهاناثمدرسة السهيلةد47تعز         
رقيه عبداهللا عبدالغفار دبوان7رئاسهاناثمدرسة السهيلةد47تعز         
رحاب احمد قاسم ثابت7عضویهاناثمدرسة السهيلةد47تعز         
ریهام عبده الفقية7عضویهاناثمدرسة السهيلةد47تعز         
مأمون محمد مهيوب قاسم1رئاسهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
عبدالرزاق نصر سلطان1عضویهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
مصطفى رسام قائد دبوان1عضویهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
صادق عبدالرقيب عبداهللا قائد2رئاسهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
عدنان عبداهللا محمد علي2عضویهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
مطهر محمد رسام سعيد2عضویهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
فؤاد رزاز عبدالجبار3رئاسهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
نجيب مجاهد عبدالرقيب قحطان3عضویهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
عبداهللا حازم عبدالجليل خالد3عضویهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
فواز عبدالرزاق دبوان عبده4رئاسهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
طالل عبدالجبار محمد صالح4عضویهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
محمد مهيوب نصر4عضویهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
عبدالحكيم علي سيف یحيى5رئاسهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
توفيق محمد رسام عبدالغني5عضویهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
عادل أحمد ناصر غازي5عضویهذآور مدرسة الروضة ميرابه47تعز         
اروى احمد عبدالعظيم عبدالغني6رئاسهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
اسيا عبده محمد احمد6عضویهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
عائشة عبدالحميد ردمان6عضویهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
سميه محد حسان احمد7رئاسهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
غصون سعيد ناصر حسن7عضویهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
وجيهه عبدالقوي عبدالجليل محمد7عضویهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
حكيمه عائض محمد قائد8رئاسهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
اسيا فائد احمد حسن8عضویهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
بشرى عبد اهللا اسماعيل8عضویهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
عائشة عبد الحميد ردمان9رئاسهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
هاجر بجاش عبدالفتاح شداد9عضویهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
حنان احمد عبدالعظيم عبدالغني9عضویهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
حنان محمد هائل ناصر10رئاسهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
رفيقة عبد اهللا عبد الحفيظ10عضویهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
اشجان عادل محمد عبدالغني10عضویهاناثمدرسة الروضة ميرابه47تعز         
عبدالكافي عبدالماجد یاسين1رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
عبدالقاهر سعيد غالب علي1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
عبدالباسط محمد رسام سعيد1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
عبدالماجد عبداهللا علي یونس2رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
فهد فيصل عبد الكافي2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
عبدالفتاح علي فراع2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
طارق فارع بن فارع3رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
عدنان مطهر احمد3عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
فيصل عبداللطيف عبدالجبار3عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
بندر عبدالوهاب عبدالسالم4رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
عبدالعظيم نصر عبدالرحمن عبده4عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
هاشم محمد عبده قاید4عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
نعمان احمد علي5رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
عادل سعيد محمد سيف5عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
نبيل أحمد عبد الرب القدسي5عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
وداد دبوان مأمون6رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
سوسن یاسر عائض عبدالحميد6عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
تهاني یاسر عائض عبدالحميد6عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
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آليمه امين عبدالرحمن صالح7رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
رضا عبدالغني عبداهللا حسن7عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
بشائر عماد محمد قحطان7عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
ليالي عبد الكریم الحسام8رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
سوریا فاروق عبداهللا حسن8عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
سلوى عبد اهللا عبدة سعيد8عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید نفنافو47تعز         
عبده یاسين محمد عمر1رئاسهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
قائد نصر عبدالجليل یحيى1عضویهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
عبدالرحمن قاسم محمد عبدالنور1عضویهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
عبداهللا علي محمد صالح2رئاسهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
نصر فارس عمر بحري2عضویهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
علي عبد القادر حسن2عضویهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
احمد بن احمد محمد غالب3رئاسهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
عبدالرحمن احمد عبدالسالم3عضویهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
سمير عبد الجبار قاید3عضویهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
یعقوب زید بن زید محمد عمر4رئاسهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
انور عبداهللا احمد بن احمد4عضویهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
مهيوب محمد عبداهللا4عضویهذآور مدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
حوریه یحيى عبده بلخلي5رئاسهاناثمدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
سعيده حسن احمد علي5عضویهاناثمدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
نوریه حسن علي سعيد5عضویهاناثمدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
نادیه عبداهللا راعي زید6رئاسهاناثمدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
فاآهه یحيى عبده بلغلي6عضویهاناثمدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
اشواق عبدالرقيب محمد عبداهللا 6عضویهاناثمدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
حنان علي احمد بلخلي7رئاسهاناثمدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
غزة عبد الرحمن قائد احمد7عضویهاناثمدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
عائشة محمد أحمد مصلح7عضویهاناثمدرسة الجالل اخدوع اسفلز47تعز         
وضاح احمد سلمان زید1رئاسهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
فتحي علي بن علي الجرادي1عضویهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
محمد علي عبد اهللا1عضویهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
عبد الكریم فيصل حمود2رئاسهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
عبداهللا عبدالهادي منصر2عضویهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
مامون حميد مهيوب2عضویهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
سعد حسن محمد رضوان3رئاسهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
محمد عثمان عبد اهللا محمد3عضویهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
منير محمد بن ثابت قاسم3عضویهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
نبيل احمد عبده سعيد4رئاسهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
محمد خالد زید عبداهللا المجعشي4عضویهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
مدهش صالح سعيد علي 4عضویهذآور مدرسة النصر بالكریفح47تعز         
هنادیل درهم عبدالجليل خالد5رئاسهاناثمدرسة النصر بالكریفح47تعز         
بدریه علي ناجي الجرادي5عضویهاناثمدرسة النصر بالكریفح47تعز         
عيوش اسماعيل فارع5عضویهاناثمدرسة النصر بالكریفح47تعز         
سلمى مامون عبداالله عبداهللا6رئاسهاناثمدرسة النصر بالكریفح47تعز         
فاطمه رزاز علي قمالي6عضویهاناثمدرسة النصر بالكریفح47تعز         
عالمة عبدالكریم غالب6عضویهاناثمدرسة النصر بالكریفح47تعز         
عارف عبده قاید الشميري1رئاسهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
عبدالباسط حمود سليمان1عضویهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
عبد الغني احمد عبد المجيد1عضویهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
محمد عبداالله حسن ثابت2رئاسهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
محمد عبدالقوي علي زید2عضویهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
فضل احمد عبدالسالم یاسين2عضویهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
عبدالباسط قائد نصر عبدالحميد3رئاسهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
عبدالحفيظ حسن عبدالماجد3عضویهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
علي بجاش عبداالله3عضویهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
عبدالوهاب علي عبدالوهاب4رئاسهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
صادق شداد عبدالسالم یاسين4عضویهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
خليل محمد عبداهللا عتيق4عضویهذآور مدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
سارة عبد الرحمن قائد5رئاسهاناثمدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
سلوى حزام ناشر5عضویهاناثمدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
رشيده رشيد5عضویهاناثمدرسة عمر المختار حاضة السفليط47تعز         
علي ابراهيم سنان ثابت1رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
محمد صالح عبدالسالم علي1عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
صابر محمود عبد الرقيب1عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
مالك عبد اهللا سعيد2رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
ابوبكر حمود عبده غالب2عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
سعيد مهيوب علي عبيدل2عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
خالد عبدالحميد محمد غالب3رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
شریان بجاش محمد غالب3عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
بدر محمد مهيوب3عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
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عبدالسالم علي بجاش علي4رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
علي مرشد احمد المجعشي4عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
بشير عبداهللا عبده أحمد4عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوى47تعز         
الهام عبده سالم یوسف 5رئاسهاناثمدرسة ٢٢مایوى47تعز         
ميمونه محمد صالح عبدالسالم5عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوى47تعز         
فائده محمد حسان نصر5عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوى47تعز         
سوسن سعيد فرح الصوفي6رئاسهاناثمدرسة ٢٢مایوى47تعز         
سميه علي ابراهيم سنان 6عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوى47تعز         
سعيده احمد قائد احمد6عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوى47تعز         
طالل یحي صالح محمد1رئاسهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
نظام عبد الرقيب1عضویهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
هالل عبده احمد عبد الجبار1عضویهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
آمال حسن عبد اهللا2رئاسهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
سلطان محمد فرحان عبدالقادر2عضویهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
عماد عبده احمد محمد2عضویهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
فتوان عبد القادر الرازقي3رئاسهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
آریم الكزبري عبدالودود3عضویهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
عادل احمد راجح3عضویهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
جميل عبدالجليل حسن4رئاسهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
قائد عبدالخالق عبده4عضویهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
نجيب احمد محمد نعمان4عضویهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
محمد علي هزاع الحدقي5رئاسهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
عارف احمد علي اليومي5عضویهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
مصطفي محمد أحمد سيف5عضویهذآور مدرسة النور هجدها48تعز         
بدریه عباس همام6رئاسهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
هدي سيف سعيد عباس6عضویهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
نجاة محمد عبده سلطان6عضویهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
أماني عبد الحكيم فارس7رئاسهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
بشرى بدري عبدالودود7عضویهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
فادیه عبده محمد سلطان7عضویهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
وفاء انيس عبدالرحيم8رئاسهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
ریم عبد القادر الرازقي8عضویهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
جينا احمد محمد الطویل8عضویهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
سميحة محمد مهيوب9رئاسهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
فتحيه احمد محمود محمد9عضویهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
رانيه فاضل ناصر9عضویهاناثمدرسة النور هجدها48تعز         
محمد احمد علي 1رئاسهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
جالل علي عبد اهللا غيالن1عضویهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
عبده صدام العصار1عضویهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
خالد محمد الفقيه 2رئاسهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
عبد اهللا محمد عبد اهللا احمد2عضویهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
جميل احمد عباس غالب2عضویهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
محمد سرحان سعيد محمد3رئاسهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
انور احمد مهيوب شمسان3عضویهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
محفوظ عبدالسالم الجني3عضویهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
مراد امين عبداهللا محمد4رئاسهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
محمد حمود سعيد االجيني4عضویهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
نادر سعيد غالب الخليدي4عضویهذآور مستشفي هجدة الریفيب48تعز         
شویكر مهيوب سعيد5رئاسهاناثمستشفي هجدة الریفيب48تعز         
وفاء عبد الجليل عبد اهللا مهيوب5عضویهاناثمستشفي هجدة الریفيب48تعز         
باسمة عبد الرحمن فارس5عضویهاناثمستشفي هجدة الریفيب48تعز         
رویدا عبد القادر الرازقي6رئاسهاناثمستشفي هجدة الریفيب48تعز         
سحر خالد محمد عبده6عضویهاناثمستشفي هجدة الریفيب48تعز         
شویكار مهيوب سعيد6عضویهاناثمستشفي هجدة الریفيب48تعز         
محمد عبد الرحمن مهيوب قاسم1رئاسهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
محفوظ عبدالجليل علي عبده1عضویهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
یوسف محمد احمد حمزه1عضویهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
محمد حمود مهيوب2رئاسهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
عبدالرقيب مهيوب حسن غالب 2عضویهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
عماد محمد احمد فائد2عضویهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
فائد عبده احمد عبده حسام3رئاسهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
هيثم حمود عبدالحميد3عضویهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
توفيق قحطان غالب احمد3عضویهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
عادل عبداهللا سعيد قائد4رئاسهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
عادل نائف عبده سعيد4عضویهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
محمد عبدالباري مدهش سلطان4عضویهذآور مدرسة قریة  خریجةج48تعز         
فضيله مهيوب عبده احمد 5رئاسهاناثمدرسة قریة  خریجةج48تعز         
اندیرا حازم فرحان عبدالقادر5عضویهاناثمدرسة قریة  خریجةج48تعز         
نوال حميد سيف عبد الرحمن5عضویهاناثمدرسة قریة  خریجةج48تعز         
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رحاب محمد مقبل6رئاسهاناثمدرسة قریة  خریجةج48تعز         
شمعه مهيوب عبدالكریم6عضویهاناثمدرسة قریة  خریجةج48تعز         
اسرى علي عبدالعليم العليمي6عضویهاناثمدرسة قریة  خریجةج48تعز         
خلود محمد قائد عبدالوهاب7رئاسهاناثمدرسة قریة  خریجةج48تعز         
بلقيس علي حسان راجح7عضویهاناثمدرسة قریة  خریجةج48تعز         
وفاء حمود عبدالحميد7عضویهاناثمدرسة قریة  خریجةج48تعز         
مروان الحمدي عبدالمحسن عالمه1رئاسهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
هشام أنيس عبد الرحمن الصوفي1عضویهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
اآرم احمد عبده قاید1عضویهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
نبيل قاسم احمد ناصر الكليبي2رئاسهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
محمد سعيد عبد القادر علي2عضویهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
معاذ عبداهللا محمد قاسم2عضویهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
حسام عبدالحميد سرحان احمد3رئاسهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
انور محمد عبدالوهاب صالح الخليدي3عضویهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
محمد سعيد محمد عبدالمشولي3عضویهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
علي أحمد بن أحمد4رئاسهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
سامح سعيد عبده سعيد4عضویهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
حسين محمد عبده محمد4عضویهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
سعيد غالب محمد فرحان5رئاسهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
توفيق عبده سعيد الخليدي5عضویهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
عصام فائد حسن 5عضویهذآور مدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
هالة محبوب حسان6رئاسهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
نجاه قائد عبدالرحمن6عضویهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
سناء محمد سرحان6عضویهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
افتخار هائل عبد المحسن7رئاسهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
نوال عبده احمد محمد قائد7عضویهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
ساره احمد قائد عبد اهللا7عضویهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
انتصار عبد الرقيب علي احمد8رئاسهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
هاله عبد الباسط هائل8عضویهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
أشواق عبد الوهاب محمد المتوآل8عضویهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
منيره عبد اهللا یحيى الفتيني9رئاسهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
هناء محمد احمد محمد9عضویهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
مفيدة عبد الوهاب أحمد محمد9عضویهاناثمدرسة ابو موسى االشعري قریة السالقهد48تعز         
عبد الجليل قائد احمد الخليدي1رئاسهذآور مدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
عادل غالب حسان الخليدي1عضویهذآور مدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
سلطان محمد نصر الصوفي1عضویهذآور مدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
عبدالرقيب مجاهد نصر2رئاسهذآور مدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
علي قحطان علي علي2عضویهذآور مدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
طالل نصر احمد الخليدي2عضویهذآور مدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
سيف محمد سعد راشد3رئاسهذآور مدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
احمد محمد الحاج3عضویهذآور مدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
عبدالرحمن عبدالرب علي سيف3عضویهذآور مدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
احالم سعيد حمود قحطان4رئاسهاناثمدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
افتخر هائل عبده محسن4عضویهاناثمدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
تهاني مهيوب جسار4عضویهاناثمدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
جليله عبد العزیز عبد الرحمن5رئاسهاناثمدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
وداد علي محمد عطا5عضویهاناثمدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
اميره سعيد منصور سعيد5عضویهاناثمدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
وليده علي محمد عطا6رئاسهاناثمدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
اندیرا صالح حسن الهمداني6عضویهاناثمدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
ایناس عبدالرحمن عبدالرب 6عضویهاناثمدرسة االصالح وادي الجره48تعز         
محمد سعيد محمد حسن 1رئاسهذآور مدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
خالد علي دبوان سيف1عضویهذآور مدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
فواز عبدالرحمن قاید الحداد1عضویهذآور مدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
عادل سعيد منصور2رئاسهذآور مدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
عمر عبد العزیز عزیز أبو حسن2عضویهذآور مدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
طالل نصر احمد عبد الواسع2عضویهذآور مدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
شاآر علي عبيد عبد الغني3رئاسهذآور مدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
علي مجاهد قائد3عضویهذآور مدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
مطهر شاهر احمد3عضویهذآور مدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
رائده عبد الجبار نصر 4رئاسهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
عميده علي عبيد عبد الغني4عضویهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
معالي محمد حسان الحاج4عضویهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
سهر علي عبد المغني عبد اهللا5رئاسهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
اروى محمد عبد الوهاب5عضویهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
عبير محفوظ علي عبده5عضویهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
منال احمد قاسم6رئاسهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
نفحه محفوظ عبد الجليل علي6عضویهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
آفيله مقبل عبيد عبد الغني6عضویهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
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نادیه احمد عبد المجيد عبد الكریم7رئاسهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
لمياء نجيب حسن عبده7عضویهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
رقية محمد أحمد غازي7عضویهاناثمدرسة التصحيح بالعقمةو48تعز         
عثمان مقبل ثابت علي1رئاسهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
مقبل علي عبده نصر دیبوع 1عضویهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
مهيوب علي عفيف عامر1عضویهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
عبده حازم ثابت سعيد2رئاسهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
محمد حامد نصر فرحان2عضویهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
منصور حسان محمد قاسم2عضویهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
وسام أحمد بن أحمد3رئاسهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
سيف هداس احمد 3عضویهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
علي سعيد محمد دلوع3عضویهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
محفوظ مقبل الحتروش4رئاسهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
فهد علي عبده صالح4عضویهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
غالب علي عبداهللا4عضویهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
علي حسان محمد قاسم5رئاسهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
قائد عباس بجاش ناصر5عضویهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
هالل عبده أحمد العبادي5عضویهذآور مدرسة الخير صعيرةز48تعز         
جميله صالح علي مصلح6رئاسهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
فاطمة عبدالقادر مهيوب محمد6عضویهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
مفضله مطهر دائل قاسم6عضویهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
إشراق سليمان فائد الشميري7رئاسهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
خدیجه عبداهللا حسين محمد 7عضویهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
رحاب محمد الحاج7عضویهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
الهام علي حسان حزام8رئاسهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
نجوى علي حسان عبده المعلي8عضویهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
إشراق محمد مقبل8عضویهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
نسيبة غالب علي عبداهللا9رئاسهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
نزیهه نصر محمد قياح9عضویهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
خلود سعيد قاسم اسماعيل9عضویهاناثمدرسة الخير صعيرةز48تعز         
فيصل محمد سعيد قائد1رئاسهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
علي غالب حسان حسن1عضویهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
عبده هزاع فرحان سعيد1عضویهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
عبده محمد منصر2رئاسهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
فایز علي سعيد احمد2عضویهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
سامي محمد غيالن الدبعي2عضویهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
یحي علي سعيد علي3رئاسهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
عبده سالم نعمان العفيدي3عضویهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
محمد غالب بجاش3عضویهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
بجاش ثابت صالح4رئاسهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
عبد العزیز قاسم سلطان4عضویهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
رداد عبده حسن راجح4عضویهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
ميثاق سعيد علي سعيد5رئاسهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
احمد فائد علي قائد5عضویهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
احمد بجاش سعيد5عضویهذآور مستوصف المظابي عشملهح48تعز         
فتحيه عبد الكریم صالح6رئاسهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
هيفاء أحمد محمد مرشد6عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
امل عبد اهللا احمد  الكدیهي6عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
بشارة عبده أحمد یحيى7رئاسهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
افراح عبد الرحمن سالم 7عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
هاله محمد عبده الزغير7عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
رحمه احمد غالب احمد8رئاسهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
سميره عبدالرحمن عبده محمد8عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
منال عبده نصر عبد القادر8عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
ایمان حسين علي منصر9رئاسهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
آریمه مقبل علي حسان9عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
صفاء علي قحطان حسان 9عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
سمر احمد قائد صالح 10رئاسهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
مليون علي سعيد10عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
فائزه محمد سعيد محمد10عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
فنده حمود غالب احمد11رئاسهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
امتياز محمد مهيوب11عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
وثيقة سعيد بن سعيد عبد اهللا11عضویهاناثمستوصف المظابي عشملهح48تعز         
وليد احمد محمد عباس1رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
توفيق محمد قائد1عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
محمد حسن سيف1عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
عبدالقادر حسان غالب2رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
فارس علي بن علي2عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
عبد اهللا عبد القادر سعد الحميري2عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
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شمسان احمد محمد حسان3رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
عبده علي احمد حسان3عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
همام عبده علي3عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
حافظ غالب عبد اهللا 4رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
هيثم عبد الرقيب عبد الرحمن الشرام4عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
ابراهيم صالح محمد صالح4عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
منير علي محمد قائد السيالني5رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
عبدالقادر هائل عبد الولي 5عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
أحمد محمد غالب یحيى5عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
هاله عبده علي سالم 6رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
سارة فؤاد محمد غانم األصبحي6عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
نجوى احمد عبده سعيد الحميري6عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
غادة عبد الرقيب عبد الرحمن الشرام7رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
نوریه غالب عبد اهللا سيالن7عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
الهام محمد سيف سعيد7عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
حنان هزاع عبد الجليل 8رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
سلوى قاید محمد8عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
افتخار محمد نعمان علي8عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
عفاف محمد ناجي الوهبي9رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
احالم مهيوب محمد عباس9عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
شریان سعيد محمد نبيل9عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
رینة عبد الرحمن عبده مانع10رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
عزیزه محمد  علي عبده10عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
رندا عبد الجبار محمد احمد10عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
احالم عبده احمد عبد الوهاب11رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
سميه العزي عبد الغفار سعيد11عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
منال فيصل محمد سعيد11عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد غالب بني دریعمط48تعز         
حسن ثابت احمد المهبعي1رئاسهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
محمد علي منصر الحميري1عضویهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
محي الدین سيف قائد محمد1عضویهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
عادل عوض ثابت2رئاسهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
شهاب علي بن علي الزیدي2عضویهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
مراد عبد بجاش سلطان2عضویهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
معتصم عبداهللا خالد قائد3رئاسهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
عبداهللا محمد بجاش3عضویهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
محمد قاید حسين سالم3عضویهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
فيصل ناجي مسعود4رئاسهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
حسين علي محمد احمد4عضویهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
هيثم فهد أحمد محمد4عضویهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
صدام محمد سعيد حسن5رئاسهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
ماجد ثابت احمد حسين5عضویهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
عبداهللا عبده هائل عيسى5عضویهذآور مدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
أمة السالم حسن عبده بجاش6رئاسهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
زهرة أمين علي محمد6عضویهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
افتخار علي محمد غدیر6عضویهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
وسيمه احمد صالح حاجب7رئاسهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
ختام عبدالعزیز هزاع احمد7عضویهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
نجالء حسان ثابت 7عضویهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
مرفت عبده محمد صالح8رئاسهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
نادیه محمد عبده8عضویهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
هناء احمد حسن عبد اهللا8عضویهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
أزهار سيف هزاع9رئاسهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
تهاني ناجي محمد غالب9عضویهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
امتياز علي رواح سقاف9عضویهاناثمدرسة الزبيري آویحةى48تعز         
یاسين عبدالعزیز عقالن1رئاسهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
عبداهللا هزاع احمد قاسم 1عضویهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
صدام عباس مهيوب غالب1عضویهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
ميال عبده احمد غالب2رئاسهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
عبد الحكيم عبد الكریم عبد العزیز علي2عضویهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
رائد احمد عبد القادر علي2عضویهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
عبد اهللا هزاع عبد الولي قاسم3رئاسهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
عبداهللا غالب هزاع عبداهللا3عضویهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
أمين حسن أحمد عبد الكریم3عضویهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
عبدالرحمن سلطان قائد احمد4رئاسهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
رضوان سلطان  مهيوب محمد4عضویهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
عفيف عبداهللا علي عبداهللا4عضویهذآور مجمع هائل آریف الودا49تعز         
ایمان عبداهللا احمد سيف عائد5رئاسهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
دینا عباس عبده محمد5عضویهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
هالة عفيف عبداهللا علي5عضویهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
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ملوك عبد العزیز محمود محمد6رئاسهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
یاقوت هزاع قاسم محمد6عضویهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
عبير سرحان محمد حيدره6عضویهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
آوآب عبداهللا احمد مهيوب7رئاسهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
اسالم مصطفي محمد احمد7عضویهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
ابتهال غالب علي غالب7عضویهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
حياه سرحان عبد اهللا الحاج8رئاسهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
عداله عبدالقادر احمد عبدالواحد8عضویهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
نظيره احمد محمود عبد الحميد8عضویهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
نهى علي منصور عبدالحميد9رئاسهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
خلود محمود حسن محمد عبده9عضویهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
عفاف احمد سعيد قاسم9عضویهاناثمجمع هائل آریف الودا49تعز         
موفق عبدالقادر محمد قائد 1رئاسهذآور مدرسة الوحدة بالمحراسب49تعز         
عفيف علي محمد یحيى1عضویهذآور مدرسة الوحدة بالمحراسب49تعز         
عبده سالم احمد علي1عضویهذآور مدرسة الوحدة بالمحراسب49تعز         
آفاح احمد إبراهيم مهيوب2رئاسهاناثمدرسة الوحدة بالمحراسب49تعز         
شورى عبداهللا عبدالغني ابراهيم2عضویهاناثمدرسة الوحدة بالمحراسب49تعز         
هيفاء عبدالقوي عبدالمجيد2عضویهاناثمدرسة الوحدة بالمحراسب49تعز         
نجيب احمد سيف محمد1رئاسهذآور مدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
عبداهللا ناجي محمد ناجي1عضویهذآور مدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
عبداالله یحيى عبدالقادر1عضویهذآور مدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
یونس علي قاسم احمد2رئاسهذآور مدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
هيثم احمد قاسم صالح 2عضویهذآور مدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
بسام سلطان احمد عبده2عضویهذآور مدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
سعاد حسن عبده سعيد3رئاسهاناثمدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
ابتسام احمد سيف محمد3عضویهاناثمدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
أشواق عبد الرحمن حسن سعيد3عضویهاناثمدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
ابتسام حسن احمد مهيوب4رئاسهاناثمدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
امل احمد عبده محمد علي4عضویهاناثمدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
انس حسن احمد سرحان4عضویهاناثمدرسة االنهار بالحجفج49تعز         
حسين علي محمد عبدالعزیز1رئاسهذآور مجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
فهمي قاسم غالب اسماعيل1عضویهذآور مجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
محمد سعيد ناصر1عضویهذآور مجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
عبدالعزیز محمد الحاج2رئاسهذآور مجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
مجيب محمد محمد هزاع2عضویهذآور مجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
محمد عبد اهللا مهيوب حمادي2عضویهذآور مجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
جميل مهيوب علي قائد3رئاسهذآور مجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
نبيل عبداهللا عبده بن احمد3عضویهذآور مجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
عبداهللا مثنى عبداهللا حسن3عضویهذآور مجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
اسمهان عبدالسالم هزاع4رئاسهاناثمجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
روضه احمد مهيوب علي4عضویهاناثمجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
سحر علي نعمان قاسم4عضویهاناثمجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
فن محمد ابراهيم مهيوب5رئاسهاناثمجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
فائده عبدالدائم هزاع5عضویهاناثمجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
سامية أحمد عبد الرحمن ناجي5عضویهاناثمجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
اسمهان سعيد احمد بن احمد6رئاسهاناثمجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
نجيبه محمد عبده ابراهيم6عضویهاناثمجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
نميم محمد غالب عبد اهللا6عضویهاناثمجمع ٢٢ مایو ميهال حدناند49تعز         
فضل علي عقالن صالح1رئاسهذآور مدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
احمد عبداهللا محمد الرميمه1عضویهذآور مدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
حسن عبدالقادر العاقل1عضویهذآور مدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
محمد عبدالقوي سعيد2رئاسهذآور مدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
عمر عبد القوي عبد الوارث سلطان2عضویهذآور مدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
طارق عبداهللا عبدالكریم الرميمية2عضویهذآور مدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
دالل عبد العزیز الحاج علي3رئاسهاناثمدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
بغداد عبداهللا بن عبداهللا محمد الرميمه3عضویهاناثمدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
امل عبداهللا محمد عبداهللا3عضویهاناثمدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
ليلى عبدالنور عبدالجليل4رئاسهاناثمدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
لطيفة محمد حسان العباسي4عضویهاناثمدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
اسماء علي سعيد القياضي4عضویهاناثمدرسة مجمع السعيد حدنانه49تعز         
عباس احمد قاسم مهيوب1رئاسهذآور الوحدة الصحية بالمفيتح نمهو49تعز         
حبيب عبده إبراهيم محمد صالح1عضویهذآور الوحدة الصحية بالمفيتح نمهو49تعز         
عبد السالم احمد سيف علي1عضویهذآور الوحدة الصحية بالمفيتح نمهو49تعز         
یاسمين أحمد محمد عبد الرحمن2رئاسهاناثالوحدة الصحية بالمفيتح نمهو49تعز         
بشرى محمود عباس سرحان2عضویهاناثالوحدة الصحية بالمفيتح نمهو49تعز         
وثيقه عمر سلطان احمد2عضویهاناثالوحدة الصحية بالمفيتح نمهو49تعز         
عبد العزیز عبد اهللا محمد علي عقالن1رئاسهذآور الوحدة الصحية حدنانز49تعز         
فاروق عبداهللا عبداهللا محمد1عضویهذآور الوحدة الصحية حدنانز49تعز         
احمد مقبل القياضي1عضویهذآور الوحدة الصحية حدنانز49تعز         
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ابریزه عبدالدائم عبدالعزیز2رئاسهاناثالوحدة الصحية حدنانز49تعز         
ورده محمد عبد الرحمن عبد العزیز2عضویهاناثالوحدة الصحية حدنانز49تعز         
سحر عبدالرحمن عبدالولي2عضویهاناثالوحدة الصحية حدنانز49تعز         
توفيق احمد عبداهللا علي1رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
طه عبدالسالم قائد احمد1عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
محمد محمد عبدالوهاب امير1عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
عرفات ناجي محمد مهيوب2رئاسهذآور مدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
جميل عبداهللا ابراهيم مهيوب2عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
فهد مهيوب عبده حمود2عضویهذآور مدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
مياسه احمد عبد اهللا علي3رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
قمر سرحان سلطان عبده3عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
رزیقه عبدالجليل سلطان ناجي3عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
سناء صادق علي عبدالرب4رئاسهاناثمدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
صابرین صادق عبداهللا محمد4عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
اصالح عبد السالم مقبل عقالن4عضویهاناثمدرسة عبد اهللا بن عباس وادي المشارقةح49تعز         
ریاض عبده نعمان قاسم1رئاسهذآور مدرسة شعب المجرینط49تعز         
محمد احمد عبدالوهاب1عضویهذآور مدرسة شعب المجرینط49تعز         
مصطفى علي اسماعيل1عضویهذآور مدرسة شعب المجرینط49تعز         
محمد عبداهللا سلطان سعيد2رئاسهذآور مدرسة شعب المجرینط49تعز         
رشاد محمد سعيد احمد2عضویهذآور مدرسة شعب المجرینط49تعز         
عبد الباسط علي غالب عبده2عضویهذآور مدرسة شعب المجرینط49تعز         
هبه أحمد علي قاسم3رئاسهاناثمدرسة شعب المجرینط49تعز         
غزال غالب عبده محمد3عضویهاناثمدرسة شعب المجرینط49تعز         
سميره سعيد قاسم سيف3عضویهاناثمدرسة شعب المجرینط49تعز         
ابتهال سعيد اسماعيل سيف4رئاسهاناثمدرسة شعب المجرینط49تعز         
سهام قاسم ناجي عبد العزیز4عضویهاناثمدرسة شعب المجرینط49تعز         
سهام عبده قائد لطف4عضویهاناثمدرسة شعب المجرینط49تعز         
وليد احمد مقبل عبده1رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
منير احمد عبد اهللا غالب1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
عمر علي محمد قائد1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
محمد احمد بن احمد عبد الرب2رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
عبدالرحمن احمد عبده صالح 2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
عمر علي محمد عثمان2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
جميلية احمد محمد سعيد3رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
شيماء عبدالخبير عبدالقوي3عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
اروى محمد قاسم صالح 3عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
سيده احمد مهيوب عبده العبيدي4رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
اسماء محمد عبد اهللا محمد4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
سفانة محمد عبداهللا عباس4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطاب الكشارى49تعز         
زیاد احمد عبد اهللا بن احمد1رئاسهذآور مدرسة الوعي الثوري حدابهك49تعز         
عبدالحميد مهيوب محمد علي1عضویهذآور مدرسة الوعي الثوري حدابهك49تعز         
عبدالجليل محمد عبداهللا عبدالرب1عضویهذآور مدرسة الوعي الثوري حدابهك49تعز         
لطيفه عبده الحاج قائد2رئاسهاناثمدرسة الوعي الثوري حدابهك49تعز         
سهام محمد عبدالحاج قائد2عضویهاناثمدرسة الوعي الثوري حدابهك49تعز         
عفاف سلطان حمود احمد2عضویهاناثمدرسة الوعي الثوري حدابهك49تعز         
عبدالواحد عبده مهيوب عبداهللا قاسم1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
احمد بن احمد غالب سعيد1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
ابراهيم محمود ناجي عبد العزیز1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
وضاح مهيوب عبده صالح2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
علي محمد قاسم علي2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
أحمد محمد عبد الرحمن2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
انذار عبدالجبار عبدالجليل مهيوب3رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
حليمه احمد محمد فاضل3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
خوال عبده محمد عبده قاسم3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
عائده محمد مهيوب عبد اهللا4رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
هند عبداهللا علي محمد البدوي4عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
سحر عبدالسالم ناجي عبدالرحمن4عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو ميهال مشرعةل49تعز         
فهمي محمد عبد الرحمن حمود1رئاسهذآور مدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
عبده احمد علي قاسم 1عضویهذآور مدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
عبدالغني سعيد1عضویهذآور مدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
طارق محمود علي قاسم2رئاسهذآور مدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
عبدالباري عبده محمد علي الطيب2عضویهذآور مدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
حبيب عبدالحميد احمد سعيد2عضویهذآور مدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
سلوى محمد عبده حمود3رئاسهاناثمدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
عهود عبد الحافظ عبد الحميد3عضویهاناثمدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
اماني قاسم محمد احمد3عضویهاناثمدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
جميله محمد احمد سعيد4رئاسهاناثمدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
ميرفت امين قاسم سعيد4عضویهاناثمدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
غالية علي محمد عبد الغني4عضویهاناثمدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
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مياده سرحان عبده سعيد ناجي5رئاسهاناثمدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
عبير احمد ناجي احمد5عضویهاناثمدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
صباح عبده عبد اهللا غالب5عضویهاناثمدرسة الفتح مشرعةم49تعز         
سعيد احمد محمد علي الصنوي1رئاسهذآور مدرسة النصر الممشاحن49تعز         
نبيل عبد المجيد هزاع1عضویهذآور مدرسة النصر الممشاحن49تعز         
احمد محمد عقالن غالب1عضویهذآور مدرسة النصر الممشاحن49تعز         
عمر عبدالعزیز هزاع2رئاسهذآور مدرسة النصر الممشاحن49تعز         
وليد محمد عبد اهللا قائد2عضویهذآور مدرسة النصر الممشاحن49تعز         
محمود محمد حمود2عضویهذآور مدرسة النصر الممشاحن49تعز         
یحي عبد سعيد عبد المجيد3رئاسهذآور مدرسة النصر الممشاحن49تعز         
عبدالوهاب محمد حمود احمد3عضویهذآور مدرسة النصر الممشاحن49تعز         
عزیز جميل سيف ثابت المعمري3عضویهذآور مدرسة النصر الممشاحن49تعز         
دليله عبد الجليل حمود4رئاسهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
صفوه فؤاد عبدالعزیز هزاع4عضویهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
هنادي سعيد احمد محمد4عضویهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
یسرى عبدالقادر احمد5رئاسهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
اشراق محمد عبدالحفيظ5عضویهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
سكينه عقالن سعيد عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
اماني عبد المجيد هزاع محمد6رئاسهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
آوثر محمد احمد عقالن6عضویهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
تهاني درهم ثابت العبسي6عضویهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
مروى سيف مهيوب منصور7رئاسهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
احتفال عبد العزیز عقالن7عضویهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
جميله محمد سيف عبد الحق7عضویهاناثمدرسة النصر الممشاحن49تعز         
فهد عبد العزیز عبد المجيد1رئاسهذآور مدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
عمر محمد قائد1عضویهذآور مدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
احمد غالب علي غالب1عضویهذآور مدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
عادل عبده سعيد حزام2رئاسهذآور مدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
عمار محمد عبد اهللا الحاج2عضویهذآور مدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
عبد اهللا یحي عبد الوهاب محمد2عضویهذآور مدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
محمود أحمد عبدالواسع شرف3رئاسهذآور مدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
حمزه عبدالقادر احمد3عضویهذآور مدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
مروان على محمد مسعد العریقي3عضویهذآور مدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
فائزه احمد عبد العزیز عبد الحميد4رئاسهاناثمدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
نوره عبدالرحمن محمد احمد4عضویهاناثمدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
افراح عبدالعزیز محمد سعيد4عضویهاناثمدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
عزیزه محمد سيف احمد5رئاسهاناثمدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
هند صادق امين عبد الواسع5عضویهاناثمدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
قمر عبداهللا عبد الكریم5عضویهاناثمدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
سمر عبد اهللا محمد بن محمد6رئاسهاناثمدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
اماني علي منصور عبدالحميد6عضویهاناثمدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
اقبال علي محمد عثمان6عضویهاناثمدرسة الفرقان اآمة حبيشس49تعز         
علي یحيى عبدالعزیز شمسان1رئاسهذآور مدرسة التعاون وتيرع49تعز         
عبد اهللا سيف قائد سعد1عضویهذآور مدرسة التعاون وتيرع49تعز         
یحيى صادق عبداهللا محمد1عضویهذآور مدرسة التعاون وتيرع49تعز         
ماجد عبدالكریم علي عبدالوهاب2رئاسهذآور مدرسة التعاون وتيرع49تعز         
توفيق عبد اهللا محمد احمد2عضویهذآور مدرسة التعاون وتيرع49تعز         
جمعان عبد الغني محمد عبده2عضویهذآور مدرسة التعاون وتيرع49تعز         
عبد اهللا قائد سعد الكناني3رئاسهذآور مدرسة التعاون وتيرع49تعز         
صادق عبده محمد سعيد3عضویهذآور مدرسة التعاون وتيرع49تعز         
رشاد قاسم علي 3عضویهذآور مدرسة التعاون وتيرع49تعز         
تفكير علي محمد علي4رئاسهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
غزال هاشم سعيد محمد4عضویهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
سلوى علي محمد احمد4عضویهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
سهام عبدالعزیز عبده عقالن5رئاسهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
لينا احمد عبداهللا عبدالعزیز5عضویهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
سمر منصور عبدالوهاب5عضویهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
شذا قاسم عبداهللا قاسم6رئاسهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
غزال اسماعيل غالب عبد الكریم6عضویهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
نوار عبدالرشيد حمود دائل6عضویهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
رشيده علي ناجي سعد7رئاسهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
سنيه سلطان حمود7عضویهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
رجاء سعيد محمد علي7عضویهاناثمدرسة التعاون وتيرع49تعز         
عبد العزیز شمسان عبد اهللا سيف1رئاسهذآور مدرسة الفالح انبيانف49تعز         
عبدالرقيب عبدالجليل محمد1عضویهذآور مدرسة الفالح انبيانف49تعز         
عبدالناصر عبدالرحمن قاسم1عضویهذآور مدرسة الفالح انبيانف49تعز         
سمير شمسان محمد اسماعيل2رئاسهذآور مدرسة الفالح انبيانف49تعز         
عارف عبداهللا عبدالغني2عضویهذآور مدرسة الفالح انبيانف49تعز         
معيد هزاع عبد المجيد علي2عضویهذآور مدرسة الفالح انبيانف49تعز         
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فؤاد عبد اهللا احمد عقالن3رئاسهذآور مدرسة الفالح انبيانف49تعز         
عبدالجليل عبدالكریم عبدالرحمن3عضویهذآور مدرسة الفالح انبيانف49تعز         
عبدالرحمن محمد حسن الحسيني3عضویهذآور مدرسة الفالح انبيانف49تعز         
اشجان نعمان عبدالغني احمد سيف4رئاسهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
مریم محمد حمود عبد الوهاب4عضویهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
إیمان محمد عبد اللطيف احمد4عضویهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
سميه قاسم عبد اهللا عبد الحميد5رئاسهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
انس هزاع عبداهللا علي5عضویهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
وزیره عبدالرحمن عبداهللا احمد5عضویهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
غاده عبداهللا قاسم عبداهللا6رئاسهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
بشاره علي سيف عبد اهللا6عضویهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
حنان محمد عباس األمين6عضویهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
تهاني محمد یحيى قاسم7رئاسهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
احسان محمد حسن حمود7عضویهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
أمل أحمد عبده أحمد الجبلي7عضویهاناثمدرسة الفالح انبيانف49تعز         
عبدالرحمن محمد عبدالجليل1رئاسهذآور مدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
أمين سيف عبد الكریم قاسم1عضویهذآور مدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
عبد الرحمن عبد الجبار عبد القوي1عضویهذآور مدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
احمد علي عبدالخبير2رئاسهذآور مدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
مختار احمد عبده عقالن2عضویهذآور مدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
عبد العليم محمد قاسم عبد الرحمن2عضویهذآور مدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
عبد الرحمن احمد غالب اللبين3رئاسهذآور مدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
رضوان عبداهللا امير3عضویهذآور مدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
على عبد الكریم سعيد سيف3عضویهذآور مدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
محاسن عبدالرحمن عبدالخبير4رئاسهاناثمدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
هدي قاسم حسن غالب4عضویهاناثمدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
ليبيا علي عبد الحفيظ عبد اهللا4عضویهاناثمدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
جهاد احمد سعيد احمد5رئاسهاناثمدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
ندى قاسم سفيان قاسم5عضویهاناثمدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
آوثر علي محمد عبدالغني5عضویهاناثمدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
انيسه عبداهللا محمد احمد6رئاسهاناثمدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
الهام عبد اهللا محمد احمد6عضویهاناثمدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
ابتسام سلطان عبدالرحمن6عضویهاناثمدرسة االفتتاح   طالوقص49تعز         
طاهر احمد هزاع احمد1رئاسهذآور مدرسة الوجيةق49تعز         
خالد عبداهللا محمد سيف1عضویهذآور مدرسة الوجيةق49تعز         
نذیر احمد عبدالرحمن احمد1عضویهذآور مدرسة الوجيةق49تعز         
اآيد محمود عبدالحميد الحاج2رئاسهذآور مدرسة الوجيةق49تعز         
عبد الباري عبد الغني احمد علي2عضویهذآور مدرسة الوجيةق49تعز         
مهيوب احمد محمد علي2عضویهذآور مدرسة الوجيةق49تعز         
تقدیر علي عبد الغني احمد3رئاسهاناثمدرسة الوجيةق49تعز         
هدیل عبدالسالم عبداهللا محمد3عضویهاناثمدرسة الوجيةق49تعز         
اتحاد عبدالشافي احمد3عضویهاناثمدرسة الوجيةق49تعز         
وسيله حميد ابراهيم محمد4رئاسهاناثمدرسة الوجيةق49تعز         
لينا احمد عبد الكریم هزاع4عضویهاناثمدرسة الوجيةق49تعز         
إرسال یحيى عبد المجيد النقيب4عضویهاناثمدرسة الوجيةق49تعز         
إشراق عبد اهللا هزاع احمد5رئاسهاناثمدرسة الوجيةق49تعز         
سميره محمد عبدالولي سيف5عضویهاناثمدرسة الوجيةق49تعز         
سالي أحمد محمد دحان5عضویهاناثمدرسة الوجيةق49تعز         
عبداهللا احمد حسن محمد1رئاسهذآور مدرسة النور حصبانر49تعز         
محمد سعيد محمد علي1عضویهذآور مدرسة النور حصبانر49تعز         
فارس محمد علي مقبل1عضویهذآور مدرسة النور حصبانر49تعز         
رضا محمد سعيد ناجي2رئاسهذآور مدرسة النور حصبانر49تعز         
فتح عبدالرحمن احمد محمد اسماعيل2عضویهذآور مدرسة النور حصبانر49تعز         
مطهر عبدالرحمن عبدالعزیز2عضویهذآور مدرسة النور حصبانر49تعز         
الوان عبدالملك احمد عبداهللا قاسم3رئاسهاناثمدرسة النور حصبانر49تعز         
نجوى شمسان محمد نعمان3عضویهاناثمدرسة النور حصبانر49تعز         
عزیزه عبد الرحمن عبد اهللا شمسان3عضویهاناثمدرسة النور حصبانر49تعز         
مأمورة أحمد عبداهللا علي سعد4رئاسهاناثمدرسة النور حصبانر49تعز         
اشجان محمد عبده غالب4عضویهاناثمدرسة النور حصبانر49تعز         
امل علي محمد عثمان4عضویهاناثمدرسة النور حصبانر49تعز         
هيفاء توفيق سلطان احمد5رئاسهاناثمدرسة النور حصبانر49تعز         
عائده عبد الغني سعيد شرف5عضویهاناثمدرسة النور حصبانر49تعز         
الطاف عبد الكریم محمد عبده5عضویهاناثمدرسة النور حصبانر49تعز         
طالل عبدالرحمن عبدالعزیز1رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
طاهر عبداهللا محمود عبدالحميد1عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
محمد عبدالحق فاضل عبدالملك1عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
مالك عبدالملك احمد سعيد2رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
عبد الرحمن حميد محمد عبد الملك2عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
فهد عبد الكریم احمد عبد العزیز2عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
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عبد العزیز احمد الحاج علي3رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
جمال عبداهللا محمد الحاج3عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
عدنان عبده شعالن قحطان3عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
هناء عبد الفتاح مقبل سيف4رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
سهام محمد عبدالرحمن عبداللطيف4عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
فتيه علي سيف عبداهللا4عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
وثيقه محمد عبداهللا عبدالوهاب5رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
سوزان عبدالقادر هزاع5عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
احالم عبد الملك احمد سعيد5عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
ادیبه عبد الغني قائد نعمان6رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
وحده علي محمد سيف6عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
صفاء محمد عبداهللا محمد عبدالغني6عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
تهاني عبدالقادر احمد عبداهللا7رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
ماریه احمد قاسم احمد العامري7عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
هناء عبد الفتاح مقبل سيف7عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد محمودش49تعز         
عبداهللا سعيد محمد عبداهللا یحيى 1رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
العزي محمد عبدالرحمن حميد المجاهد1عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
عمار عبد الحكيم احمد محمود1عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
فؤاد محمد على سعيد 2رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
نجيب عبد اهللا محمد ناجي2عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
جعفر عبداهللا سيف مقبل2عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
عبد الجليل صالح علي الجنيد3رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
محمد عبدالرحمن احمد محمد المجاهد 3عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
وليد عدنان محمد عبدالواسع3عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
نظيره احمد ناشر غانم4رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
غاده عبدالحكيم احمد عبده 4عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
نورا عبداهللا احمد عبدالعزیز الصوفي4عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
سيناء محمد عبده احمد الصوفي5رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
احالم عبدالحفيظ مقبل سعيد5عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
والية محمد عبد الرحمن ابراهيم5عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
عائشه عبد اهللا ثابت محمد6رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
افتهان حسن احمد اسماعيل6عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
حنان عدنان محمد عبدالواسع6عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبرا50تعز         
فهد عبد العزیز حميد مقبل1رئاسهذآور مدرسة االنوار خریشةب50تعز         
محمد امين عبداهللا احمد 1عضویهذآور مدرسة االنوار خریشةب50تعز         
زیاد عبداهللا محمد قائد 1عضویهذآور مدرسة االنوار خریشةب50تعز         
محمد عبدالغفار قائد احمد 2رئاسهذآور مدرسة االنوار خریشةب50تعز         
عبدالرحمن سعيد محمد یحيى2عضویهذآور مدرسة االنوار خریشةب50تعز         
جميل احمد عبده سليمان2عضویهذآور مدرسة االنوار خریشةب50تعز         
محمد یاسين عبدالقهار الحاج احمد3رئاسهذآور مدرسة االنوار خریشةب50تعز         
عبدالعزیز محمد عبده الحاج3عضویهذآور مدرسة االنوار خریشةب50تعز         
علي شاهر احمد3عضویهذآور مدرسة االنوار خریشةب50تعز         
مامونه عبدالمجيد عبدالغني4رئاسهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
آریمه احمد الحاج سليمان4عضویهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
باسمه احمد محمد قائد4عضویهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
نادیه احمد محمد محمد5رئاسهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
مائسه احمد عبدالرقيب محمد 5عضویهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
احالم طه عبدالرحيم الحاج5عضویهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
جميله احمد عقالن الصوفي6رئاسهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
اشواق عبدالقادر اسماعيل6عضویهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
منال قاسم عبداهللا احمد6عضویهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
سوسن عبداالله عبداللطيف7رئاسهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
رضا عبدالواحد محمد عبده 7عضویهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
سحر عبد الرحمن سالم7عضویهاناثمدرسة االنوار خریشةب50تعز         
خالد عبداهللا غالب ثابت 1رئاسهذآور مدرسة العهد الجدیدج50تعز         
عبد الرقيب عبد الودود عبد اهللا عثمان1عضویهذآور مدرسة العهد الجدیدج50تعز         
خليل سعيد قاسم محمد1عضویهذآور مدرسة العهد الجدیدج50تعز         
عبداهللا عبده محمد شمسان 2رئاسهذآور مدرسة العهد الجدیدج50تعز         
محمد عبد الرحمن ابراهيم2عضویهذآور مدرسة العهد الجدیدج50تعز         
فاروق غالب علي الساقر2عضویهذآور مدرسة العهد الجدیدج50تعز         
عبدالولي قاسم سيف3رئاسهذآور مدرسة العهد الجدیدج50تعز         
على عبدالرقيب سعيد 3عضویهذآور مدرسة العهد الجدیدج50تعز         
مجيب محمد احمد عبداهللا الصبري3عضویهذآور مدرسة العهد الجدیدج50تعز         
نضائر فارع محمد غالب4رئاسهاناثمدرسة العهد الجدیدج50تعز         
ليلى احمد بن احمد الصارم4عضویهاناثمدرسة العهد الجدیدج50تعز         
ریم عبد الحكيم احمد محمود4عضویهاناثمدرسة العهد الجدیدج50تعز         
رشا احمد قائد احمد عقالن5رئاسهاناثمدرسة العهد الجدیدج50تعز         
نوال على محمد سالم 5عضویهاناثمدرسة العهد الجدیدج50تعز         
یاسمين احمد احمد غالب5عضویهاناثمدرسة العهد الجدیدج50تعز         
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ورده احمد احمد الصارم6رئاسهاناثمدرسة العهد الجدیدج50تعز         
رغده هاشم حسن عبده6عضویهاناثمدرسة العهد الجدیدج50تعز         
اسيه عبداهللا مقبل العزاني6عضویهاناثمدرسة العهد الجدیدج50تعز         
عبد االله قاسم اسماعيل عبد المولى1رئاسهذآور مدرسة المجد صنماتد50تعز         
عبدالرزاق محمد عبداهللا على 1عضویهذآور مدرسة المجد صنماتد50تعز         
عبدالمعين احمد محمد عبدالوهاب1عضویهذآور مدرسة المجد صنماتد50تعز         
محمود احمد ابراهيم سعيد 2رئاسهذآور مدرسة المجد صنماتد50تعز         
محمد عبد اهللا عبد الحميد2عضویهذآور مدرسة المجد صنماتد50تعز         
عبدالسالم احمد الحاج محمد2عضویهذآور مدرسة المجد صنماتد50تعز         
أروى أحمد علي عبد الكریم3رئاسهاناثمدرسة المجد صنماتد50تعز         
فاطمة سعيد عبده احمد 3عضویهاناثمدرسة المجد صنماتد50تعز         
وفاء سعيد محمد عبدالوهاب 3عضویهاناثمدرسة المجد صنماتد50تعز         
فنون محمد محمود الحيدري4رئاسهاناثمدرسة المجد صنماتد50تعز         
اشجان محمد سعيد عبد اهللا4عضویهاناثمدرسة المجد صنماتد50تعز         
فليها عبدالغني سعيد محمد4عضویهاناثمدرسة المجد صنماتد50تعز         
عبداهللا محمد غالب محمد 1رئاسهذآور مدرسة الوحدة دبهه50تعز         
محمد عبدالرحمن حمود1عضویهذآور مدرسة الوحدة دبهه50تعز         
امين علي عبده احمد1عضویهذآور مدرسة الوحدة دبهه50تعز         
وليد عبداهللا عبده2رئاسهذآور مدرسة الوحدة دبهه50تعز         
خالد عبدالحفيظ قائد فارع 2عضویهذآور مدرسة الوحدة دبهه50تعز         
جمال محمد سالم مهيوب2عضویهذآور مدرسة الوحدة دبهه50تعز         
عبدالجليل مهيوب على انعم 3رئاسهذآور مدرسة الوحدة دبهه50تعز         
جميل محمد حميد3عضویهذآور مدرسة الوحدة دبهه50تعز         
فائد عبد اهللا سيف حسن3عضویهذآور مدرسة الوحدة دبهه50تعز         
فائده احمد محمد ناجي4رئاسهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
حوریه غالب محمد 4عضویهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
اسماء هزاع عبداهللا سعيد 4عضویهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
افراح صادق عبداهللا محمد على 5رئاسهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
وداد محمد عبد الغفور مهيوب5عضویهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
قمریه عبدالوهاب احمد علي5عضویهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
هناء منصور علي عبدالكریم6رئاسهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
تهاني عبده قاسم محمد 6عضویهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
ذآري عبد الوهاب حميد6عضویهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
رائده محمد احمد عبداهللا قحطان 7رئاسهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
ابتسام محمد عبد الخالق علي7عضویهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
قائده احمد علي عقالن7عضویهاناثمدرسة الوحدة دبهه50تعز         
عبدالمجيد عبدالرحيم عبده عقالن1رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
صادق محمد عبده الشریف1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
جميل محمد عبدالعزیز محمد 1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
یوسف عبد الجليل محمد ناجي2رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
صادق عبداهللا محمد على 2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
محمد على عبداهللا محمد فارع 2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
محمد عبداهللا هزاع 3رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
محمد احمد دأب3عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
احمد عبدالعزیز قاسم3عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
بشير عبداهللا سعيد احمد4رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
عبدالرحمن عبدالواسع القاضي4عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
عمر شرف عبد اهللا محمد4عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
هيام عبده سفيان قاسم5رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
ماليه عبدالكافي عبدالغفور5عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
ابتسام محمد عبدالغني عبده غالب5عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
فاتن عبدالكریم قاسم احمد 6رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
تغرید محمد علي عقالن6عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
احسان عبداهللا احمد قاسم6عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
نجود هزاع عبده حسن7رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
هدى قاسم محمد عبدالجليل 7عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
أمل محمد محمد الكبسي7عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
سحر محمد عبداهللا عباس8رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
افتخار عبد الواحد مهيوب8عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
مؤمنه محمد محمد عبده حسن8عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید (رأس النقيل)و50تعز         
باسم احمد عبده على سعيد1رئاسهذآور مدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
عبد الرحمن احمند عقالن عبد اهللا1عضویهذآور مدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
شادي محمد عبدالوهاب عبدالرحمن1عضویهذآور مدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
محمد هائل عبداهللا احمد 2رئاسهذآور مدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
امين عبدالقادر عبداهللا عباس2عضویهذآور مدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
عبدالخالق عبده سعيد حسن2عضویهذآور مدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
مستفيد عبده سعيد حسن3رئاسهذآور مدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
عصام عبدالمجيد نعمان سعيد 3عضویهذآور مدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
مشتاق عادل احمد سالم3عضویهذآور مدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
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رنا عبد الغني غالب سعيد4رئاسهاناثمدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
مالكه محمد عبده على سعيد 4عضویهاناثمدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
ربيعه مهيوب قاسم عبده 4عضویهاناثمدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
ساره عبداهللا محمد قاسم 5رئاسهاناثمدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
اسرار علي عبد اهللا ناجي5عضویهاناثمدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
وسيله محمد حميد مهيوب5عضویهاناثمدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
اشواق عبداهللا حميد غالب6رئاسهاناثمدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
سيناء عبدالوهاب احمد محمد 6عضویهاناثمدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
فهيمه عبدالرحمن سعيد6عضویهاناثمدرسة الفالح مخرعةز50تعز         
محمد محمد سيف محمد حيدر1رئاسهذآور مدرسة صالح الدینح50تعز         
خالد قاسم عبده غالب البحيري1عضویهذآور مدرسة صالح الدینح50تعز         
وليد محمد سفيان عبداهللا 1عضویهذآور مدرسة صالح الدینح50تعز         
عبده محمد سيف ابراهيم 2رئاسهذآور مدرسة صالح الدینح50تعز         
عبد الحميد سيف عبده محمد2عضویهذآور مدرسة صالح الدینح50تعز         
عبدالسالم احمد سيف2عضویهذآور مدرسة صالح الدینح50تعز         
عمار عبد الرحيم حزام علي3رئاسهذآور مدرسة صالح الدینح50تعز         
حسين على محمد سيف 3عضویهذآور مدرسة صالح الدینح50تعز         
احمد قاروق سعيد نعمان3عضویهذآور مدرسة صالح الدینح50تعز         
نجوى فارع سيف محمد 4رئاسهاناثمدرسة صالح الدینح50تعز         
غنيه غالب محمد سيف4عضویهاناثمدرسة صالح الدینح50تعز         
حنان عبدالحميد محمد سيف4عضویهاناثمدرسة صالح الدینح50تعز         
نجوى عبدالسالم محمد محمد5رئاسهاناثمدرسة صالح الدینح50تعز         
اروى عبداهللا فارع 5عضویهاناثمدرسة صالح الدینح50تعز         
افتكار عبدالرحمن سعيد الشرجبي5عضویهاناثمدرسة صالح الدینح50تعز         
اروى احمد عثمان صالح 6رئاسهاناثمدرسة صالح الدینح50تعز         
هناء محمود الحاج عبداهللا6عضویهاناثمدرسة صالح الدینح50تعز         
سميره هزاع احمد مقبل6عضویهاناثمدرسة صالح الدینح50تعز         
رائد مهيوب محمد قائد بلح 1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
عبدالغفور قائد غانم1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
جبران عبده مارش احمد1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
عبدالرحمن احمد عبده قائد 2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
عبد الرحمن عبد اهللا محمد عبد الغني2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
فؤاد محمد محمود عبد الحميد2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
بندر سعيد محمد علي3رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
عبدالخالق محمد ابراهيم 3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
وليد علي محمد علي3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
ملكه عبد الملك عبد الرحمن مجاهد4رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
فتحيه سعيد مقبل العامري4عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
ليلى محمود عبدالغني حميد 4عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
ذآریه عبداهللا ناجي حزام 5رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
غنيه عبداهللا سفيان شرف5عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
عال سيف محمد ابراهيم5عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
رندا عبدالباقي احمد عبداهللا6رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
سحر محمود احمد عبدالغني حميد6عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
سمر علي شاهر احمد6عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدط50تعز         
عبدالعزیز عون علي اسماعيل1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
خالد عبداهللا منصر على 1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
امين عبده قاسم عون 1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
عبدالحفيظ محمد ابراهيم على 2رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
غالب محمد احمد حيدره2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
امين لطف احمد مقبل2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
رمزیه احمد عبداهللا عون 3رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
فاطمة محمد محمد ناجي3عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
سعيده عبدالحميد قائد عثمان3عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
انتصار عبد العزیز حميد مقبل4رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
سميره غالب سيف غالب4عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
سماح سعيد قاسم محمد 4عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
سهام محمود عقالن ابراهيم 5رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
اروى محمد قائد سعد الراجحي5عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
غاليه هزاع احمد فارع5عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزى50تعز         
محمد عبدالوهاب قاسم صالح 1رئاسهذآور مدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
زاید سلطان مهيوب ثابت1عضویهذآور مدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
معمر عبد الحكيم شرف1عضویهذآور مدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
عمار احمد محمد قحطان2رئاسهذآور مدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
عبده عبداهللا صالح قاسم 2عضویهذآور مدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
ایمن عبدالرحمن علي2عضویهذآور مدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
عبدالعالم حميد عبدالرحمن عبده 3رئاسهذآور مدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
منصور علي احمد3عضویهذآور مدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
عبد الوهاب سعيد محمد عامر3عضویهذآور مدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
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فاتن یوسف سعيد سالم4رئاسهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
قبول مقبل عبداهللا سعيد فارع 4عضویهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
توفيقه عبدالوهاب قاسم صالح 4عضویهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
وفاء حسن قائد محمد سيف 5رئاسهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
اصيلة عبداهللا احمد عبدالعزیز5عضویهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
نميم حسن علي سعيد5عضویهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
هناء محمد عبد اهللا محسن6رئاسهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
غصون عبده مهيوب6عضویهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
ندى صالح مثنى عبداهللا6عضویهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
انتباه شرف غالب علي7رئاسهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
سحر حسن احمد بن احمد7عضویهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
نبيله علي عبداهللا اسماعيل7عضویهاناثمدرسة الفرقان الذنيبك50تعز         
علي قاسم عبداهللا سعيد1رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیادل50تعز         
خالد محمد على عبده مهيوب1عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادل50تعز         
فهد عبده اسماعيل حسن 1عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادل50تعز         
یحيى عبد اهللا محمد هائل2رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیادل50تعز         
هزاع على عبداهللا احمد 2عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادل50تعز         
ماجد عبدالوارث عبدالجبار2عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادل50تعز         
مفيد محمد عبده قاسم 3رئاسهذآور مدرسة طارق بن زیادل50تعز         
عبدالباري عبداهللا ناصر المحيا3عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادل50تعز         
بسام ابراهيم علي عبد الوهاب3عضویهذآور مدرسة طارق بن زیادل50تعز         
فتحيه محمد عبده غانم4رئاسهاناثمدرسة طارق بن زیادل50تعز         
نسيبه عبدالحميد عبده غانم 4عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادل50تعز         
ابتهال عبداهللا عبدالوهاب عقالن4عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادل50تعز         
عفيفه عبدالوهاب عبداهللا سعيد 5رئاسهاناثمدرسة طارق بن زیادل50تعز         
أميرة عبده محمد أحمد5عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادل50تعز         
ایمان سعيد عبده محمد5عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادل50تعز         
حياة حميد علي مقبل6رئاسهاناثمدرسة طارق بن زیادل50تعز         
نجاه احمد قائد عبدالملك6عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادل50تعز         
سعاده علي محمد عبداهللا 6عضویهاناثمدرسة طارق بن زیادل50تعز         
عادل شرف عبدالوهاب 1رئاسهذآور مدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
عبدالحافظ احمد عبدالمولى العامري1عضویهذآور مدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
حميد احمد عقالن1عضویهذآور مدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
عبدالرقيب عبدالرحمن عبدالرب العامري2رئاسهذآور مدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
عبداالله عبداهللا على قاسم 2عضویهذآور مدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
هشام قاسم عبده زریقي2عضویهذآور مدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
عبدالعزیز احمد محمد غالب3رئاسهذآور مدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
فاروق محمود حمود محمد3عضویهذآور مدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
عبد الباسط احمد عقالن غالب3عضویهذآور مدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
رضيه محمود حسن قائد 4رئاسهاناثمدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
ترحيب عبده غالب احمد4عضویهاناثمدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
فهنه عبدالوهاب غرسان سعيد4عضویهاناثمدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
وفاء عبدالرحيم محمد حمود5رئاسهاناثمدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
بهيه محمود حسن قائد 5عضویهاناثمدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
آوثر ابراهيم احمد العریقي5عضویهاناثمدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
جميله شرف عبدالوهاب6رئاسهاناثمدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
عائدة عبداللطيف عبداهللا عبده6عضویهاناثمدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
عتيقه مقبل عقالن غالب6عضویهاناثمدرسة االیمان (بلعان)م50تعز         
مهدي عبده سعيد فاضل1رئاسهذآور مدرسة الفالح النجادين50تعز         
امين على محمد عبده 1عضویهذآور مدرسة الفالح النجادين50تعز         
محمد عبده سيف احمد 1عضویهذآور مدرسة الفالح النجادين50تعز         
عبد الباسط علي عبده الدبعي2رئاسهذآور مدرسة الفالح النجادين50تعز         
عبدالجبار محمد عبدالرحيم هزاع2عضویهذآور مدرسة الفالح النجادين50تعز         
مدن50تعز         

مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
مدن50تعز         
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سميره عبدالواسع عبداهللا سعيد 8رئاسهاناثمدرسة الفالح النجادين50تعز         
باریس عبد القوي احمد علي8عضویهاناثمدرسة الفالح النجادين50تعز         
مفيده حميد غانم علي8عضویهاناثمدرسة الفالح النجادين50تعز         
طارق عبداللطيف محمود حزام 1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
نبيل عبداهللا محمد یحيى1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
محمود سيف عبد الوهاب عبد الحميد1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
احمد عبداهللا احمد عبداهللا المخياطي2رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
عبداهللا مهيوب غانم2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
موسى مهيوب غالب العاصمي2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
معتصم محمد غالب العاصي3رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
محمد عبدالغني سعيد سيف3عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
معاذ عبدالواحد عقالن الحيدري3عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
ميمونه محمد هزاع علي4رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
هاجر احمد محمد ابراهيم 4عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
رشيقه عبدالغني سعيد سيف 4عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
سحر عبدالواسع عبداهللا سيف5رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
اميره عبدالجبار محمد قاسم5عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
ابتسام محمد مقبل احمد5عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
صباح غالب احمد عبده6رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
واليه احمد عبداهللا ابراهيم 6عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
دعایه عبده محمد حسن البخيتي6عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیز حيدهس50تعز         
نبيل محمد عبد الغني احمد1رئاسهذآور مدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
ادیب حمود مطيع غالب1عضویهذآور مدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
صادق عبدالغني محمد عبداهللا 1عضویهذآور مدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
نشوان عبدالغني محمد عبداهللا 2رئاسهذآور مدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
عبدالغني سعيد محمد غالب2عضویهذآور مدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
بسام احمد عبد العزیز سعيد2عضویهذآور مدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
اروى حميد مطيع غالب 3رئاسهاناثمدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
ابتهال محمود عبدالرحمن محمد3عضویهاناثمدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
نضال محمد أحمد عبدالوهاب3عضویهاناثمدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
نضال محمود عبد اهللا عبد الوهاب4رئاسهاناثمدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
وفاء صادق عبدالرحمن عبداهللا 4عضویهاناثمدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
نبيله علي احمد 4عضویهاناثمدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
رجاء حمود مطيع غالب5رئاسهاناثمدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
نبيله حمود عبد الغني اسماعيل5عضویهاناثمدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
انتظار احمد احمد عبدالغني5عضویهاناثمدرسة السالم قریة زنامع50تعز         
محرم عبدالباري محمد احمد1رئاسهذآور مدرسة ادودا51تعز         
نبيل مرشد فرحان احمد1عضویهذآور مدرسة ادودا51تعز         
بليغ احمد قائد الحبشي1عضویهذآور مدرسة ادودا51تعز         
عبداهللا سعيد عبداهللا عبده2رئاسهذآور مدرسة ادودا51تعز         
بشير محمد علي غالب2عضویهذآور مدرسة ادودا51تعز         
ماجد عبداهللا علي همام2عضویهذآور مدرسة ادودا51تعز         
فهمي علي محمد عبدالجليل3رئاسهذآور مدرسة ادودا51تعز         
ریدان محمد قائد محمد3عضویهذآور مدرسة ادودا51تعز         
فيصل احمد عبداهللا بن علي3عضویهذآور مدرسة ادودا51تعز         
ابراهيم عبداهللا احمد علي4رئاسهذآور مدرسة ادودا51تعز         
یحيى عبدالرحمن علي عبداهللا4عضویهذآور مدرسة ادودا51تعز         
شهاب سعد علي العكوري4عضویهذآور مدرسة ادودا51تعز         
عبداهللا علي عبدالغني احمد5رئاسهذآور مدرسة ادودا51تعز         
عائشة نبيل محمد عبداهللا5عضویهذآور مدرسة ادودا51تعز         
جميل سعيد غالب5عضویهذآور مدرسة ادودا51تعز         
سيده احمد عبداهللا یحيى6رئاسهاناثمدرسة ادودا51تعز         
اروى عبدالوهاب احمد6عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
تهاني هزاع علي عبدالرحمن6عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
اشرق عبداهللا محمد صالح7رئاسهاناثمدرسة ادودا51تعز         
عزیزة قائد احمد7عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
عالء عبدالقادر عبدالرزاق علي7عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
سهام یوسف محمد  عبدالجليل8رئاسهاناثمدرسة ادودا51تعز         
رفيقه محمد عبداهللا علي8عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
دینا محمد سفيان هزاع8عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
امل محمد نور الدین عبداهللا9رئاسهاناثمدرسة ادودا51تعز         
أمل علي عبد الغني9عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
امة العليم محمد عبده حسان9عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
اشواق احمد عبد اهللا غمان10رئاسهاناثمدرسة ادودا51تعز         
هدیه علي قاسم محمد 10عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
رانيا علي عبيد محمد10عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
عبير عبداالله لطف سلطان11رئاسهاناثمدرسة ادودا51تعز         
توریه عبده قاید11عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
علي أحمد سعيد یحي11عضویهاناثمدرسة ادودا51تعز         
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عبد اللطيف عبد المجيد عبد الباقي1رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
عبدالكریم عبده احمد عباسي1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
فؤاد عبدالحميد علي1عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
عبدالقوي عبده حاتم2رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
فهد عبدالقادر عبدالجليل عبدالعزیز2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
یحي حسان حزام2عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
صادق علي سلطان عبدالباقي3رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
زیاد علي سعيد مجلي3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
عارف مهيوب سعيد3عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
شفيق قائد عبدالرقيب4رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
زید علي حسين علي عبداهللا4عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
منير علي عبدالجبار محمد4عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
فواز علي سعيد احمد دحوه5رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
مجيب قاسم مهيوب سعيد5عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
امين عبده قاسم عبداهللا5عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
عبد الغني محمد عبده عثمان6رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
عبده احمد عبده حسن6عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
رشيد سلطان غالب6عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
نبيل احمد هزاع سلطان7رئاسهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
وليد محمد عبداهللا غالب7عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
خالد هزاع ناجي7عضویهذآور مدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
وسيله قاسم مهيوب سعيد8رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
سعاد عبدالمجيد محمد علي8عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
منال قاید عبدالغني سلطان8عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
سها علي حسن علي عبداهللا9رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
خليله عبدالعزیز عبدالكریم الحاج9عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
سعاد عبد المجيد محمد بن علي9عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
إلهام عبد اهللا محمد أحمد10رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
بلقيس احمد عبدالجليل عبداهللا 10عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
وداد عبدالواحد احمد عبداهللا10عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
نجالء عبدالمجيد محمد علي11رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
داليا محمد عبداهللا نصر11عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
رحاب احمد فرحان جميل11عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
سماح أحمد علي أحمد12رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
تهاني یحيى احمد عبدالجليل12عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
وردة عبد السالم علي12عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
عالمه عبدالسالم عبدالرزاق13رئاسهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
اشجان عبدالرزاق علي احمد13عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
سهى علي حسين عبد اهللا13عضویهاناثمدرسة خالد بن الوليدب51تعز         
سعيد عبداهللا علي1رئاسهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
محمد مهيوب عبداهللا أحمد1عضویهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
حمود غانم عبداهللا غانم1عضویهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
مختار محمد سلطان غالب2رئاسهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
یوسف محمد هزاع2عضویهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
عمار علي محمد2عضویهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
عبداهللا سلطان هزاع3رئاسهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
محمد ناجي محمد النقيب3عضویهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
سامي محمود عبد المغني3عضویهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
جمال عبدالجليل عبدالغني مدهش4رئاسهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
عبدالغني محمد حمود الحيدري4عضویهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
اسامه عبدالعزیز ابراهيم یحيى4عضویهذآور مدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
نجوى ناجي محمد النقيب5رئاسهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
سميره محمد ناجي الدرغام5عضویهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
غدیر عبداهللا علي الحاج5عضویهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
منيره احمد سعيد قائد6رئاسهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
راویه عبدالباري محمد احمد6عضویهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
ابتسام أحمد عبداهللا6عضویهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
سميه ناجي عبدالجليل سعيد قاسم7رئاسهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
ميمونه اسماعيل محمد سعيد7عضویهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
بسمة محمد عبد اهللا مدهش7عضویهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
تهاني محمد مقبل8رئاسهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
فيروز علي سعيد مهيوب8عضویهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
زینب مهيوب علي احمد8عضویهاناثمدرسة الرحمة عقافةج51تعز         
عبد الحافظ سعيد محمد عقالن1رئاسهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
محمد عبدالغني محمد حزام1عضویهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
عبدالكریم علي مهيوب غالب1عضویهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
نعمان سعيد محمد سعيد2رئاسهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
عبد الكافي عبد اهللا شمسان محمد ناجي2عضویهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
عبدالجليل سعيد قاسم2عضویهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
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حبيب عبدالرحمن أحمد3رئاسهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
سعيد عبدالولي هزاع3عضویهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
عبد الناصر محمد حمود بشر3عضویهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
هزاع محمد عبدالوهاب 4رئاسهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
احمد محمد عبدالقوي4عضویهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
فاروق محمد قائد محمد4عضویهذآور مدرسة العروبة بردادد51تعز         
عزیزه علي غانم عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
هدى سلطان احمد محمد5عضویهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
فاطمه قاسم عبداللطيف5عضویهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
امل علي محمد محمد قاسم6رئاسهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
انتخاب عبد الحميد احمد عبد الولي6عضویهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
سماح عبداهللا علي الحمودي6عضویهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
سهام عبد الرزاق الحداد7رئاسهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
وفاء هزاع ابراهيم عبداهللا7عضویهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
فاتن عبده عبداهللا سالم7عضویهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
انصاف علي نعمان مقبل8رئاسهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
نهى جالل محمد نعمان8عضویهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
ریم سعيد بن سعيد عبداهللا8عضویهاناثمدرسة العروبة بردادد51تعز         
احمد ناجي علي عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
عبدالرحمن حمود عبدالغني1عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
أحمد هزاع عبداهللا1عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
عمر ابراهيم عبد المجيد محمد2رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
عبدالحافظ محمد الحاج علي2عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
عدنان احمد قائد2عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
عبداهللا علي محمد مدهش3رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
محمد عبد الفتاح محمد احمد سلطان3عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
ضياء محمد قاسم قحطان3عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
عبداللطيف محمد علي4رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
عبدالحكيم عبدالرحمن علي سعيد4عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
علي حسن أحمد الصامت4عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
شادیه احمد سعيد5رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
نجاه یحيى مهيوب الحميدي5عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
فاطمه عبدالرقيب حسن الشجاع5عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
صفيه عبدالرقيب حسن الشجاع6رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
اسماء محمد ناجي النحيل6عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
مها فؤاد علي الحاج6عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
اميره احمد عبده فارع7رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
زبيده احمد الحاج علي عثمان7عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
أسرار عبد العزیز عبد اهللا محمد7عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
استغفار عبدالقادر ابراهيم8رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
نجالء اسماعيل عبده مقبل8عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
نجالء محمد سرحان یاسر8عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد علي عثمانه51تعز         
حمزه سعيد الحاج سعيد1رئاسهذآور مدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
عبدالكریم محمد احمد ناجي1عضویهذآور مدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
بشير قائد محمد علي1عضویهذآور مدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
عبداهللا مهيوب قائد غالب2رئاسهذآور مدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
مالك عبدالكریم سعيد2عضویهذآور مدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
محمد سعيد احمد قاسم جامل2عضویهذآور مدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
عبداهللا عبداالله عبداهللا شمسان3رئاسهذآور مدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
محمد محمد بجاش ناصر3عضویهذآور مدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
جمال محمد سعيد محمد 3عضویهذآور مدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
اشراق محمد سرحان4رئاسهاناثمدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
ابتسام عثمان محمد الحاج4عضویهاناثمدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
سيده عبده علي سعيد4عضویهاناثمدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
واليه عبدالرزاق احمد عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
رحمه عبد القادر احمد عبداهللا5عضویهاناثمدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
نسيبه عبداهللا عبدالغني محمد5عضویهاناثمدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
تهاني یحي عبداهللا أحمد6رئاسهاناثمدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
ذآرى عبده یحيى محسن6عضویهاناثمدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
سهام احمد علي ناجي سيف6عضویهاناثمدرسة الشهيد علي جاملو51تعز         
خالد احمد علي جامل1رئاسهذآور مدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
محمد احمد عبد الولي الجنيد1عضویهذآور مدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
هشام علي عبداهللا عثمان1عضویهذآور مدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
جميل محمد محمد عامر2رئاسهذآور مدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
معاذ علي عبداهللا خالد2عضویهذآور مدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
عصام عبدالجليل حمود2عضویهذآور مدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
مبارك احمد عبد اهللا العامري3رئاسهذآور مدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
نبيل سلطان عبدالرحمن3عضویهذآور مدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
عبدالرحمن احمد علي ناجي3عضویهذآور مدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
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امه الرحمن عبدالرحمن عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
اسماء محمد احمد عبد الولي4عضویهاناثمدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
سمر امين عبده علي4عضویهاناثمدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
اشراق احمد صالح حمزه5رئاسهاناثمدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
رانيه محمد عبداهللا محمد5عضویهاناثمدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
آریمه محمد قائد احمد5عضویهاناثمدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
ابتسام یحيى منصور احمد6رئاسهاناثمدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
بردیس أحمد علي6عضویهاناثمدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
ماریه عبدالكریم حسن احمد6عضویهاناثمدرسة العمرین بالقویعز51تعز         
علي عبده قاسم بشر1رئاسهذآور مدرسة النور بالشعبح51تعز         
هيثم سعيد محمد علي حسن1عضویهذآور مدرسة النور بالشعبح51تعز         
عمرو عبدالرحمن منصور1عضویهذآور مدرسة النور بالشعبح51تعز         
عمر احمد عبداهللا عامر2رئاسهذآور مدرسة النور بالشعبح51تعز         
محمد احمد علي سلطان2عضویهذآور مدرسة النور بالشعبح51تعز         
عبدالغني علي احمد علي2عضویهذآور مدرسة النور بالشعبح51تعز         
هشام احمد علي عقالن3رئاسهذآور مدرسة النور بالشعبح51تعز         
ماهر محمود بجاش سلطان3عضویهذآور مدرسة النور بالشعبح51تعز         
معاذ محمد احمد عبداهللا 3عضویهذآور مدرسة النور بالشعبح51تعز         
رحمه حسن علي4رئاسهاناثمدرسة النور بالشعبح51تعز         
رؤوفه محمد سعيد منصور4عضویهاناثمدرسة النور بالشعبح51تعز         
غانيه حسن عبدالملك بشر4عضویهاناثمدرسة النور بالشعبح51تعز         
غانيه سيف علي الحاج5رئاسهاناثمدرسة النور بالشعبح51تعز         
عائشه سعيد قاسم علي5عضویهاناثمدرسة النور بالشعبح51تعز         
وفاء عبد اهللا سعيد غالب5عضویهاناثمدرسة النور بالشعبح51تعز         
الهام محمد احمد عبد اهللا6رئاسهاناثمدرسة النور بالشعبح51تعز         
نجاه عبدالرحمن قاسم سعيد6عضویهاناثمدرسة النور بالشعبح51تعز         
اشواق محمد صغير غالب6عضویهاناثمدرسة النور بالشعبح51تعز         
جمال نور الدین علي محمد سيف االبيض1رئاسهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
طالل سلطان عبدالرحمن1عضویهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
فؤاد صدام سلطان سعيد1عضویهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
مطيع حميد عبداهللا سيف االبيض2رئاسهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
علي محمد عبد اهللا سعيد2عضویهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
جالل عبده محمد هزاع2عضویهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
محمد نوري عبده عبد اهللا3رئاسهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
خليل صادق احمد سلطان3عضویهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
عباس علي محمد مثني3عضویهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
نبيل عبداهللا غنام سيف4رئاسهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
نجيب علي دحان سيف4عضویهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
جميل محمد عبد الكریم عبد الوهاب4عضویهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
نشوان هزاع أحمد5رئاسهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
قيس بجاش حسن الحماطي5عضویهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
عبدالستار محسن علي ناصر5عضویهذآور مدرسة السالم العدنةط51تعز         
منال عبدالكریم عبداهللا ثابت6رئاسهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
رانيه عبداهللا علي قائد6عضویهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
آوآب فارع عبد اهللا فارع6عضویهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
سمر شكري عبده غانم7رئاسهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
وفاء شائف عبداهللا7عضویهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
ساميه عبده سلطان7عضویهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
هبه ادم عبدالرزاق احمد8رئاسهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
سوسن عبد الرحمن عبد الغني محسن8عضویهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
عفاف خيري محمد ثابت8عضویهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
ملك عثمان غالب سعيد9رئاسهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
صباح عبداهللا عثمان9عضویهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
أحالم درهم ثابت العبسي9عضویهاناثمدرسة السالم العدنةط51تعز         
نبيل علي سعيد الرازي1رئاسهذآور مدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
محمود امين محمد ثابت1عضویهذآور مدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
رشاد محمد علي قاید1عضویهذآور مدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
جالل عبده منصور سعد2رئاسهذآور مدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
یاسر عبد اهللا علي ابراهيم2عضویهذآور مدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
احمد سعيد بدر قاید2عضویهذآور مدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
احمد محمد هزاع مرشد3رئاسهذآور مدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
حمود غالب عبده سعيد3عضویهذآور مدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
مراد محمد احمد عبداهللا 3عضویهذآور مدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
سهام عبدالرقيب اسماعيل4رئاسهاناثمدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
یاسمين محمد عبداهللا4عضویهاناثمدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
مریم عبده علي سعيد4عضویهاناثمدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
فریده محمود عبد الرحمن أمير5رئاسهاناثمدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
انشراح احمد محمد قاسم5عضویهاناثمدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
نجالء عبده محمد الصوفي5عضویهاناثمدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
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نوال محرم محمد ابراهيم6رئاسهاناثمدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
انشراح احمد محمد قاسم6عضویهاناثمدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
یاسمين محمد علي نهشل6عضویهاناثمدرسة النصر بالصرمينى51تعز         
فارس عبدالباري مدهش1رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
نبيل علي حسن ناصر1عضویهذآور مدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
أسامة جميل ناجي أحمد1عضویهذآور مدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
سلطان ثابت عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
عزام عبدالغني مدهش2عضویهذآور مدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
سامي عبد الرحمن قاسم2عضویهذآور مدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
عبد اللطيف محمد عبده قاسم3رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
فيصل محمد سعيد عبده 3عضویهذآور مدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
محمد طاهر مسعد الشرعبي3عضویهذآور مدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
صباح قاسم عبداهللا علي4رئاسهاناثمدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
بلقيس علي محمد مصلح4عضویهاناثمدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
ليمون جسار محمد4عضویهاناثمدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
حنان فؤاد احمد عبده5رئاسهاناثمدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
آوثر عبد الكریم محمد أحمد سيف5عضویهاناثمدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
ضياء محمد محمود عون5عضویهاناثمدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
اصالح محمد شمسان احمد6رئاسهاناثمدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
امل احمد علي بجاش 6عضویهاناثمدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
سمر عبده شمسان احمد 6عضویهاناثمدرسة مصعب بن عمير المشادرك51تعز         
احمد عبداهللا سرحان1رئاسهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
عارف محمد عبدالوارث احمد1عضویهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
عادل محمد سعيد حمود1عضویهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
برهان محمد عبدالسالم محمد2رئاسهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
نشوان امين سيف2عضویهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
شهاب مطهر محمد السقاف2عضویهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
مختار موحد ابراهيم3رئاسهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
عادل سرحان سيف سعد3عضویهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
مختار ناجي عثمان ناجي3عضویهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
عدنان سرحان هزاع حمود4رئاسهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
ابراهيم محمد ابراهيم4عضویهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
عبدالخالق سعيد احمد4عضویهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
محمد عبد اهللا عبد الكریم5رئاسهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
حسن محمد حسان سعيد5عضویهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
جوهر عبد الوارث المهدي5عضویهذآور مدرسة قریة الدمنةل51تعز         
نجا علي عبداهللا ثابت6رئاسهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
امل عبد السالم الحاج6عضویهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
حواء عبداهللا دحان6عضویهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
بلقيس عبده علي7رئاسهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
اشواق عبدالرحيم علي سعيد7عضویهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
نائده احمد محمد عبده7عضویهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
سوسن عبدالجبار عبدالسالم8رئاسهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
ادیبه محمد مدهش8عضویهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
عائدة ابراهيم محمد عبداهللا8عضویهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
نسيبه احمد علي محمد9رئاسهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
اسماء عبدالجليل عبدالوارث9عضویهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
تقيه حمود ناجي احمد9عضویهاناثمدرسة قریة الدمنةل51تعز         
عبدالوآيل قاسم عبداهللا قائد 1رئاسهذآور مدرسة التعاون النجادا52تعز         
موسى عبداهللا احمد عقالن1عضویهذآور مدرسة التعاون النجادا52تعز         
توفيق عبدالمجيد علي ابراهيم1عضویهذآور مدرسة التعاون النجادا52تعز         
یوسف عبداهللا حميد عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة التعاون النجادا52تعز         
مصطفى احمد محمود محمد2عضویهذآور مدرسة التعاون النجادا52تعز         
عبد المغني محمد عبد الجبار2عضویهذآور مدرسة التعاون النجادا52تعز         
مدهش أحمد محمد مقبل3رئاسهذآور مدرسة التعاون النجادا52تعز         
محمد عبدالغني سعيد عبداهللا3عضویهذآور مدرسة التعاون النجادا52تعز         
نادر عبده شمسان احمد 3عضویهذآور مدرسة التعاون النجادا52تعز         
انيسه هزاع علي محمد4رئاسهاناثمدرسة التعاون النجادا52تعز         
هناء عبدالوهاب عبدالقادر4عضویهاناثمدرسة التعاون النجادا52تعز         
هنادي عبد السميع عبد الوهاب4عضویهاناثمدرسة التعاون النجادا52تعز         
سماح عبد الرب علي محمد سالم5رئاسهاناثمدرسة التعاون النجادا52تعز         
امل احمد عبدالعزیز مهيوب5عضویهاناثمدرسة التعاون النجادا52تعز         
سماح عبده شمسان احمد 5عضویهاناثمدرسة التعاون النجادا52تعز         
وثيقه محمد حميد محمد6رئاسهاناثمدرسة التعاون النجادا52تعز         
سميه محمد قاسم شمسان6عضویهاناثمدرسة التعاون النجادا52تعز         
فاطمة جميل الصامت6عضویهاناثمدرسة التعاون النجادا52تعز         
عبد الحكيم محمد عبد الوهاب حزام1رئاسهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
محمد عبداهللا عبدالمجيد الجنيد1عضویهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
عبدالباري عبدالكریم عبدالقادر1عضویهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
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عبدالعزیز عبدالغني سعيد القدسي2رئاسهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
فهد محمد احمد حميد2عضویهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
محمد عبدالشافي سعيد2عضویهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
سالم عبداهللا غالب احمد3رئاسهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
باسم صادق علي عبدالقادر الجرادي3عضویهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
ثابت هائل احمد3عضویهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
نبيل عبدالواحد علي الجرادي4رئاسهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
سعيد محمد عبد الرحمن4عضویهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
عبداهللا قائد محمد سعيد4عضویهذآور  مدرسة السالم ینانب52تعز         
سباء عبدالباسط محمد سعيد5رئاسهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
رغده عبداهللا قاسم غانم النافي5عضویهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
ابتسام عبدالعزیز عبدالهادي محمد5عضویهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
ذآرى عبدالجبار علي عبدالوهاب6رئاسهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
نفيسه محمد حزام احمد6عضویهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
عالمه عبد الكریم قاسم غالب6عضویهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
فائده علي غالب قائد7رئاسهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
اشواق سعيد احمد عبدالرحمن7عضویهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
ماریا أمين مقبل فرحان7عضویهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
ایمان ابراهيم عبداهللا ناجي8رئاسهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
رینا حزام محمد عبد الوهاب8عضویهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
سباء محمد عبده قاید8عضویهاناث مدرسة السالم ینانب52تعز         
قائد قاسم سعيد عبدالرب1رئاسهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
غمدان محمد قاید مقبل1عضویهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
محمد عبدالخالق الكحالني1عضویهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
عبد الرحمن عبد اهللا سعيد سيف2رئاسهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
صادق عبده قائد محمد2عضویهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
رضوان عبداهللا عثمان مقبل2عضویهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
عبدالكریم سيف عبده محمد3رئاسهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
احمد مهيوب قائد3عضویهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
امين محمد سيف احمد3عضویهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
سلطان قائد محمد سعيد4رئاسهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
صادق عبدالرحمن ردمان4عضویهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
مراد غالب ناجي أحمد4عضویهذآور مدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
هدیه محمد قائد مقبل5رئاسهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
ورد محمد عبدالعزیز ناجي5عضویهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
ليمونه سلطان عبدالجبار لطف5عضویهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
امل علي سعيد احمد6رئاسهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
نضيره مقبل علي سيف6عضویهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
ليبيا علي عثمان مقبل6عضویهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
وردة علي محمد عبداهللا7رئاسهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
تقوى عبده عبداهللا علي7عضویهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
منى فؤاد محمد عبد اهللا الجميل7عضویهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
ریمه قائد قاسم سعيد8رئاسهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
نجالء عبداهللا احمد محمد8عضویهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
وداد عبده قائد الكحالني8عضویهاناثمدرسة السعادة االساسية بالشقبج52تعز         
شهاب عبده عبيد1رئاسهذآور مدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
عبداهللا عبدالوهاب علي عبده1عضویهذآور مدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
رشاد محمد احمد مثنى 1عضویهذآور مدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
مختار ابراهيم سعيد2رئاسهذآور مدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
محمد عبدالواحد قاسم الصهباني2عضویهذآور مدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
ناصر احمد محمد غالب2عضویهذآور مدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
محمد سعيد قاسم حمادي3رئاسهذآور مدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
محمد سعيد احمد علي سعيد3عضویهذآور مدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
وليد محمد عائض المراني3عضویهذآور مدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
وهبية عبد الوهاب قائد4رئاسهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
سميه عبدالوهاب علي عبده4عضویهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
عزیزه عبداهللا عبده احمد4عضویهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
اروى احمد عقالن احمد 5رئاسهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
حمامه محمد سعيد سالم5عضویهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
حفيظه عبده احمد الفقيه5عضویهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
أمل عبده محمد عبداهللا علي6رئاسهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
رغده علي سعيد احمد6عضویهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
بشرى محمد حسن الزریقي6عضویهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
هائله عبداهللا قائد فاضل7رئاسهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
نهى عبده محمد مهيوب قاسم7عضویهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
سباء عبدالصمد قحطان اسعد7عضویهاناثمدرسة السعادة الثانویة بالشقبد52تعز         
عبده علي عبداهللا علي یحيى 1رئاسهذآور مدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
بسام عبدالقوي احمد محمد1عضویهذآور مدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
خالد محمد حسن محمد1عضویهذآور مدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
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محمد محمد عبادي المهدي2رئاسهذآور مدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
عبدالرحمن علي عبداهللا علي2عضویهذآور مدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
محمد سلطان محمد سعيد2عضویهذآور مدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
صادق منصور سعد3رئاسهذآور مدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
محمد علي احمد علي سعد3عضویهذآور مدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
خالد عبدالرحمن عبداهللا 3عضویهذآور مدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
رضيه محمد عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
اميره احمد سعيد حيدر4عضویهاناثمدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
سميه عبدالحميد احمد حسن 4عضویهاناثمدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
صفوه عبده سيف سعيد5رئاسهاناثمدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
ایمان عبداالله احمد عبدالرب5عضویهاناثمدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
فكریه عبد المؤمن علي عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
حليمه علي عبداهللا غالب6رئاسهاناثمدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
اماني لطف منصور سعيد6عضویهاناثمدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
وثائق عبدالقوي مهيوب6عضویهاناثمدرسة الشرف ذراع سليمانه52تعز         
صادق محمد غالب ناشر1رئاسهذآور مرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
احمد محمد غالب ناشر1عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
مالك محمد عبداهللا محمد1عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
جميل عبدالكریم ناجي محمد2رئاسهذآور مرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
عبداالله عبدالكریم ناجي محمد2عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
ماجد عبد اهللا علي2عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
ماجد عبد القوي عبده الشافي3رئاسهذآور مرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
عبدالعظيم محمد مقبل احمد3عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
صخر فوزي هزاع حسان3عضویهذآور مرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
لينا عبده سيف فرحان4رئاسهاناثمرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
حنان محمد سيف الشجاع4عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
ذآرى عبداهللا محمد ابراهيم4عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
بشرى عبد اهللا محمد ابراهيم5رئاسهاناثمرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
اسماء احمد سعيد عبدالرب5عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
ایمان عبداالله احمد عبدالرب5عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
فاطمه عماد قائد محمد6رئاسهاناثمرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
ثریا محمد عبدالمجيد حزام6عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
عاليه احمد عقالن6عضویهاناثمرآز االرشاد الزراعيو52تعز         
عبدالرقيب سعيد محمد قاسم 1رئاسهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
عبدالرحيم علي احمد علي1عضویهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
جميل  محمد أحمد اسماعيل1عضویهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
محمد محمد علي سيف2رئاسهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
محمد علي طه سعيد2عضویهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
عبد الباقي محمد عبده قاسم2عضویهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
فؤاد أحمد محمد ابراهيم3رئاسهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
عبدالحكيم قاسم علي3عضویهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
یزید عبد اهللا محمد عبد الواسع3عضویهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
عبدالحكيم محمد حمود علي4رئاسهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
عبدالوهاب عبداهللا سعيد عبداهللا4عضویهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
أحمد ابراهيم قاسم4عضویهذآور مدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
امریه عبدالرحيم سعيد عبدالجبار5رئاسهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
زمرده علي عبيد5عضویهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
اسرار سعيد علي سيف5عضویهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
شاذي عبدالرحيم محمد حمود6رئاسهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
ذآرى ابراهيم عبدالكریم عبداهللا6عضویهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
اروى محمد احمد عبد الرحيم6عضویهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
رشاء حززام لطف سيف7رئاسهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
هدى عبدالخالق محمد عبيد7عضویهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
بشرى أحمد محمد منصر7عضویهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
رایفه محمد علي عبيد8رئاسهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
سهراء عبداهللا علي محمد8عضویهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
رنده سعيد احمد عون8عضویهاناثمدرسة محمد طه ناجيز52تعز         
عبداهللا قاسم علي مرشد1رئاسهذآور مدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
محمود سعيد محمد قاسم 1عضویهذآور مدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
فهيم محمد حمود عبدالغني1عضویهذآور مدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
عبده صالح عبده محمد عبداهللا2رئاسهذآور مدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
ماجد محمد حمود علي لطف2عضویهذآور مدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
ناصر عبدالرقيب علي محمد 2عضویهذآور مدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
توفيق محمد احمد قاسم3رئاسهذآور مدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
محمد قائد العویتي3عضویهذآور مدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
محمود سعيد مهيوب قحطان3عضویهذآور مدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
ایمان نجيب محمد طه4رئاسهاناثمدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
منى علي محمد حمود علي لطف4عضویهاناثمدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
رشاء علي احمد عبداهللا4عضویهاناثمدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
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مفيده عبدالغني محمد عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
بشرى عبداهللا قاید احمد5عضویهاناثمدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
ملهية عبداهللا علي عبدالكریم5عضویهاناثمدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
مفيدة عبداهللا علي6رئاسهاناثمدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
امارات عبدالرقيب محمد احمد6عضویهاناثمدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
سميره عبدالرزاق احمد عبده6عضویهاناثمدرسة الفتح بالعزلةح52تعز         
فاروق عبداللطيف محمد احمد1رئاسهذآور  مدرسة عطاء محزفط52تعز         
عبدالواسع عبداهللا عبده العماري1عضویهذآور  مدرسة عطاء محزفط52تعز         
وليد سعيد احمد سيف1عضویهذآور  مدرسة عطاء محزفط52تعز         
عبد العليم مقبل علي سيف2رئاسهذآور  مدرسة عطاء محزفط52تعز         
امين علي سعيد عبدالعزیز2عضویهذآور  مدرسة عطاء محزفط52تعز         
صالح عبده محمد سيف2عضویهذآور  مدرسة عطاء محزفط52تعز         
عبده حسن محمد عبداهللا3رئاسهذآور  مدرسة عطاء محزفط52تعز         
نعمان قائد سعيد  محمد عبداهللا3عضویهذآور  مدرسة عطاء محزفط52تعز         
لبيب عبده یوسف3عضویهذآور  مدرسة عطاء محزفط52تعز         
فردوس خيري حسن عبدالعزیز4رئاسهاناث مدرسة عطاء محزفط52تعز         
انتصار عبد اهللا علي أمير4عضویهاناث مدرسة عطاء محزفط52تعز         
ساميه سعيداحمد محمد ناجي4عضویهاناث مدرسة عطاء محزفط52تعز         
وردة عبد العزیز محمد عبد القادر5رئاسهاناث مدرسة عطاء محزفط52تعز         
هدیه عبداهللا محمد علي اسماعيل5عضویهاناث مدرسة عطاء محزفط52تعز         
منى احمد علي5عضویهاناث مدرسة عطاء محزفط52تعز         
احالم عبدالواحد سعيد محمد6رئاسهاناث مدرسة عطاء محزفط52تعز         
نبيلة عباس أحمد6عضویهاناث مدرسة عطاء محزفط52تعز         
رنده احمد عبدالعزیز سعيد6عضویهاناث مدرسة عطاء محزفط52تعز         
عبدالباقي عبداهللا محمد عثمان1رئاسهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
محمد علي سيف عبدالكریم1عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
الجنيد عبداهللا سرور احمد1عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
رمزي عبداهللا احمد محمود2رئاسهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
عبدالقوي عبدالوهاب سرور2عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
احمد محمد احمد حزام2عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
عبدالعزیز محمد محمد عبدالواسع3رئاسهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
فؤاد عبدالوهاب محمد علي3عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
فؤاد احمد عبدالغني النداني3عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
جالل علي عبد الملك4رئاسهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
محمود عبدالرحمن فاضل عبداهللا4عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
انور عبدالغني احمد عبداللطيف4عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
محمد قاسم سعيد عبدالواسع5رئاسهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
محمد عبد المعطي محمد احمد5عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
عبدالعزیز محمد عبدالمجيد الطيب5عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
علي عبدالعزیز فاضل6رئاسهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
عبدالباري علي احمد الصبري6عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
مروان محمد عبدة أحمد6عضویهذآور مدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
ورده عبداهللا احمد محمود7رئاسهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
وفاء احمد سرور احمد7عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
وحده محمد عبدالعزیز غالب7عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
سوسن علي هزاع عبدالوهاب8رئاسهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
سميرة منصور احمد علي8عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
آواآب عبدالغني احمد احمد8عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
إعفاء عبداهللا نعمان عبدالمجيد9رئاسهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
خدیجه محمد قائد عبداللطيف9عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
وحده عبدالوهاب احمد محمد9عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
بلقيس هزاع عبدالكریم محمد10رئاسهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
سهام عبداهللا احمد محسن10عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
فاطمة سعيد حسن10عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
حياة عبد الغني احمد محمد11رئاسهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
مسك عبدالغني عبدالرحمن11عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
عصمت احمد حسن محمد11عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
اقبال محمد محمد عبدالولي12رئاسهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
سناء ابراهيم عبده محمد12عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
نجالء احمد محمد محسن12عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
تغرید عبدالسالم قائد نعمان13رئاسهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
زینب محمد عبدالقادر احمد13عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
سمر علي بجاش سلطان13عضویهاناثمدرسة االنفاذ - الصراريى52تعز         
عادل عبدالقادر اسماعيل بكري1رئاسهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
احمد ابراهيم منصور1عضویهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
عبد السالم محمد سعيد عبد الحميد1عضویهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
عبدالواسع عبداهللا عبده العماري2رئاسهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
معاذ مهيوب احمد غالب2عضویهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
عبد الباري عز الدین الطيب2عضویهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
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عبد الجليل عبد الوهاب قاسم محمد3رئاسهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
عبدالرحمن عبداهللا قائد3عضویهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
عبداهللا عبده سيف الحبشي3عضویهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
عصام سلطان عبدالجليل4رئاسهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
حسن حمود عقالن ردمان4عضویهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
أحمد ابراهيم محمد سعد4عضویهذآور مستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
فائزه عبداهللا علي سعيد5رئاسهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
عبير عبدالكریم محمود اسماعيل5عضویهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
آفاح عبداهللا عبدالولي5عضویهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
احسان عبدالواسع محمد احمد6رئاسهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
اماء احمد عبدالوارث6عضویهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
صابرین سعيد احمد6عضویهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
صباح خيریه حسن عبدالعزیز7رئاسهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
انتصار مهيوب احمد غالب7عضویهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
وهيبه عبدالواحد محمد علي7عضویهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
سعدیه محمد عبيد غالب8رئاسهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
افتكار احمد سعيد صالح 8عضویهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
هيفاء عبده طربوش8عضویهاناثمستوصف وادي البير المعقافك52تعز         
عبدالعزیز محمد عبدالحميد المحيا1رئاسهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
محمد احمد قاسم عبدالكریم1عضویهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
محمد احمد قاسم الحاج1عضویهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
محمد مهيوب عبداهللا یحيى2رئاسهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
ناجي محمد مهيوب نصر2عضویهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
ممدوح محمد محمد ابراهيم المحيا2عضویهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
غالب محمد ناجي محمد المحيا 3رئاسهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
معمر محمد سعيد االعوج3عضویهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
سعيد محمد احمد قاسم3عضویهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
محمد عبد المعطي سيف4رئاسهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
فواز سلطان قاسم عبدالعزیز المحيا4عضویهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
منير علي محمد علي4عضویهذآور مدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
منتهى محمد عبدالرزاق المحيا5رئاسهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
احالم سعيد علي عبداهللا5عضویهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
مالكة عبداهللا محمد عبدالرزاق5عضویهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
نجالء صادق حسن6رئاسهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
منيره غالب محمد عبدالرحمن6عضویهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
هناء صادق علي علي المحيا6عضویهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
فائزه حسن احمد عبدالقادر7رئاسهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
وجدان عبد اهللا سعيد7عضویهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
نبيله ابراهيم علي المحيا7عضویهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
بنان علي شمسان احمد8رئاسهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
انتظار محمد عباس عبدالحميد8عضویهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
سامية عمر أبو بكر8عضویهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
ریم صادق محمود عثمان 9رئاسهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
نجمه عبداهللا عبد الكریم محمد9عضویهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
تهاني صادق حسن مسعود9عضویهاناثمدرسة االرشاد سبعةل52تعز         
محمد سعيد ابراهيم الجنيد1رئاسهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
عبد المعطي یحيى محمد1عضویهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
شكري عبدالقوي محمد غالب سعيد1عضویهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
قاسم عبداهللا احمد اسماعيل2رئاسهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
عبدالودود محمد احمد صالح2عضویهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
عبدالباري عثمان اسماعيل2عضویهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
عبدالهادي احمد عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
عبدالهادي محمد غالب3عضویهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
عبد الحكيم عبداهللا منصور سعد3عضویهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
احمد عبده هزاع4رئاسهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
عبدالمجيد عبداهللا أحمد4عضویهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
شائف محمد دائل راوح4عضویهذآور مدرسة الفتح الرازيم52تعز         
هند محمد علي عبده5رئاسهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
سبا عبداهللا عبده غالب5عضویهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
نيفين عبدالسالم محمد سالم5عضویهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
رینا عبدالرحمن عبده مانع6رئاسهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
نظام علي محمد احمد سالم6عضویهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
جليله یاسين محمود دائل6عضویهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
غاده عبد الرقيب سعيد محمد7رئاسهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
امة اهللا احمد عبدالحميد7عضویهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
والء عادل أحمد ناصر7عضویهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
وزیره مهيوب علي ابراهيم8رئاسهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
حنان عبدالمؤمن أحمد عبدالعزیز8عضویهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
منيره عبداهللا علي احمد8عضویهاناثمدرسة الفتح الرازيم52تعز         
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احمد عبده سعيد حسن1رئاسهذآور مدرسة الرفاعين52تعز         
هالل عبدالصمد محمد الجنيد1عضویهذآور مدرسة الرفاعين52تعز         
محمد علي عبده احمد1عضویهذآور مدرسة الرفاعين52تعز         
سلطان سعيد علي2رئاسهذآور مدرسة الرفاعين52تعز         
عبدالحكيم قاسم عبدالواسع2عضویهذآور مدرسة الرفاعين52تعز         
عبده احمد سالم العریقي2عضویهذآور مدرسة الرفاعين52تعز         
عبدالعليم قاسم عبدالواسع الجرادي3رئاسهذآور مدرسة الرفاعين52تعز         
نشوان عبد الوهاب سعيد3عضویهذآور مدرسة الرفاعين52تعز         
عبدالفتاح محمد احمد صالح3عضویهذآور مدرسة الرفاعين52تعز         
اروى عبده حسن فارع4رئاسهاناثمدرسة الرفاعين52تعز         
ریحانه سيف سعيد الدیلمي4عضویهاناثمدرسة الرفاعين52تعز         
سحر احمد غالب سالم 4عضویهاناثمدرسة الرفاعين52تعز         
هيفاء ابراهيم سيف محمد5رئاسهاناثمدرسة الرفاعين52تعز         
ساميه عبد الوهاب عبد الواحد5عضویهاناثمدرسة الرفاعين52تعز         
وفاء عبد الكریم عبد الوهاب حزام5عضویهاناثمدرسة الرفاعين52تعز         
اسماء عبد الوهاب سعيد6رئاسهاناثمدرسة الرفاعين52تعز         
انيسه محمد یحيى عبدالجليل6عضویهاناثمدرسة الرفاعين52تعز         
سميره احمد سالم 6عضویهاناثمدرسة الرفاعين52تعز         
عبدالرحمن محمد قائد رسام 1رئاسهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
عبد السالم احمد سعيد الحميري1عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
فائد سيف قائد المعمري1عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
عبداهللا محمد علي2رئاسهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
مسعد على احمد محمد النيال 2عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
رزاز حميد نصر علي محمد 2عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
عبدالواسع محمد قائد رسام 3رئاسهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
انور علي سعيد عبده3عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
نائف سعيد علي احمد3عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
عبد الرحمن سعيد قحطان صالح4رئاسهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
عبدالرحمن فرحان اسماعيل مدهش4عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
عبده احمد محمد الفقية4عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
على عبده احمد سعيد 5رئاسهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
رضوان محمد حميد علي5عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
أمين عبدالواسع محمد5عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
عبد الوهاب احمد حسام سيف6رئاسهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
مصطفى آامل محمد منصور6عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
محمد علي عبده سعيد حسين6عضویهذآور مدرسة الفوزا53تعز         
هيام احمد على سيف البصيلي7رئاسهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
ابتسام سعيد عبد الطيف7عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
ذآرى عبد الكریم أحمد محمد هزاع7عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
منيره عبد اهللا حميد علي8رئاسهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
هندیه حمود سعيد عبداالله 8عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
دالل دبوان غالب غالب8عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
رقيه عبده صالح ناجي 9رئاسهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
مریم سعيد علي احمد9عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
اتحاد قائد محمد مدهش9عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
هال عبدالرحمن حسن10رئاسهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
سميه على سعيد صالح الوهباني10عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
نعمة دبوان غالب غالب10عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
انيسه معفي صالح قدار 11رئاسهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
عائدة سعيد دبوان11عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
جوهره عباس صالح منصور11عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
وداد مقبل غالب12رئاسهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
نجاح عبداهللا حسن محمد سعيد 12عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
أحالم سعيد حميد علي12عضویهاناثمدرسة الفوزا53تعز         
عبد الوهاب عبداهللا عبده1رئاسهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
محمود آامل احمد غالب1عضویهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
انور حسن سعيد دبوان1عضویهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
معتصم محمد امين عبدالقادر2رئاسهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
عبد الملك سعيد دبوان2عضویهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
هائل سعيد سيف علي2عضویهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
حمود احمد علي قحطان3رئاسهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
احمد حسن قاسم محمد 3عضویهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
عبد الرحمن یحيى جحاف3عضویهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
عبدالحميد سيف حسن القبيرى4رئاسهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
عدنان سلطان عبد اهللا محمد4عضویهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
سمير عبد العزیز حسام4عضویهذآور مدرسة السهلةب53تعز         
منار محمد سيف عبدالنور5رئاسهاناثمدرسة السهلةب53تعز         
بلقيس محمد عبد الطيف االصنج5عضویهاناثمدرسة السهلةب53تعز         
ندى عبد العليم مارش5عضویهاناثمدرسة السهلةب53تعز         
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اتحاد عبد العليم مارش6رئاسهاناثمدرسة السهلةب53تعز         
اشجان سعيد عبدالواحد فرحان6عضویهاناثمدرسة السهلةب53تعز         
خدیجه محمد امين غالب6عضویهاناثمدرسة السهلةب53تعز         
نجالء عبدالجليل احمد حزام 7رئاسهاناثمدرسة السهلةب53تعز         
فاتن أمين سعيد علي7عضویهاناثمدرسة السهلةب53تعز         
ذآري سرحان عبد السالم حسن7عضویهاناثمدرسة السهلةب53تعز         
سعيد حسان عبدالرحمن عائض1رئاسهذآور مدرسة التوحيدج53تعز         
منير سرحان علي احمد1عضویهذآور مدرسة التوحيدج53تعز         
منير علي فرحان حزام1عضویهذآور مدرسة التوحيدج53تعز         
سعيد غالب علي2رئاسهذآور مدرسة التوحيدج53تعز         
غسان حسن احمد حميد 2عضویهذآور مدرسة التوحيدج53تعز         
سليمان عبدالسالم سعيد احمد 2عضویهذآور مدرسة التوحيدج53تعز         
محمد مهيوب دحوه عبداهللا 3رئاسهذآور مدرسة التوحيدج53تعز         
محمد مهيوب عبد الغفور سيف3عضویهذآور مدرسة التوحيدج53تعز         
حسان سعيد عبد النور3عضویهذآور مدرسة التوحيدج53تعز         
نبيلة عبد اهللا سيف بن سيف4رئاسهاناثمدرسة التوحيدج53تعز         
غاده محمد فرحان احمد 4عضویهاناثمدرسة التوحيدج53تعز         
علویه على احمد سعيد 4عضویهاناثمدرسة التوحيدج53تعز         
نوال محمد حمود عبدالحميد 5رئاسهاناثمدرسة التوحيدج53تعز         
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حياه انعم عبدالجليل حسن 6رئاسهاناثمدرسة النجاح بالقحيمه53تعز         
زینب علي سعيد عبد الجليل6عضویهاناثمدرسة النجاح بالقحيمه53تعز         
خيریه عبده سعيد آردم6عضویهاناثمدرسة النجاح بالقحيمه53تعز         
آفایه عبد اهللا علي قاسم7رئاسهاناثمدرسة النجاح بالقحيمه53تعز         
نهى نائف قائد صالح 7عضویهاناثمدرسة النجاح بالقحيمه53تعز         
جليله فرحان قحطان سعيد 7عضویهاناثمدرسة النجاح بالقحيمه53تعز         
عبد السالم عبد الكریم احمد عبده1رئاسهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
حمود عبدالجليل رسام العزبي1عضویهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
صادق على سيف سعيد1عضویهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
طه عبده قاسم محمد الحميرى 2رئاسهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
عبد اهللا سيف عبد الخبير ناجي2عضویهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
وليد محمد مدهش قائد2عضویهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
وليد محمد صالح سيف3رئاسهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
وليد احمد حسان عبدالنور3عضویهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
حميد محمد هزاع العرسي3عضویهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
صالح عبده یحيى اسماعيل4رئاسهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
محمد سيف غالب صالح4عضویهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
عبد الغفار محمد عبد الخالق4عضویهذآور مدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
صفيه سرحان سعيد على 5رئاسهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
ورده صالح سيف مدهش5عضویهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
جميلة علي همام5عضویهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
رفيده مهيوب احمد هزاع6رئاسهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
حنان اسماعيل صالح یحيى 6عضویهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
ندى سرحان دبوان عبده 6عضویهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
زهره مارش محمد حسن 7رئاسهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
انتخاب غالب محمد عبد الحق7عضویهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
صباح احمد عبد اهللا عبد الكافي7عضویهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
زینب احمد محمد عبده8رئاسهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
صفيه ناجي على محمد 8عضویهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
نبيلة حميد صالح مرشد8عضویهاناثمدرسة الوحدة بالحجرو53تعز         
فؤاد سرحان عبدالمغني محمد 1رئاسهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
عادل علي محمد حزام1عضویهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
سيف حميد غيالن1عضویهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
عبد السالم صالح عبد الجليل ردمان2رئاسهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
عبداهللا عبدالرحيم هزاع انعم2عضویهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
قاسم صالح سيف ناجي 2عضویهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
محمد على قائد عبدالغني 3رئاسهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
احمد سعيد عبده محمد3عضویهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
عمر عبد العزیزعبداهللا3عضویهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
اسماعيل حمود انعم غالب4رئاسهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
محمود سعيد ردمان احمد4عضویهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
حمود حسان علي4عضویهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
عبداهللا محمد عبدالرحمن حسن 5رئاسهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
توفيق محمد عبد الحميد5عضویهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
محمود قائد سيف محمد5عضویهذآور مدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
رغده عبدالقوي سعيد احمد 6رئاسهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
جواهر علي محمد حزام6عضویهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
هدى محمد أحمد سعيد6عضویهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
لواحظ عدنان سيف7رئاسهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
احالم عبدالقوي قائد الخالف7عضویهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
رقيه فائد صالح انعم7عضویهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
عبير ثائر عبدالعزیز دبوان 8رئاسهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
اشواق حميد عبد الوهاب سعيد8عضویهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
أمل محمد سعيد احمد8عضویهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
ازهار سرحان سيف ناجي9رئاسهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
اسماء حامد عبدالعزیز احمد 9عضویهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
اسماء محمد عبد اهللا مدهش9عضویهاناثمدرسة  الخالدیة بالجرفز53تعز         
عبد المجيد عبد القادر علي1رئاسهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
نبيل محمد یحيى حسن 1عضویهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
عبداهللا احمد محمد قاسم 1عضویهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
عبد الرحمن عبد اهللا خالد2رئاسهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
محمد سعيد عبده محمد 2عضویهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
مختار حسن مدهش على 2عضویهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
عادل احمد محمد دبوان3رئاسهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
مختار عبد الرحمن خالد عبد الوهاب3عضویهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
عناد محمد عبد السالم3عضویهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
منير حزام اسماعيل4رئاسهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
عبدالفتاح اسماعيل عبدالدائم الحسامي4عضویهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
عرفات عبداهللا أحمد حسن4عضویهذآور مدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
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زعفران عبدالسالم على عبده 5رئاسهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
ليال عبد الرحمن عبد اهللا سعد5عضویهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
احالم عبداهللا محمد قائد5عضویهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
رضيه سعيد مدهش علي6رئاسهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
مشيره محمد سعيد احمد 6عضویهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
ذآرى محمد عبداهللا مدهش6عضویهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
تهاني احمد عبده على 7رئاسهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
امتياز عبد اهللا محمد احمد سيف7عضویهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
اسياء عبد الواسع احمد نصر7عضویهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
ریهام عبد اهللا خالد سيف8رئاسهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
سماح عبداهللا محمد عبدالجليل8عضویهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
إیناس عبدالقوى عبده مصلح8عضویهاناثمدرسة الهدایة بني حسامح53تعز         
محمود عبدالحميد عبده العبيدى1رئاسهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
عبده عبد اهللا قاسم عبد الولي1عضویهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
عبده سعيد منصور احمد1عضویهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
نشوان حميد محمد عبدالقادر 2رئاسهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
عبد المجيد غالب هزاع فرحان2عضویهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
عبداهللا أحمد محمد2عضویهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
فؤاد احمد سعيد هزاع3رئاسهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
عبدالرب على عزبر قاسم 3عضویهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
مختار محمد أحمد سعيد3عضویهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
محمد سعيد احمد خالد 4رئاسهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
علي سعيد ناجي حسام4عضویهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
نبيل عبد الحميد محمد فارع4عضویهذآور مدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
مفيده عبداهللا عبدالقادر الرهيدي5رئاسهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
اشواق محمد دبوان هزاع5عضویهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
تفكير قاسم غالب أحمد5عضویهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
حياه علي عبده قاسم6رئاسهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
غاده محمد عبدالوهاب سعيد 6عضویهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
لطفيه حسن منصور فارع 6عضویهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
فتحيه حميد محمد عبدالقادر7رئاسهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
زهور  محمد علي فرحان7عضویهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
الهام محمد عبد الرحمن محمد7عضویهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
هناء سلطان نصر محمد8رئاسهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
حنان عبده ردمان حسن 8عضویهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
سهام محمد قاسم ناجي الكمالي8عضویهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
نادیه سعيد احمد العبيدي9رئاسهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
سوریة حاتم محمد الحسامي9عضویهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
نوریه احمد فرحان سعد9عضویهاناثمدرسة  الفاروق بنى مریرط53تعز         
احمد هزاع فرحان علي1رئاسهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
محمد قائد احمد على 1عضویهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
عبدالسالم محمد جميل1عضویهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
محمد عبد القوي فرحان دبوان2رئاسهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
عبداهللا حمود هزبر ردمان 2عضویهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
امين فرحان حسن نصر2عضویهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
فؤاد سعيد احمد خالد 3رئاسهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
منصور صالح سيف منصر3عضویهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
صادق أمين عبدالواحد3عضویهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
عبد الخالق فرحان احمد علي4رئاسهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
محمود عبدالرقيب حميد قائد 4عضویهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
احمد علي محمد مسعد العریقي4عضویهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
عبدالعزیز عبدالواسع سلطان حميد5رئاسهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
سيف قاسم ناجي فرحان5عضویهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
مختار محمد عبده محمد غالب5عضویهذآور مدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
أفراح طاهر مهيوب دبوان6رئاسهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
انتصار امين خالد عبده 6عضویهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
الهام احمد بن احمد عبده 6عضویهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
نوال محمد سيف صالح قحطان 7رئاسهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
ساميه احمد محمد سعيد7عضویهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
الهام عبد الجليل علي سيف7عضویهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
حنان عبدالجليل سلطان8رئاسهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
عفاف مدهش محمد احمد 8عضویهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
ليلى مدهش محمد احمد 8عضویهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
بدریه سعيد احمد العبيدي9رئاسهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
وداد علي منصور صالح9عضویهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
هيام عبد الوهاب مشعل9عضویهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
امل محمد عبد الغفور ردمان10رئاسهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
امال عبدالحميد منصور صالح 10عضویهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
عائيشة عبد الحميد السماوي10عضویهاناثمدرسة  النجاح باالشرافى53تعز         
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عادل حسن محمد فرحان1رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
عادل أمين حسان هزاع1عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
بجاش سعيد نعمان علي1عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
احمد محمد فرحان جميل2رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
عبدالحميد علي عبده خالد2عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
عدنان اسماعيل قائد2عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
احمد بجاش قائد غالب3رئاسهذآور مدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
ذو یزن عبد اهللا عبد اللطيف حزام3عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
سيف فرحان ناجي علي3عضویهذآور مدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
اسيا عبده علي احمد4رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
حياة عبده محمد صالح4عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
أمواج عبد العليم مارش عبد الوهاب4عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
نور احمد محمد سيف5رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
امل عبدالغني سيف حسام5عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
سميره انعم احمد سيف5عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
نجاة مسعد انعم سعيد6رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
وفاء عبده حسن سيف6عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
سميره أمين حسان هزاع6عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
عزیزه سعيد محمد7رئاسهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
انتصار محمود بجاش حمود7عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
سميحة محمد اسماعيل7عضویهاناثمدرسة الشهيد محمد عبدالملك الهياجما54تعز         
فؤاد غالب عبد القادر فرحان1رئاسهذآور مدرسة وادي الماءب54تعز         
فؤاد عبدالغني احمد عامر1عضویهذآور مدرسة وادي الماءب54تعز         
عدنان عبدالفتاح قائد1عضویهذآور مدرسة وادي الماءب54تعز         
وليد قائد عبدالرحمن2رئاسهذآور مدرسة وادي الماءب54تعز         
عارف عبداهللا غالب2عضویهذآور مدرسة وادي الماءب54تعز         
امين قاسم محمد سيف الشكاري2عضویهذآور مدرسة وادي الماءب54تعز         
صادق احمد طاهر3رئاسهذآور مدرسة وادي الماءب54تعز         
عبده رزاز عبدالفتاح3عضویهذآور مدرسة وادي الماءب54تعز         
یاسين مدهش محمد3عضویهذآور مدرسة وادي الماءب54تعز         
عزیزه محمد محمد4رئاسهاناثمدرسة وادي الماءب54تعز         
اماني احمد عبداهللا محمد4عضویهاناثمدرسة وادي الماءب54تعز         
سميه فرحان عبد الواحد الصوفي4عضویهاناثمدرسة وادي الماءب54تعز         
یسرى محمد هزاع عبد الجليل5رئاسهاناثمدرسة وادي الماءب54تعز         
اسماء عبدالوهاب محمد دبوان5عضویهاناثمدرسة وادي الماءب54تعز         
عائده علي احمد محمد البليد5عضویهاناثمدرسة وادي الماءب54تعز         
صفيه محمد عبدالقادر6رئاسهاناثمدرسة وادي الماءب54تعز         
ازدهار حمود محمد6عضویهاناثمدرسة وادي الماءب54تعز         
اسماء فرحان عبدالواحد6عضویهاناثمدرسة وادي الماءب54تعز         
منير سلطان عبده فرحان1رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
سمير محمد علي قحطان1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
عبد الجليل ناجي صالح اسماعيل1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
منير علي محمد عبد اهللا2رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
طارق محمد سعيد قاسم2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
محمد سيف عبدالغني دحوه2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
منير غالب محمد قائد3رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
عبداهللا خالد مهيوب عبداللطيف3عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
عبد الرحمن سعيد عبد الوهاب قحطان3عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
اشواق آامل قحطان صالح4رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
اسماء مهيوب فرحان عبدالجليل4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
صفاء احمد بجاش سيف4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
بلقيس قائد سيف ناجي5رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
احالم حمد غالب هزبر5عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
سهام سيف محمد ناجي5عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
عهود عبدالواحد مهيوب عبداللطيف6رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
انتباه غالب محمد قائد6عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
باریس عبداهللا سفيان هزبر6عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابج54تعز         
حمود عبده قاسم ردمان1رئاسهذآور مستوصف قریة الدميثةد54تعز         
فيصل نصر احمد1عضویهذآور مستوصف قریة الدميثةد54تعز         
مالك محمد عبده عبدالواسع1عضویهذآور مستوصف قریة الدميثةد54تعز         
محمد صالح عبد العزیز هزاع2رئاسهذآور مستوصف قریة الدميثةد54تعز         
نادر عبده محمد سيف حسن2عضویهذآور مستوصف قریة الدميثةد54تعز         
آهالن محمد عبدالحق راجح2عضویهذآور مستوصف قریة الدميثةد54تعز         
طارق عبدالقوي طاهر عامر3رئاسهذآور مستوصف قریة الدميثةد54تعز         
عبدالكریم عبداهللا محمد3عضویهذآور مستوصف قریة الدميثةد54تعز         
نادر عبده محمد سيف3عضویهذآور مستوصف قریة الدميثةد54تعز         
اروى عبده سيف نصر4رئاسهاناثمستوصف قریة الدميثةد54تعز         
هاجر علي محمد حمود4عضویهاناثمستوصف قریة الدميثةد54تعز         
ندى عبداهللا محمد عبد الباقي4عضویهاناثمستوصف قریة الدميثةد54تعز         
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افراح عبد القادر عبد السالم سعيد5رئاسهاناثمستوصف قریة الدميثةد54تعز         
شروق علي عبده حسن5عضویهاناثمستوصف قریة الدميثةد54تعز         
عائشه محمد احمد منصور5عضویهاناثمستوصف قریة الدميثةد54تعز         
اشراق غالب سيف نصر6رئاسهاناثمستوصف قریة الدميثةد54تعز         
وفاء عبده قحطان سيف6عضویهاناثمستوصف قریة الدميثةد54تعز         
هاجر احمد علي عبداهللا6عضویهاناثمستوصف قریة الدميثةد54تعز         
مجاهد سعيد عبداللطيف حزام الجعفري1رئاسهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
عبدالباسط محمد عبدالعزیز1عضویهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
عبدالرحمن سعيد محمد1عضویهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
ادریس عبداهللا محمد عبد الباقي2رئاسهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
عيسى علي خالد احمد2عضویهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
مجيب سيف محمد فرحان سجره2عضویهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
صالح عبده منصور3رئاسهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
فؤاد حمود قاسم عبد الجليل3عضویهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
رامز عبد السالم حموةد فارس3عضویهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
رضوان عبداهللا محمد قاید4رئاسهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
محمد بن محمد رزاز غالب الفقي4عضویهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
یحي محمد عبد الواحد عبد العزیز4عضویهذآور مدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
نجود سفيان مقبل5رئاسهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
فائزه علي عبده محمد البعداني5عضویهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
حياة محمد عبداهللا اسماعيل الصليحي5عضویهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
رانيا محمد عبداهللا احمد السيد6رئاسهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
روائح عبدالمجيد غالب قاسم6عضویهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
سيناء محمد أحمد ردمان6عضویهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
هاجر عبد القوي عبد الواحد سفيان7رئاسهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
رقيه محمد غالب سيف العباسي7عضویهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
آسيا أحمد سعيد السویدي7عضویهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
بلقيس عبدالملك غالب سيف محمد8رئاسهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
فاتن عبدالقوي عبده غالب8عضویهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
سماح عبد اهللا عبد اللطيف حزام8عضویهاناثمدرسة قریة سوق الحریةه54تعز         
احمد عبد الوهاب عبد الرزاق محمد1رئاسهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
محمد سفيان عبدالرحمن عبده العنتري1عضویهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
وضاح عبدالجليل محمد فرحان1عضویهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
عبدالحميد سيف محمد عبدالسالم2رئاسهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
أحمد عبد الجليل عبداهللا األهدل2عضویهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
آامل سيق قائد قحطان2عضویهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
حمود حزام عبده محمد3رئاسهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
حميد ناجي عبده محمد علي3عضویهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
أحمد فيصل سرحان ناجي3عضویهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
عبداهللا حميد مدهش قحطان4رئاسهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
محمد خالد نصر القاضي4عضویهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
بكيل عبد العليم مارش عبد الوهاب4عضویهذآور مدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
لطيفة عبدالجليل عبد اهللا األهدل5رئاسهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
حياه محمد قحطان5عضویهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
جوهره احمد طاهر خالد5عضویهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
منى نائف مالك مدهش6رئاسهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
بغداد عبدالعزیز دبوان عبده صالح6عضویهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
سميرة احمد محمد عبد الرسول6عضویهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
سميه عبدالحميد قاسم خالد7رئاسهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
مریم رسام ناجي عبدالسالم7عضویهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
الهام نائف احمد عبدالجبار7عضویهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
اسماء عبدالسالم محمد عبدالسالم8رئاسهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
نادیه صدام نعمان ردمان8عضویهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
ناهد عبد الوهاب مشعل فرحان8عضویهاناثمدرسة قریة وادي الحدادو54تعز         
طه سعيد عبدالجليل سعيد1رئاسهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
بسام عبده فرحان محسن1عضویهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
عبدالحكيم بجاش عبدالوهاب1عضویهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
محمد علي عبدالقادر2رئاسهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
هالل محمد علي یحيى النور2عضویهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
عبدالملك بجاش الحاج2عضویهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
عبدالرحمن عبدالوهاب محمد3رئاسهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
رسام عبده فرحان قائد3عضویهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
عبد الجليل حميد یوسف طاهر3عضویهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
نشوان عبده محمد خالد4رئاسهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
عبدالقوي عبده هيال فرحان4عضویهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
نبيل عبد اهللا اسماعيل الشریف4عضویهذآور مدرسة قریة بدرز54تعز         
وصائف دبوان عبده حسن5رئاسهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         
عزیه فرحان حسن مقبل5عضویهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         
حنان محمد عبدالوهاب محمد5عضویهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         

صفحة ٩٧ من ١٥٣



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

افتكار علي سيف محمد6رئاسهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         
نجاة قائ د عبده صالح6عضویهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         
نجاة قائد عبد صالح6عضویهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         
إیمان محمد عبد اهللا قائد7رئاسهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         
فاطمه فرحان منصور سعيد7عضویهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         
آفاء عبدالجليل حمود7عضویهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         
نجاة قائد عبده صالح 8رئاسهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         
نوف عبد الرحمن علي احمد8عضویهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         
عفاف اسماعيل احمد عبدالجليل8عضویهاناثمدرسة قریة بدرز54تعز         
سعيد حمود سعيد1رئاسهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
نجيب محمد سعيد خالد1عضویهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
عبدالرقيب عبدالقادر نصر1عضویهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
خالد عبداهللا عبدالرحمن محمد2رئاسهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
سيف قائد حسن سعيد2عضویهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
عبد القوي یاسين عبدالحق2عضویهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
محمد دبوان مقبل ناجي3رئاسهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
عبداهللا حسن عبدالرحمن محمد3عضویهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
محمد مراد محمد ناشر القباطي3عضویهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
علي حمود دبوان سيف4رئاسهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
عبدالكریم صالح احمد علي4عضویهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
عبد اهللا محمد رسام احمد4عضویهذآور مدرسة معاد بن جبلح54تعز         
افراح خالد محمد عبده علي5رئاسهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
سميره ناجي عبدالقادر عبداهللا 5عضویهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
اشراق سيف عبدالقادر نصر5عضویهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
عبير اسماعيل محمد سعيد6رئاسهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
سهام عبدالحكيم عبدالقادر فرحان6عضویهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
هيام محمد امين حسان6عضویهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
ساميه فرحان صالح سيف7رئاسهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
اسيا احمد دبوان سيف7عضویهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
فاآهه احمد سيف محمد7عضویهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
حياه حمود محمد حميد8رئاسهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
انيسة محمد عبد القادر غالب8عضویهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
بشرى عبد الواسع سيف8عضویهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
آریمه علي محمد أنعم9رئاسهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
امل محمد عبدالقادر محمد9عضویهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
شواقة عبد الجليل سعد9عضویهاناثمدرسة معاد بن جبلح54تعز         
هزاع غالب سيف نصر1رئاسهذآور مدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
حميد محمد هزاع1عضویهذآور مدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
انور دبوان عبده فرحان1عضویهذآور مدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
محمد احمد محمد منصر2رئاسهذآور مدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
محمد ردمان محمد عبده2عضویهذآور مدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
عبدالقوي قائد نصر2عضویهذآور مدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
خدیجه قائد حسن ناجي3رئاسهاناثمدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
انصاف عبداهللا دبوان عبده3عضویهاناثمدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
جميلة محمد هزاع3عضویهاناثمدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
حفيظة محمد دبوان4رئاسهاناثمدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
سعيده رسام فرحان4عضویهاناثمدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
رحاب عبدالقوي قائد نصر4عضویهاناثمدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
اشواق هزاع غالب سيف5رئاسهاناثمدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
آوآب سيف مدهش قائد5عضویهاناثمدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
فائقه عبدالعزیز احمد صالح5عضویهاناثمدرسة الهجرة قریة الضبهط54تعز         
محمد احمد علي هائل1رئاسهذآور مدرسة قریة القحافى54تعز         
امين محمد خالد هزاع1عضویهذآور مدرسة قریة القحافى54تعز         
علي ناجي صالح سيف1عضویهذآور مدرسة قریة القحافى54تعز         
حسن عبدالغني هزاع2رئاسهذآور مدرسة قریة القحافى54تعز         
عباس حميد نصر2عضویهذآور مدرسة قریة القحافى54تعز         
عصام احمد علي عبد الرحمن2عضویهذآور مدرسة قریة القحافى54تعز         
باجل علي عبدالكریم3رئاسهذآور مدرسة قریة القحافى54تعز         
عبدالقوي امين محمد صالح 3عضویهذآور مدرسة قریة القحافى54تعز         
عبدالسالم دبوان ناجي الكمالي3عضویهذآور مدرسة قریة القحافى54تعز         
عفاف علي عبد الحميد القاضي4رئاسهاناثمدرسة قریة القحافى54تعز         
اسرار محمد علي زاهر4عضویهاناثمدرسة قریة القحافى54تعز         
نوف محمد علي زاهر4عضویهاناثمدرسة قریة القحافى54تعز         
سيمون محمد علي زاهر5رئاسهاناثمدرسة قریة القحافى54تعز         
سوسن عبداهللا حميد دیوان سيف5عضویهاناثمدرسة قریة القحافى54تعز         
خدیجة احمد محمد سعيد5عضویهاناثمدرسة قریة القحافى54تعز         
تقيه عبدالنور محمد عبدالسالم6رئاسهاناثمدرسة قریة القحافى54تعز         
نعمه هزاع علي غالب6عضویهاناثمدرسة قریة القحافى54تعز         
نسيم احمد عبداهللا السحاري6عضویهاناثمدرسة قریة القحافى54تعز         
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عبدالحق علي عبده غالب1رئاسهذآور مدرسة قریة  رهاءك54تعز         
حميد محمد عبدالغني شداد1عضویهذآور مدرسة قریة  رهاءك54تعز         
عبد الستار عبد الرحمن نصر حسن1عضویهذآور مدرسة قریة  رهاءك54تعز         
نصر دماج سفيان2رئاسهذآور مدرسة قریة  رهاءك54تعز         
خليل نعمان معمر حميد2عضویهذآور مدرسة قریة  رهاءك54تعز         
عبد اهللا نعمان معمر2عضویهذآور مدرسة قریة  رهاءك54تعز         
طاهر حسن عبده فرحان3رئاسهذآور مدرسة قریة  رهاءك54تعز         
عاصم عبدالولي شداد زید3عضویهذآور مدرسة قریة  رهاءك54تعز         
عماد سيف محمد دبوان3عضویهذآور مدرسة قریة  رهاءك54تعز         
افنان سعيد قاسم عوض4رئاسهاناثمدرسة قریة  رهاءك54تعز         
ذآرى عبده ناجي فرحان4عضویهاناثمدرسة قریة  رهاءك54تعز         
اماني عبداهللا سعيد خالد4عضویهاناثمدرسة قریة  رهاءك54تعز         
مسك ناجي محمد صالح5رئاسهاناثمدرسة قریة  رهاءك54تعز         
سبا حزام عبدالحميد سيف5عضویهاناثمدرسة قریة  رهاءك54تعز         
فاتن محمد علي حسن5عضویهاناثمدرسة قریة  رهاءك54تعز         
باسمه سليمان محمد عبده غالب6رئاسهاناثمدرسة قریة  رهاءك54تعز         
حنان احمد محمد صالح6عضویهاناثمدرسة قریة  رهاءك54تعز         
شيماء عبدالقادر سيف6عضویهاناثمدرسة قریة  رهاءك54تعز         
عدنان نصر غالب سيف1رئاسهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
ریاض رزاز احمد حمود1عضویهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
هاشم بجاش عثمان مرشد1عضویهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
نواف عبدالجليل احمد سعيد2رئاسهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
رشاد احمد قائد حزام2عضویهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
حمدي عبدالعليم مرشد2عضویهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
أسامة أنور عبدالجليل3رئاسهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
مجيب دبوان قاسم علي 3عضویهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
عادل قاسم محمد علي3عضویهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
محمد مهيوب عبده راجح4رئاسهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
عمار محمد ناجي دبوان4عضویهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
علي عبد اهللا حمود علي4عضویهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
مجيب حمود احمد حمود5رئاسهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
عبداهللا غالب سلطان السفياني5عضویهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
معمر عثمان على احمد5عضویهذآور مدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
رضيه صدام علي محمد6رئاسهاناثمدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
عواطف محمد احمد صالح 6عضویهاناثمدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
خدیجه مارش احمد ثابت6عضویهاناثمدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
عبير عبده محمد نصر7رئاسهاناثمدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
تغرید عبد اهللا فرحان دبوان7عضویهاناثمدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
تغرید عبد الواحد عبده محمد7عضویهاناثمدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
وائله بجاش فرحان حزام8رئاسهاناثمدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
امریه سعيد منصور احمد8عضویهاناثمدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
سبأ عبدالكریم أمين قاسم8عضویهاناثمدرسة قریة الزبيري بالحصينا55تعز         
عبدالرحمن عبدالواحد صالح1رئاسهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
قيس محمد عبد الواسع احمد سعيد1عضویهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
عبد اهللا خالد غالب عثمان1عضویهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
اسماعيل قاسم حسن2رئاسهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
عبد اهللا عبد الودود محمد ناجي2عضویهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
مطهر محمد اسماعيل خالد2عضویهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
معاذ حمود سعيد سيف3رئاسهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
صادق غالب حسن علي3عضویهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
بالل محمد علي3عضویهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
زآریا عبده داحش4رئاسهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
فاتح محمد علي قاسم4عضویهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
صادق محمد خالد ثابت4عضویهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
بكر عبد الحكيم عثمان حسن5رئاسهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
لميس عبدالجليل سعيد5عضویهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
ناجي مهيوب أحمد الجندي5عضویهذآور مدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
راویه محمد احمد6رئاسهاناثمدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
رائدة عبدة سعيد علي6عضویهاناثمدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
شفيقه محمد سيف محمد6عضویهاناثمدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
افتهان علي ناجي احمد7رئاسهاناثمدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
رمزیه غالب حسن علي7عضویهاناثمدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
عبير عبدالواسع محمد عبدالوهاب7عضویهاناثمدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
هاله فؤاد احمد عبداهللا8رئاسهاناثمدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
فریال مهيوب الحاج8عضویهاناثمدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
هدایا قائد احمد قائد8عضویهاناثمدرسة الوحدة اهرومب55تعز         
مختار محمد مرشد1رئاسهذآور مدرسة النور الشحنةج55تعز         
عبداهللا قاسم احمد احمد1عضویهذآور مدرسة النور الشحنةج55تعز         
فؤاد محمد عبداهللا 1عضویهذآور مدرسة النور الشحنةج55تعز         
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نبيل محمد سيف القيسي2رئاسهذآور مدرسة النور الشحنةج55تعز         
سعيد احمد حمود ردمان2عضویهذآور مدرسة النور الشحنةج55تعز         
مجيب اسماعيل سيف2عضویهذآور مدرسة النور الشحنةج55تعز         
عبده حميد صالح حزام3رئاسهذآور مدرسة النور الشحنةج55تعز         
نجيب احمد سعيد 3عضویهذآور مدرسة النور الشحنةج55تعز         
عدنان احمد سعيد احمد3عضویهذآور مدرسة النور الشحنةج55تعز         
وفاء غالب صدام4رئاسهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
نواله احمد محمد حسان4عضویهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
خوله عبداهللا مهيوب احمد4عضویهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
بغداد عبده علي عبداهللا 5رئاسهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
اميره رزاز حميد عبده5عضویهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
رانية محمد بن محمد علي5عضویهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
عائدة محمد صالح قاسم6رئاسهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
اضواء عبدالسالم احمد سعيد6عضویهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
شيرین قاسم احمد احمد6عضویهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
نهله صدام محمد حسن7رئاسهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
اسرار حميد علي عبد اهللا7عضویهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
وفاء سعيد محمد7عضویهاناثمدرسة النور الشحنةج55تعز         
سمير محمد حسان عثمان1رئاسهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
طالل سيف غالب احمد1عضویهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
أحمد محمد محمد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
عبدالكریم محمد قحطان2رئاسهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
عبد الغني سعيد محمد2عضویهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
وضاح احمد محمد علي2عضویهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
محمد عبده الهادي سيف عبده3رئاسهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
محمد عبدالعليم محمد غالب3عضویهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
علي عبد اهللا صالح البشاري3عضویهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
مصطفى ناجي حسن4رئاسهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
زآریا قاسم احمد الحاج4عضویهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
صالح عبداهللا محمد الحاج4عضویهذآور مدرسة  قریة المحرجد55تعز         
جواهر عبده غالب محمد5رئاسهاناثمدرسة  قریة المحرجد55تعز         
بدریه عبداهللا قائد حسن5عضویهاناثمدرسة  قریة المحرجد55تعز         
خلود عبده قاسم سعيد5عضویهاناثمدرسة  قریة المحرجد55تعز         
رنا غازي محمد نعمان6رئاسهاناثمدرسة  قریة المحرجد55تعز         
غاده محمد عبده فرحان6عضویهاناثمدرسة  قریة المحرجد55تعز         
أروى عبده عبداهللا عمر6عضویهاناثمدرسة  قریة المحرجد55تعز         
امامه محمد حمود محمد الحاج7رئاسهاناثمدرسة  قریة المحرجد55تعز         
هاله فؤاد حسن عبده7عضویهاناثمدرسة  قریة المحرجد55تعز         
هناء سيف عبداهللا نصر احمد7عضویهاناثمدرسة  قریة المحرجد55تعز         
معمر محمد غالب شمسان1رئاسهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
مجيب حمود سعيد سعيد1عضویهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
اشرف عبداهللا غالب عبده1عضویهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
بكيل قاسم سعيد منصر2رئاسهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
علي علي امير الصوفي2عضویهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
محمد غالب عبدالحميد سلطان2عضویهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
محمد عبداللطيف عبدالنور الصوفي3رئاسهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
نجيب عبد السالم عبد الكریم الخليدي3عضویهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
مطيع محمد حميد3عضویهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
طاهر سعيد محمد قاسم4رئاسهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
نجيب فاید سعيد سيف4عضویهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
محمد معاذ محمد حسان4عضویهذآور مدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
ختام عبدالرحمن سعد سعيد5رئاسهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
افراح احمد محمد الصوفي5عضویهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
رباب محمد محمد حميد5عضویهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
أميره علي احمد غالب6رئاسهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
انتصار ناجي ثابت فرحان6عضویهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
هاله عبدالباري سلطان6عضویهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
سمر احمد احمد غالب7رئاسهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
اتحاد محمد غالب عبد العليم7عضویهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
اسرار عبدالقوي محمد عبدالحميد7عضویهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
ذآري سعيد حسن دبوان8رئاسهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
فریال عبداهللا عبدالمجيد8عضویهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
آرامة محمد عبده غانم8عضویهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
حنان عبده احمد سعيد9رئاسهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
صفوه سلطان احمد علي یاسر9عضویهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
رویده سعيد عبده صالح9عضویهاناثمدرسة  النصر بالحرفه55تعز         
محمد محمد عبدالقادر الفتش1رئاسهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
مهيوب محمد عبد القادر المقدم1عضویهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
احمد هزاع محمد انعم1عضویهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
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نجيب محمد قائد نصر الحمودي2رئاسهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
محمود عبد المجيد عبده2عضویهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
طاهر حزام عبد الوهاب الفاتش2عضویهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
معاذ محمد عبد المجيد سنان3رئاسهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
خالد علي عبده ثابت3عضویهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
أحمد أحمد حميد3عضویهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
طاهر مهيوب محمد علي4رئاسهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
زآریا مهيوب مقبل خميس4عضویهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
محمد صالح عبده4عضویهذآور مدرسة الصفاءو55تعز         
طرفه محمد علي عبده الفاتش5رئاسهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
حماس نصر محمد الحاج5عضویهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
فتحيه عبدالجليل سيف علي 5عضویهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
سهام احمد عبدالقادر سفيان6رئاسهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
شيما عبده مهيوب محمد السروري6عضویهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
بغداد عبد اهللا نصر عبده6عضویهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
وثيقة محمد علي منصر7رئاسهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
منال علي احمد عبدالوهاب7عضویهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
نجوى علي سعيد علي7عضویهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
انتصار عبده عبداهللا محمد8رئاسهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
حنان احمد عبيد یحي8عضویهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
اتفاق حمود محمد علي8عضویهاناثمدرسة الصفاءو55تعز         
رشاد عبده فرحان خالد1رئاسهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
عبدالخالق عثمان غالب1عضویهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
عدنان احمد یحيى جميل1عضویهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
محمد طه محمد عبدالباقي2رئاسهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
ادیب عبدالكریم غالب محمد2عضویهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
حاشد محمد مرشد قاسم2عضویهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
صادق سعيد محمد الجهالني3رئاسهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
مختار حسن احمد یحي3عضویهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
حمدي حمود حسن غالب3عضویهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
محمد علي محمد هزبر4رئاسهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
توفيق عبدالقادر مدهش4عضویهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
محمد صالح یاسر أنعم4عضویهذآور مدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
فاتحة عبده سيف منصر5رئاسهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
نجيبه محمد مهيوب طاهر5عضویهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
فكریه قاید غالب ناجي5عضویهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
رویدا صادق حمود سرحان6رئاسهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
بسمه سعيد محمد عبد االله6عضویهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
انتخاب غالب قائد عبداهللا6عضویهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
فائزة حمود عبد الغفور7رئاسهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
بلقيس سيف محمد منصر7عضویهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
خلود عبد الملك ثابت7عضویهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
اسماء مهيوب عبدالكریم غالب8رئاسهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
ایمان عبد اهللا محمد سيف8عضویهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
ملك محمد فرحان دحوه8عضویهاناثمدرسة النهضة بمورعةز55تعز         
فكري قاسم سعيد1رئاسهذآور مدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
عبد الباسط محمد عبد اهللا محمد الطواش1عضویهذآور مدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
محمد علي محمد احمد1عضویهذآور مدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
سعيد عبدالسالم بجاش مهيوب2رئاسهذآور مدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
نجيب سلطان صالح سيف2عضویهذآور مدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
صابر ابراهيم رزاز2عضویهذآور مدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
بخاري حمود عبد الواحد3رئاسهذآور مدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
محمد طاهر محمد احمد3عضویهذآور مدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
عبده حميد نصر قاسم3عضویهذآور مدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
بذور عبده عثمان4رئاسهاناثمدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
آوآب فرحان خالد4عضویهاناثمدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
افنان عبدالرحمن عبدالعليم عبداللطيف4عضویهاناثمدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
سناء حميد علي علي5رئاسهاناثمدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
اسماء عبد الباري سرحان سيف5عضویهاناثمدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
إلهام محمد عبد الجليل عبدالقادر5عضویهاناثمدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
غزالن عبداهللا محمد سعيد6رئاسهاناثمدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
سوسن حمود احمد قاید حسن6عضویهاناثمدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
نادیه حمود محمد عبدالواحد6عضویهاناثمدرسة النجاح وادي الحيدح55تعز         
عبده احمد سعيد ناجي1رئاسهذآور مدرسة الفتح الحرةط55تعز         
قاسم عبدالغني محمد عثمان1عضویهذآور مدرسة الفتح الحرةط55تعز         
غالب سيف قائد محمد1عضویهذآور مدرسة الفتح الحرةط55تعز         
فؤاد قائد قاسم صالح 2رئاسهذآور مدرسة الفتح الحرةط55تعز         
عبد الرحمن عبده قائد2عضویهذآور مدرسة الفتح الحرةط55تعز         
حمود علي خالد غالب2عضویهذآور مدرسة الفتح الحرةط55تعز         
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اسماء احمد سعيد قائد نصر3رئاسهاناثمدرسة الفتح الحرةط55تعز         
فاتن احمد محمد علي3عضویهاناثمدرسة الفتح الحرةط55تعز         
هيفاء سعيد قائد فرحان3عضویهاناثمدرسة الفتح الحرةط55تعز         
امریه عبد السالم عامر4رئاسهاناثمدرسة الفتح الحرةط55تعز         
منال عبدالسالم علي سعيد4عضویهاناثمدرسة الفتح الحرةط55تعز         
حياة قائد سعيد قائد4عضویهاناثمدرسة الفتح الحرةط55تعز         
خالد احمد عبده فرحان1رئاسهذآور مدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
مهيوب سعيد عبد الفتاح1عضویهذآور مدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
مارش عبد الرقيب عبد اهللا1عضویهذآور مدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
زاید سلطان صالح سيف2رئاسهذآور مدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
جميل علي سعيد انعم2عضویهذآور مدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
عبدالجليل محمد حميد علي2عضویهذآور مدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
محمد عبداهللا عبده حسن3رئاسهذآور مدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
محمد جعفر صالح غالب3عضویهذآور مدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
عبد الجليل محمد غالب حسان3عضویهذآور مدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
جليله محمد عبدالوهاب عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
خلود فؤاد عبدالجليل4عضویهاناثمدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
سميه علي عبد الوهاب فرحان4عضویهاناثمدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
فاتن عبد اهللا علي حميد5رئاسهاناثمدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
منال احمد عبده مهيوب5عضویهاناثمدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
نهله عبد الرحمن احمد عباس5عضویهاناثمدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
افراح سلطان سيف سعيد6رئاسهاناثمدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
یاسمين عبد اهللا محمد سيف6عضویهاناثمدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
نبيله حمود غالب رزاز6عضویهاناثمدرسة  الشهيد حمود سرحانى55تعز         
علي طاهر عبده حسن1رئاسهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
یوسف علي حميد عبدالفتاح1عضویهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
هيثم منصور علي احمد1عضویهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
محمد عبد الرحمن الحاج نصر2رئاسهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
مطهر علي احمد الفاتش2عضویهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
محفوظ سعيد غالب الجور2عضویهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
مروان عبدالنور عبده قاسم3رئاسهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
احمد حسان سعيد الحور3عضویهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
مبارك سلطان سعيد3عضویهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
زآریا عبد اهللا حسن قائد4رئاسهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
عبداهللا علي سعيد سعيد4عضویهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
رشاد غيالن محمد الشدادي4عضویهذآور مدرسة  السالمك55تعز         
راویة محمد صالح قاسم5رئاسهاناثمدرسة  السالمك55تعز         
احالم عبده احمد قاسم5عضویهاناثمدرسة  السالمك55تعز         
هناء سيف عبدالقادر الفاتش5عضویهاناثمدرسة  السالمك55تعز         
اميره محمد محمد علي الفاتش6رئاسهاناثمدرسة  السالمك55تعز         
بدریه عبد اهللا علي سعيد6عضویهاناثمدرسة  السالمك55تعز         
یسرى عبد اهللا محمد سيف6عضویهاناثمدرسة  السالمك55تعز         
فائزه محمد مهيوب سعيد7رئاسهاناثمدرسة  السالمك55تعز         
امل محمد قاید حسان7عضویهاناثمدرسة  السالمك55تعز         
سميه محمد علي عبده7عضویهاناثمدرسة  السالمك55تعز         
طارق على محمد الجندي 1رئاسهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
احمد عبد احمد علي1عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
حسام ناجي عبدالرحمن حسام1عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
ناجي صالح محمد ردمان 2رئاسهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
محمد محمد حمادي صالح2عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
عيدروس عبد اهللا حسن اسماعيل الفتاحي2عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
نشوان عبد اهللا حسن العيسي3رئاسهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
بدر محمد عبدالرحمن الجندي3عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
وسام طه قائد نعمان 3عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
فؤاد صالح سعيد الجندي4رئاسهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
عبداهللا محمد قاسم4عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
زعيم عبد اهللا غالب دحان4عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
بشير عبد اهللا حسن العبسي5رئاسهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
عباس محمد احمد مثنى 5عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
مروان محمد على محمد5عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
صالح مهدي صالح غازي6رئاسهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
ریاض عبد اهللا مسعود القباطي6عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
مروان محمد علي الصبري6عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
سيف عبدالسالم خالد فرحان7رئاسهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
محمد صالح زید الجندي7عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
ادریس احمد ناجي الشرعبى 7عضویهذآور مدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
ساميه محمد محمد احمد الجندي8رئاسهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
سمر بجاش جعفر علي8عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
یاسمين عبده صالح سعيد8عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
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بشري سرحان سالم محمد9رئاسهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
ابتسام عبداهللا عبدالواحد 9عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
اماني حسن صالح محمد 9عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
هدى قائد احمد حسن عبداهللا 10رئاسهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
آوثر عبداهللا ناجي احمد10عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
نبيله راوح محمد ابراهيم10عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
سهام دحان علي احمد11رئاسهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
انصاف طه محمد احمد الحسام 11عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
سيناء على مرشد على 11عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
ذآرى سعيد عوض محمد 12رئاسهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
هيفاء حسن صالح احمد12عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
غاده احمد عبد العزیز القاضي12عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
ربا عبدالحميد محمد عبده13رئاسهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
سلوى على محمد عبدالرحمن 13عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
سهام عبداللطيف عبدالواحد الحسام13عضویهاناثمدرسة ناصر الجندیة السفلىا56تعز         
قائد سعيد ناجي مقبل1رئاسهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
وجدي محمد حسن محمد فاضل1عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
جميل محمد قائد فارع 1عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
حمدي محمد عبداهللا عبدالغني2رئاسهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
وائل طاهر الحداد2عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
محمد محفوظ قاید علي2عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
صالح غانم سعيد علي3رئاسهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
عباس محمد عبده مثنى 3عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
رمزي شائف على احمد 3عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
محمد على حمادي 4رئاسهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
رشاد عبداهللا فاید عون4عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
هيثم عبد الملك حاميم عبد الغني4عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
محمد عبد الملك حاميم عبد الغني5رئاسهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
جسار عبداهللا اویس ناشر5عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
عبدالعزیز طاهر سيف على 5عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
عبده صادق محمد صالح 6رئاسهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
عارف عبد الحميد محمد حزام6عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
فؤاد علي عبده حسن6عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
عبود علي عبده بشر7رئاسهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
رشاد محمد محمد احمد الجندي7عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
هشام عبداالله محسن ناجي7عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
عمران محمد عبدالعزیز القاضي8رئاسهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
سامي احمد محمد صالح8عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
اآرم عبداهللا عبده8عضویهذآور مدرسة قریة العربةب56تعز         
فردوس على محمد احمد الجندي9رئاسهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
منال محمد محمد ناجي9عضویهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
زبدة طه احمد محمد نصر9عضویهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
اضواء عبده محمد سعيد10رئاسهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
صفيه محمد ناجي التهامي10عضویهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
سبأ احمد غانم ناجي10عضویهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
انتخاب احمد محمد قاسم 11رئاسهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
فریال احمد محمد صالح11عضویهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
هاله عبده احمد عبده مثنى11عضویهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
احسان علي مهيوب صالح12رئاسهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
هاجر محمد محمد احمد 12عضویهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
سعاد ناجي محمد مدهش12عضویهاناثمدرسة قریة العربةب56تعز         
منير مارش محمد عبده 1رئاسهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
احمد عبد الطيف سرحان عبد الوهاب1عضویهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
رفيق عبدالقوي محمد سعيد1عضویهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
عبده حسن فرحان محرم2رئاسهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
وجيه حاتم فارس محمد 2عضویهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
محمد سرحان عبدالكریم 2عضویهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
عبدالعليم عبدالوهاب محمد 3رئاسهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
مطيع فيصل علي بن علي3عضویهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
بالل محمد غالب احمد3عضویهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
محفوظ عبد القادر هزاع فرحان4رئاسهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
منير هزاع الصبري4عضویهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
اشرف عبد اللطيف عبد الواحد4عضویهذآور مدرسة قریة المسخج56تعز         
نجوى هزاع محمد ناجي5رئاسهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
نسيم سعيد محمد احمد5عضویهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
نبيلة علي محمد أحمد5عضویهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
هيام عبده صالح سعيد6رئاسهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
ایمان نائف على على 6عضویهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
جيهان احمد محمد ناجي 6عضویهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
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نظيره محمد محمد سرحان 7رئاسهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
نبيله حسن سيف سعيد7عضویهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
سهام احمد محمد الفقيه7عضویهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
اسماء راوح عبده عبد الجليل8رئاسهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
نجود على عبداهللا قاسم 8عضویهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
منيره ناجي محمد ملهش8عضویهاناثمدرسة قریة المسخج56تعز         
حسني علي مهيوب صالح1رئاسهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
طاهر سعيد نصر ناجي1عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
سعيد على سيع سعيد 1عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
فكري محمد احمد سالم 2رئاسهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
عبده علي محمد سعيد2عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
فهمي عبدالرقيب سيف2عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
ماجد حسن نصر سعيد3رئاسهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
احمد عبدالرحمن عبداهللا بجاش 3عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
محمد محمد علي سيف 3عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
عمار سعيد عبدالعزیز عبدالجبار4رئاسهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
طارق حمزه عبد الرقيب سالم4عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
عبدالولي صدام مهيوب4عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
احمد ثابت علي صياح5رئاسهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
طه عبده محمد مثنى 5عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
منير صادق عبداهللا حسن 5عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
محفوظ مدهش على سيف 6رئاسهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
محمد عبد المجيد عبد الواحد عبد اهللا6عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
طالل  سعيد قاسم دبوان6عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
نجيب عبده محمد سالم الشویع7رئاسهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
عبده احمد حسن قائد العبدلي7عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
محمد أحمد محمد الحمزي7عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
احمد على محمد صالح الشبوطي8رئاسهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
محمد طاهر غالب احمد8عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
حكيم عبد اهللا یاسر حسن8عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
هشام حميد منصر9رئاسهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
محمد على ناجي مثنى 9عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
بالل عبدالرحمن عبداهللا بجاش 9عضویهذآور مدرسة جبل اسودد56تعز         
ایمان سعيد عبدالعزیز عبدالجبار10رئاسهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
هيام عثمان قاسم طاهر10عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
منتهى أحمد ناجي أحمد10عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
سميره احمد نعمان الجعدي11رئاسهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
ميرفت محمد عبدالدائم حسن سيف 11عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
الفت صادق محمد حسن قائد 11عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
اسماء عبدالرحمن عبداهللا بجاش12رئاسهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
سميره علي حمود عبد اهللا12عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
بهجه سعيد محمد علي12عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
إیمان عبده غانم فرحان13رئاسهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
بلقيس محمد محمد العزي13عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
احالم احمد محمد على البعداني13عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
اماني عبداالله محسن ناجي14رئاسهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
صفيه محمد هاشم االهدل14عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
یاسمين علي مهيوب صالح14عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
وسيلة علي عبده سميع15رئاسهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
نجاه غالب عبده قائد 15عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
ابتسام محمد حمود احمد 15عضویهاناثمدرسة جبل اسودد56تعز         
عبدالواسع مهيوب على بن على 1رئاسهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
فهد علي حمود غالب1عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
عبدالقوي محمد علي1عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
صادق محسن صالح على العتابي2رئاسهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
جميل عبده احمد دیاب2عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
هشام احمد حسن االسدي2عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
صادق علي محمد الجندي3رئاسهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
محمد قائد على حسن 3عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
یحيى عبدالرقيب عبده صالح 3عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
محفوظ محمد عبده قاسم 4رئاسهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
ریاض عبدالقادر سلطان ذیاب4عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
ریاض سلطان عثمان4عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
محفوظ سلطان غالب حسن5رئاسهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
عادل محمد حسن 5عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
احمد اسماعيل محمد ناجي 5عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
محمد اسماعيل محسن الجندي6رئاسهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
عبد الكریم احمد سيف الجرادي6عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
محمد علي مهيوب صالح6عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
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مبارك محمد علي بن علي7رئاسهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
امين محمد سعيد السعدي7عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
احمد عبدالملك مصلح 7عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
فؤاد عبده هاشم 8رئاسهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
نجيب هزاع غانم8عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
محمد علي هزاع8عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
عبداهللا سلطان محمد الدبعي9رئاسهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
عبدالمجيد عبدالحميد عبداهللا 9عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
عبد اهللا محمد عبد اهللا االریاني9عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
احمد محمد ناجي مرشد10رئاسهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
عدنان محمد ناجي مرشد10عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
صدام عبد الملك حاميم عبد الغني10عضویهذآور مدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
اشراق عبدالباري السروري11رئاسهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
لينا عبد الملك حاميم عبد الغني11عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
هاجر اسماعيل محسن علي11عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
صباح احمد احمد المطري12رئاسهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
یاسمين محمد یحيى غالب12عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
هيفاء عبداهللا على بن على 12عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
منى احمد على اسماعيل 13رئاسهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
خلود خالد قائد محمد13عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
خوله صادق سلطان غالب13عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
ایمان عبد الجبار صالح سعيد14رئاسهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
صفيه محمد على محمد محسن 14عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
جهان على بن على المسوري14عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
حنان محمد سلطان غالب15رئاسهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
هند أحمد ناجي أحمد15عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
شریفه حاميم عبد الغني صالح15عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
غاده عبده سعيد یحي16رئاسهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
اماني احمد عبده محسن 16عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
بدریه احمد محمد فاضل السروري16عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
نجالء عبده عبداهللا سعيد17رئاسهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
سميحه سعيد احمد17عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
عائشة بجاش خالد17عضویهاناثمدرسة قریة شعب الخادمه56تعز         
مهند عبد الرحمن عبد الوهاب1رئاسهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
عبدالخالق ناصر محمد 1عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
عبده على عثمان النجار1عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
محمد احمد سالم مهيوب العریقي2رئاسهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
فؤاد سعيد دحان النفس2عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
صدام على محمود حسن 2عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
طه محمد طه على راوح 3رئاسهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
عبده محمد احمد عبد اهللا3عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
عبد الحق أحمد محمد عبد الباقي3عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
عبده علي غانم احمد4رئاسهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
خالد هزاع ثابت محمد 4عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
حاميم حسن محمد احمد 4عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
عادل احمد سعيد 5رئاسهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
مروان عبده محمد ناشر5عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
معاذ علي عبيد علي حزام5عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
محمد عبد الرحمن احمد الفقيه6رئاسهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
عبداهللا عبدالكریم عبده حسن 6عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
حبيب عبدالغني عبده حسن 6عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
محمد عثمان غانم 7رئاسهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
صدام محمد عباس7عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
محمد امين عبده احمد7عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
احمد محمد دحان قائد8رئاسهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
ماجد حمدي سعيد عثمان8عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
حبيب عبداللطيف عبد الواحد الحسام8عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
محمد عبدالوهاب خالد محمد 9رئاسهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
عبدالواحد غانم حمود عبداهللا9عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
علي یاسين عبد الغني صالح9عضویهذآور مدرسة قریة النسيرةو56تعز         
طيبه محمود عبد اهللا عبد الوهاب10رئاسهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
نجيبه عبداهللا سعيد 10عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
حواء حسن عبده محمد 10عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
فاتن قائد احمد سلطان 11رئاسهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
مضيئة محمد احمد حمود مهدي11عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
رینا علي مهيوب سيف11عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
مرفت امين عبد الرحمن ناشر12رئاسهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
فاتن عبده عبداهللا احمد الدندني12عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
الفيه على محمد عبداهللا الفقيه 12عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
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وهيبه ودیع غالب 13رئاسهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
سميه محمد ناجي قاسم13عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
ميمونة محمد عبده حسن13عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
انتخاب محمد محمد احمد14رئاسهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
هند عباس احمد على 14عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
وحده احمد محمد ناشر الشعبي14عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
أماني یاسين عبدالواحد ناجي15رئاسهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
بناء علي عبد اهللا حسن15عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
رفيعه عبدالكریم النهاري15عضویهاناثمدرسة قریة النسيرةو56تعز         
صالح قائد حمود مصلح 1رئاسهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
ریاض علي سرحان1عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
زآریا علي عبد القادر1عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
ودیع محمد أحمد البریهي2رئاسهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
عالء عبدالحى شرف عبدالجبار 2عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
محمد عبدالقوي عبدالجليل2عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
عبدالقادر محمد عبدالواحد 3رئاسهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
فيصل حسين ناجي فرحان3عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
احمد حميد محمد مسعود المقطري3عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
فواز مهيوب ثابت بن ثابت4رئاسهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
عبده جسار عبده سيف 4عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
عبده ناصر سعيد 4عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
علي عبداالله محسن ناجي5رئاسهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
رشاد سعيد عبدالعزیز5عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
فائز عبداللطيف الصوفي5عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
محمد علي هزاع غالب6رئاسهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
مطهر عبدالنور شرف 6عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
عيسى محمد عبدالواحد 6عضویهذآور مدرسة قریة الغيلز56تعز         
نائله احمد حميد محمد مسعود المقطري7رئاسهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
فوزیه احمد سلطان 7عضویهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
فخریه احمد سعيد 7عضویهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
نجوى فؤاد عبدالوهاب عبدالسالم 8رئاسهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
نادیه احمد عبد الواحد النمر8عضویهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
ایمان عبده احمد عنام8عضویهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
خدیجة أحمد عبده قائد9رئاسهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
فردوس عبدالوهاب احمد 9عضویهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
ابتسام على محمد یاسر9عضویهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
مياده عبدالجليل شعالن10رئاسهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
فاطمه عبد العزیز عبد الواحد النمر10عضویهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
انتظار محمد محمد الشرعبي10عضویهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
لميس عبد الباقي عبد الرحمن عبد الجبار11رئاسهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
ابتسام قائد قاسم 11عضویهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
بلقيس محمد حسن الصهباني11عضویهاناثمدرسة قریة الغيلز56تعز         
عبد اهللا خالد قائد عبده الحميدي1رئاسهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
محمد حسان داحش على 1عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
عبده عبداهللا محمد سيف 1عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
احمد عبداهللا قائد غالب2رئاسهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
احمد محمد عبده هزبر2عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
صدام علي محمد صدام2عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
عبد الجليل ناجي محمد هزبر3رئاسهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
بدر عبده داحش صدام3عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
وهيب حمود محمد احمد3عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
عبدالباقي عبداهللا عبدالسالم 4رئاسهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
احمد رسام محمد4عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
محمد حسن خالد فرحان4عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
صادق علي مرشد الجماعي5رئاسهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
عبدالرحمن بجاش على بجاش 5عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
عبدالكریم عبدالرزاق ردمان 5عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
رامز فضل محمد عبد اللمك6رئاسهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
نبيل احمد حسن ناجي6عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
محمد محمد سعيد العفيف6عضویهذآور مدرسة قریة العامرةح56تعز         
ذآرى محمد عبداهللا الصبري7رئاسهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
غاليه مهيوب قائد حزام7عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
مشيرة حسان أحمد حميد7عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
فهميه حمود احمد  سيف8رئاسهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
هدیه محمد عوض العكير8عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
اسماء عبداهللا على عبدالوارث8عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
تغرید على قاسم احمد 9رئاسهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
احالم عبده جسار9عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
سهام احمد سعيد قائد9عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
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سبأ عبدالرحمن أحمد عبدالوهاب10رئاسهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
افراح محمد ثابت عوض العكير10عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
ساره عبداهللا هزاع غالب10عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
منى على احمد سالم سيف11رئاسهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
احالم عبدالرحمن11عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
فاطمه عبده صالح احمد11عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
امل عبد اهللا خالد علي12رئاسهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
ليمون على ناجي غالب 12عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
عایدة علي أحمد سيف المعمري12عضویهاناثمدرسة قریة العامرةح56تعز         
نبيل محمد عبداهللا حسن 1رئاسهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
ماهر ابراهيم عبده غالب1عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
اآرم عبد الواحد ناجي علي1عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
سلطان عبد اهللا عبده شرف2رئاسهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
عبدالحميد عبدالواحد الصوفي2عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
احمد عبدالرحمن محمد عبدالجبار2عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
عبدالقادر احمد عبدالقادر 3رئاسهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
عبد القوي حسن حاتم3عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
وليد طاهر قائد سيف3عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
بشير علي بن علي4رئاسهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
مفيد على قائد سلطان 4عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
امين عبدالجليل عبدالقادر4عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
حسام احمد ناجي حسان 5رئاسهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
محمد ناجي عبده الطالبي5عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
محمد حسين وائل5عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
محمد حميد نصر قاسم6رئاسهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
هشام سلطان محمد داحش6عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
محمد صالح عبداهللا قائد 6عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
عبدالحميد سعيد عبدالسالم 7رئاسهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
عمار حسان محمد غالب7عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
حميد سعيد خالد الثمري7عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
صادق غانم عبد الجليل محمد8رئاسهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
سهيل على عبدالقادر عبدالكریم 8عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
عبد الحافظ أحمد سعيد البرآاني8عضویهذآور مدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
فاطمه عبده غانم على 9رئاسهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
سليمه حمود غالب9عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
احالم محمد عبده الحاج9عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
سميه صادق عبد الغني صالح10رئاسهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
ابتسام عبدالقوي صالح 10عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
جليه قائد على 10عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
دالل خالد على سليمان 11رئاسهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
سهام احمد رسان جسار11عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
بسمة حميد عقالن11عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
فاتن محمد ناجي سيف12رئاسهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
استغفار عبدالقادر ابراهيم 12عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
سناء سلطان طاهر عبدالوهاب 12عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
نادیه منصور سالم سنان13رئاسهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
اماني احمد عبدالوهاب13عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
بشري علي علي محمد الهرامي13عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
حنان بجاش احمد مقبل14رئاسهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
سلوى عبدالوهاب عبدالرقيب 14عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
جميله احمد جسار 14عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
سميه احمد فرحان محمد البحر15رئاسهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
سهام سعيد حزام15عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
هال عبده حميد نصر قاسم15عضویهاناثمدرسة قریة الخير حذرانط56تعز         
عبد الباري حسان احمد علي1رئاسهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
وليد محمد عبدالحميد الصوفي1عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
فؤاد عثمان سيف 1عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
محمد محمد عبدالرقيب سعيد 2رئاسهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
جمال محمد احمد سعيد2عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
علي محمد سعيد صالح2عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
عباس علي سيف محمد العجاج3رئاسهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
سامي محمد غالب عبده 3عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
فؤاد على بجاش3عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
مروان محمد حميد صالح 4رئاسهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
هشام محمد عبد الجليل قائد4عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
عبد اهللا محمد حسن العنفه4عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
نبيل احمد ناجي حسان5رئاسهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
فؤاد سعيد احمد دبوان5عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
محمد ناجي محمد مدهش5عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
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ریان عبده أحمد بن أحمد6رئاسهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
صادق علي غالب الجمل6عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
توفيق محمد سعيد سعيد6عضویهذآور مدرسة قریة المحطاى56تعز         
هنود علي سيف محمد العجاج7رئاسهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
فاتن محمد قاسم المفرحي7عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
توبه محمد عبدالرقيب سعيد 7عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
ایمان سعيد قائد المخالفي8رئاسهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
زهراء عبداهللا سلطان8عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
الحان علي سيف العجاج8عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
هند علي علي الفقيه9رئاسهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
عبير عبدالواسع عبدالمجيد مقبل9عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
نزیه حميد سعيد 9عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
رحمه عبده حسن احمد 10رئاسهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
سوریا محمد سلطان عبده10عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
رانيا أحمد عبدالقوي حزام الشميري10عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
وداد عبد اهللا ناجي احمد11رئاسهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
نسيم غالب بن غالب11عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
دنيا محمد عبيد الصالحي11عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
رحمه محمد قائد الشيخ12رئاسهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
حبيبه عبد الوهاب عبده یحي12عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
بلقيس وائل سعيد12عضویهاناثمدرسة قریة المحطاى56تعز         
عرفات عبد اهللا غالب یاسر1رئاسهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
عبد الواحد عبد الرحمن عبد العزیز عبده1عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
عباس طه عبد الغني صالح1عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
عبده محمد مقبل سيف2رئاسهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
عبدالرحمن صالح العاقل 2عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
عبده علي الحاج سعيد المنزل2عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
محمود سعيد محمد لطف3رئاسهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
طه سعيد علي سيف3عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
محمد عبداهللا عبده3عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
خالد عباس عبادي سعيد4رئاسهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
محمد مرشد عبداهللا علي 4عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
فيصل سرحان عبدالعزیز4عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
جمال عبده محمد عبده الحطباني5رئاسهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
أآرم سيف محمد سعيد5عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
طه عبد اهللا علي باشا5عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
محمد مهيوب سيف المليكي6رئاسهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
عبدالقادر عبدالعزیز عبدالقادر زجل6عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
جوهر عبد الحميد أحمد الحيدري6عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
علي محمد صالح عثمان7رئاسهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
عبده سلطان محمد علي7عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
عبد الملك سيف محمد علي7عضویهذآور مدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
ملكيه غانم فارع عبادي8رئاسهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
زینه محمد نعمان محمد النعماني8عضویهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
آوثر سعيد محمد لطف آرمان8عضویهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
خلود محمد عبده عبداهللا 9رئاسهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
فتحية علي محمد9عضویهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
سهام نعمان احمد قاسم الصالحي9عضویهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
اشراق هزاع سيف صالح10رئاسهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
سيمون صادق عبداهللا ناجي10عضویهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
عائشه محمد عبده مقبل10عضویهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
فخریه عبدالمجيد عبدالواحد11رئاسهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
ماریة عبد الرقيب محمد علي11عضویهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
احالم عبده سعيد سالم11عضویهاناثمدرسة الفوز بالمنزلا57تعز         
احمد علي محمد عبادي1رئاسهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
یحيى محمد علي قائد الترآي1عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
عمر احمد عبده عثمان مغلس1عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
خالد عبد اهللا عبده قاسم2رئاسهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
امين محمد عبده الضمدي2عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
صالح عبداهللا عباس عبادي2عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
عبدالملك دحان قاسم3رئاسهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
شوقي محمد محمود المغلس3عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
طه سلطان عبده الفقيه3عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
فواز قائد عوض سيف4رئاسهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
فيصل عبده علي سيف4عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
عبداهللا سعيد قائد4عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
عبد الكریم فضل عبد الجبار5رئاسهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
عبده محمد سيف احمد5عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
محمد سيف احمد عبادي5عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
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طارق ناجي عثمان خالد6رئاسهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
احمد عبداهللا قائد محسن 6عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
نبيل سيف سعيد علي6عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
عبداهللا قائد علي7رئاسهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
طالل امين ناجي محمد7عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
مقبل احمد مقبل الجندي7عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
معمر عبد الرحمن عبد الوهاب8رئاسهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
عبد اهللا محسن العلفي8عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
نجيب محمد مقبل االبيض8عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
بالل عبدالرحمن عبد اهللا بجاش 9رئاسهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
معاذ احمد محمد قاسم9عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
جمال عبده عثمان خالد9عضویهذآور مدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
سميره عبدع غانم فرحان10رئاسهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
مياسه عبد اهللا مهدي10عضویهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
امل خالد دحان محمد10عضویهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
الطاف صادق محمد11رئاسهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
لبنا علي محمد قائد11عضویهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
تهاني عبداهللا سعيد محمد11عضویهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
یسرى طه سعيد النهاري12رئاسهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
امه اهللا عبد الوهاب عبد الرحمن12عضویهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
نهى محمد حسين على الشجيفي12عضویهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
اسماء عبد القوي دحان 13رئاسهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
اماني علي محمد الشرعبي13عضویهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
ساميه محمد علي سالم13عضویهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
سميه محمد یاسر حسن14رئاسهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
ایمان علي حسن 14عضویهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
هند محمود علي الحاج14عضویهاناثمدرسة قریة الجند القرعامةب57تعز         
هاشم سرحان سلطان القباطي1رئاسهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
علي عبداهللا عبدالكریم هزاع1عضویهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
عبد الرقيب هزاع محمد ناصر1عضویهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
صادق عبده احمد محمد2رئاسهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
جالل حزام غرسان دغيش2عضویهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
غازي عبد الحكيم عبد اهللا نائف2عضویهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
صالح عبد الرقيب قائد محمد3رئاسهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
سعيد مصلح3عضویهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
عبد الولي عبد الودود نایف مسعد3عضویهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
فهد عبد العزیز عبد الحميد الخزاعي4رئاسهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
منصور محمد سرحان عبد اهللا4عضویهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
مهدي مهيوب حزام4عضویهذآور مدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
حياه علي عبد اهللا عراآض5رئاسهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
بلقيس سعيد محمد عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
سمية محمد علي5عضویهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
وثيقه مهيوب هزاع احمد6رئاسهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
امل احمد سيف حمود6عضویهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
جميله هزاع علي علي 6عضویهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
ثریا محمد هزاع ناصر7رئاسهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
جميله محمد عبد اهللا غالب7عضویهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
بسمه عبد الرقيب هزاع7عضویهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
عفراء محمد راوح عبادي8رئاسهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
انيسه احمد عثمان قاسم8عضویهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
شادیة حسن أحمد عبدالكریم8عضویهاناثمدرسة قریة اآمة اسعدج57تعز         
سعيد مصلح سعيد محمد1رئاسهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
عبده هزاع محمد محمد1عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
عيسى عبد الرب علي قائد1عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
طه صالح سعيد2رئاسهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
عارف عبده محمد یاسين2عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
نوفل نعمان سعيد شویط2عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
نبيل عبداهللا قاسم شرف3رئاسهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
خليل احمد سعيد مرشد3عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
عمر عبد اهللا احمد ناجي3عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
محمد ناجي حزام4رئاسهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
رضوان غالب عبد الجبار علي الصوفي4عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
اآرم عبداهللا قائد محمد4عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
بسام محمد خالد غالب5رئاسهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
عبد الكریم علي العوامي5عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
سعيد علي محمد حاجب5عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
نبيل هزاع احمد ثابت6رئاسهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
وهيب علي قائد سعيد6عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
عبد اللطيف احمد عثمان عبده6عضویهذآور مدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
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نجالء طه قاسم عبادي7رئاسهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
لمياء فؤاد عبداهللا قائد7عضویهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
منال محمد عثمان عبادي7عضویهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
اروي حسن قائد سعيد8رئاسهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
سميره سعيد شویط8عضویهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
یاسمين هزاع سعيد8عضویهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
رهام احمد احمد سلطان 9رئاسهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
وائله طه خالد مرشد9عضویهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
تهاني عبد اهللا احمد علي9عضویهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
انيسه محمد محمد آرامي10رئاسهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
فائزه احمد محمد شقامح10عضویهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
سهام عبدالمجيد عبدالواحد10عضویهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
منال نصرین نصر حسن11رئاسهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
وفاء عبده غانم فرحان11عضویهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
ایمان هزاع قائد سعيد محمد11عضویهاناثمدرسة قریة العماقي عمرو بن العاصد57تعز         
حارث حمود سرحان مهيوب1رئاسهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
خليل حسن عبده حمود1عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
عبد اهللا احمد سرحان حزام1عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
محمد عبد المغني صادق بن علي2رئاسهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
احمد قائد حميد علي2عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
عبدالقوي ناجي عبداهللا2عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
امين فرحان علي صالح3رئاسهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
عبدالواحد احمد سرحان محمد العلواني3عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
محفوظ محمد مدهش سعيد3عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
امين محمد احمد شعالن4رئاسهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
سعيد علي محمد عبداهللا4عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
عصام محمد قائد خالد4عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
لبيب سعيد محمد ثابت5رئاسهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
احمد علي عبدالوهاب المقدم5عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
عبد الرقيب علي محمد عبده5عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
وليد مهيوب دحان عاطف6رئاسهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
خالد علي حسن نصاري6عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
عبد اهللا قاسم الصوفي6عضویهذآور قریة وادي العریفه57تعز         
اتفاق علي محمد علي7رئاسهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
احالم ناجي مهيوب 7عضویهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
نجيبه سرحان قائد7عضویهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
سيده عباس محمد8رئاسهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
ندى عبد المجيد محمد غالب8عضویهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
حياه احمد ردمان علي8عضویهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
نوال عبد اهللا قائد حميد9رئاسهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
هدى عباس حمود9عضویهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
مرفت امين فرحان سعيد9عضویهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
صباح بجاش مهيوب10رئاسهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
ایمان عبدالسالم عبدالواحد الجوبري10عضویهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
عفاف عبد الرحمن احمد علي10عضویهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
ایمان عبد السالم عبد الجبار صالح11رئاسهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
زینب عبده شعالن11عضویهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
هناء علي شاهر أحمد 11عضویهاناثقریة وادي العریفه57تعز         
فؤاد عبد احمد ناجي1رئاسهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
عبدالباسط احمد صالح1عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
محمد مهيوب الحاج1عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
محمد احمد مهيوب قائد2رئاسهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
احمد عبده سعيد عبده2عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
فؤاد عبده قائد عبادي2عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
محمد عبد اهللا سعيد مرشد3رئاسهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
مفيد عبده محمد قائد3عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
محمد عثمان ناجي سعيد3عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
عفيف قاسم احمد4رئاسهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
قاتد علي بجاش خالد4عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
حازم مهيوب علي محمد طارش4عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
صالح علي بن علي مصلح5رئاسهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
عبدالواحد ناجي سعيد5عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
محمد جمال محمد أحمد5عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
محمد عبدالواحد علي عبده 6رئاسهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
منصور مهيوب مقبل صالح6عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
أمين ثابت محمد مثنى6عضویهذآور  قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
ثریا فيصل عبدالقادر7رئاسهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
یاسين محمد قاسم الحيمي7عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
نوریه حمود احمد عثمان7عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
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حنان علي محمد عبده اليوسفي8رئاسهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
امه الرحمن احمد علي الكدهي8عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
انتصار محمد سعيد علي سالم 8عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
افتخار عبد السالم عبد اهللا قائد9رئاسهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
سالي عبده احمد ناجي9عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
ذآري حمود عبد اهللا السروري9عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
صباح حسن سعيد10رئاسهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
ميمونه عبدالرحمن احمد الكدهي10عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
الهام علي عبد اهللا قائد10عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
دعاء عبد اهللا عبده سعيد11رئاسهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
اختيار امين علي فرحان11عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
سونيا احمد مقبل احمد11عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
رنا عبد الرقيب محمد علي12رئاسهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
نجود سعيد هزاع علي12عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
ابتسام قاسم احمد12عضویهاناث قریة شقيف مدرسة عقبة بن نافعو57تعز         
عبد اهللا عبد الجليل ناجي1رئاسهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
صادق حسين أحمد مقبل1عضویهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
صالح علي قائد صالح1عضویهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
یعقوب عادل أحمد سعيد2رئاسهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
محمد احمد عبد القادر2عضویهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
عبدالرزاق محمد عبده قاسم2عضویهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
محمد احمد علي صالح3رئاسهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
مختار محمد مرشد مهيوب3عضویهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
محمد صدام غالب احمد3عضویهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
عبد اهللا محمد قاسم احمد4رئاسهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
عبد اهللا محمد احمد قاسم4عضویهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
عبد الرقيب محمد طارش هائل4عضویهذآور مدرسة سبأ قياضز57تعز         
اقبال سعيد نعمان قائد5رئاسهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
هاجر مهيوب محمد سویس5عضویهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
غاليه حمود فرحان صالح5عضویهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
اسماء سليمان عبد الغني امين6رئاسهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
ارسال عبد اهللا نعمان6عضویهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
نبات احمد عبده فرحان6عضویهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
ثریا احمد علي احمد7رئاسهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
نجيبه عبد الرحمن قاسم محمد7عضویهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
ميمونه عبدالسالم عبداهللا قائد7عضویهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
تهاني أحمد ناجي راوح8رئاسهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
دنيا عبده احمد نعمان8عضویهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
سهير عبده حمود الجبلي8عضویهاناثمدرسة سبأ قياضز57تعز         
صالح عبده خالد قائد1رئاسهذآور مدرسة النورح57تعز         
ماجد محمد ناجي فرحان1عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
عمار صادق عبدالسالم راوح1عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
فائز احمد عبداهللا سلطان 2رئاسهذآور مدرسة النورح57تعز         
عبد الجليل عبداهللا محمد2عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
عبد اهللا عبد القادر محمد عثمان2عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
طه احمد ناجي احمد3رئاسهذآور مدرسة النورح57تعز         
عبده محمد عبدالواحد ناجي3عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
حمود محمد علي حميد3عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
عبده مهيوب محمد ناصر4رئاسهذآور مدرسة النورح57تعز         
عمار احمد بجاش الجندي4عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
بجاش سعيد اسماعيل4عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
عبد الملك علي محمد غالب5رئاسهذآور مدرسة النورح57تعز         
محمد عبدالرحمن عبده محمد5عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
بليغ احمد سعيد ناجي5عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
محمد فائز ادریس عبد الرحيم6رئاسهذآور مدرسة النورح57تعز         
عاصم محمد سيف6عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
محمد احمد محمد سعيد6عضویهذآور مدرسة النورح57تعز         
شفيقه عبد اهللا قائد حميد7رئاسهاناثمدرسة النورح57تعز         
زینب حمود محمد ناجي النقيب7عضویهاناثمدرسة النورح57تعز         
رباب عبد العزیز عبداهللا7عضویهاناثمدرسة النورح57تعز         
إلهام محمد عبد الجليل8رئاسهاناثمدرسة النورح57تعز         
اشواق محمد بجاش محمد8عضویهاناثمدرسة النورح57تعز         
اخالق حمود احمد سعيد8عضویهاناثمدرسة النورح57تعز         
ماریه احمد عبدالمغني منصور9رئاسهاناثمدرسة النورح57تعز         
اقبال عبده احمد األهدل9عضویهاناثمدرسة النورح57تعز         
سميره ناجي محمد هزبر9عضویهاناثمدرسة النورح57تعز         
هيفاء قائد فرحان ثابت10رئاسهاناثمدرسة النورح57تعز         
منيره محمد دائل محمد10عضویهاناثمدرسة النورح57تعز         
هدى محمد علي احمد10عضویهاناثمدرسة النورح57تعز         
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رغده سلطان سيف قائد11رئاسهاناثمدرسة النورح57تعز         
وعد عبدالرحمن أحمد11عضویهاناثمدرسة النورح57تعز         
فوزیه عبداهللا عبدالرحمن حزام11عضویهاناثمدرسة النورح57تعز         
علي عبد القادر ناجي1رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
بدر علي عبده هزاع1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
احمد محمد عبده هزاع1عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
علي محمد الحاج قاسم محمد2رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
بندر جسار سرحان ناجي2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
محمد مطهر عباس2عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
احمد سعيد نعمان3رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
امين علي قائد غالب3عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
فيصل حميد ناجي عثمان3عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
صالح عبد اهللا احمد عامر4رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
فهد عبد العزیز احمد4عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
عادل محمد مثنى4عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
عبد الواحد عبد اهللا محسن 5رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
رضوان احمد حسن احمد5عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
أدیب سعيد عبد اهللا قائد5عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
عبدالناصر عبده قائد قحطان6رئاسهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
علي عبده هزاع6عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
محمد اسماعيل قائد6عضویهذآور مدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
یاسمين عبدالسالم محمد قاسم7رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
وفاء عبد السالم الغزالي7عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
سحر محمد منيف7عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
انتصار عبد اهللا مهدي8رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
مفيدة سعيد عبد اهللا قائد8عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
ليلى محمد عبداهللا احمد8عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
منال امين محمد عبده هزاع9رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
هند محمد احمد قاسم9عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
بسمة جسار محمد أحمد9عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
بشرى هزاع یحيى10رئاسهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
أماني حمود علي غائض10عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
حاآمه عبد اهللا مهيوب سعيد10عضویهاناثمدرسة عمر بن عبد العزیزط57تعز         
علي ناجي محمد النقيب1رئاسهذآور مدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
محمد عبداهللا عبدالولي1عضویهذآور مدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
معاذ عبدالواسع عبدالجبار نعمان1عضویهذآور مدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
رافت عبدالسالم عبدالولي2رئاسهذآور مدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
ابراهيم ثابت سيف سعد2عضویهذآور مدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
خالد قائد أحمد نعمان2عضویهذآور مدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
عبد مهيوب قحطان3رئاسهذآور مدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
سالم عادل هائل عبداهللا3عضویهذآور مدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
منير مهيوب اسماعيل الحاآمي3عضویهذآور مدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
شرهيان ثابت احمد قائد4رئاسهاناثمدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
آریمه احمد محمد قحطان الحمودي4عضویهاناثمدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
دینا عبداهللا عبدالواسع عبدالجبار4عضویهاناثمدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
خدیجه عبداهللا سلطان سقيان5رئاسهاناثمدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
نفحه هزاع قائد مرشد5عضویهاناثمدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
فاطمه احمد احمد سعد5عضویهاناثمدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
تفحاحه سعيد سيف الحرازي6رئاسهاناثمدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
ليلى حزام عبدالكریم سعيد الحمودي6عضویهاناثمدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
سمر هزاع حسن صالح6عضویهاناثمدرسة االقبال الخلقةا58تعز         
انور هاشم محمد قاسم1رئاسهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
احمد حسن سعيد1عضویهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
محمد سعيد محمد سعد قاسم1عضویهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
فؤاد حزام علي حسان2رئاسهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
خالد ثابت سيف سعيد2عضویهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
عبد العزیز یحيى محمد قاسم2عضویهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
حسان حسين عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
احمد عبدالرحمن محمد شمس الدین3عضویهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
وليد سعيد عبد الجليل منصور3عضویهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
محمد علي عبده طالب4رئاسهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
حسن غالب احمد4عضویهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
عبد السالم سيف محمد حسن4عضویهذآور مدرسة التعاون برحاتب58تعز         
هنيه عبده مهيوب احمد5رئاسهاناثمدرسة التعاون برحاتب58تعز         
هناء علي بن علي احمد5عضویهاناثمدرسة التعاون برحاتب58تعز         
رحمة علي عبداهللا مقبل5عضویهاناثمدرسة التعاون برحاتب58تعز         
نوال سيف محمد حسن6رئاسهاناثمدرسة التعاون برحاتب58تعز         
بشرى عبدالرحمن محمد شمس الدین6عضویهاناثمدرسة التعاون برحاتب58تعز         
منال عبد الجليل ناجي محمد6عضویهاناثمدرسة التعاون برحاتب58تعز         
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اجالل امين محمد همام سيف7رئاسهاناثمدرسة التعاون برحاتب58تعز         
الهام علي حزام محمد اسماعيل7عضویهاناثمدرسة التعاون برحاتب58تعز         
انتصار عبده محمد7عضویهاناثمدرسة التعاون برحاتب58تعز         
نجم عبد اهللا عبده محمد األحمدي1رئاسهذآور مدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
عواد صالح بن صالح غالب1عضویهذآور مدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
عبده سعيد علي عبداهللا الهاللي1عضویهذآور مدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
منتظر حمود ثابت علي2رئاسهذآور مدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
خليل علي قاسم صالح 2عضویهذآور مدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
عبدالسالم محمد مهيوب سنان2عضویهذآور مدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
ماجد قائد عبدالرحمن الوافي3رئاسهذآور مدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
هائل عبد اهللا مفرح الهاللي3عضویهذآور مدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
یاسر عبداهللا محمد3عضویهذآور مدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
فوزیة أحمد عباس حسان4رئاسهاناثمدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
احالم ثابت ابراهيم غالب4عضویهاناثمدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
نوال عبده مهيوب سلطان4عضویهاناثمدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
صفيه عثمان عبداهللا سيف5رئاسهاناثمدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
فضيله محمد عباس نصر5عضویهاناثمدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
افتهان رزاز سيف غالب5عضویهاناثمدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
افراح محمد احمد محمد6رئاسهاناثمدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
انتصار احمد حسن آيدمه6عضویهاناثمدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
اسمهان علي عبده سعيد فاضل6عضویهاناثمدرسة  االنقاذ وهرج58تعز         
احمد عبدالواسع عبده ابراهيم1رئاسهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
سعيد ابراهيم علي احمد1عضویهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
جالل قاسم عبد الباري عبد الكریم1عضویهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
قاسم هزاع محمد2رئاسهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
علي سعيد رزیق حسان2عضویهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
احمد سعيد محمد عبدالرحمن2عضویهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
هائل احمد حزام محمد3رئاسهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
مروان عبد اهللا أحمد3عضویهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
شرف محمد محمد شمسان3عضویهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
هائل محمد عبد الخالق سعد4رئاسهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
امين عبدالغفار عبدالقادر4عضویهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
عدنان محمد عبدالرقيب الجنيد4عضویهذآور مدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
هدى عبده محمد عبده5رئاسهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
منال سيف غالب عبد الفتاح5عضویهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
الهام عبده محمد قائد5عضویهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
الهام جميل عبده احمد6رئاسهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
فاطمه احمد عبده ناصر6عضویهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
جميله احمد بجاش محمد المحياء6عضویهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
نوال سعيد قائد عبداللطيف 7رئاسهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
بلقيس قاسم علي حسان7عضویهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
صفيه احمد عبد الجليل احمد7عضویهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
آاتبه عبد اهللا عبده محمد االحمدي8رئاسهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
عالمه صالح اسماعيل علي 8عضویهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
أنتصار محمد اسماعيل8عضویهاناثمدرسة الوحدة حدادیند58تعز         
عبد الجليل عبده سيف حيدر1رئاسهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
هائل عبداهللا سعد محمد الجالل1عضویهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
طه اسماعيل احمد بن احمد1عضویهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
مجيب مهيوب محمد قائد سيف2رئاسهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
یاسر حسان   احمد مهيوب2عضویهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
ابراهيم عبد اهللا احمد حزام2عضویهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
سند راوح محمد نعمان3رئاسهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
بليغ احمد عبداهللا سنان3عضویهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
سليم قاسم اسماعيل عمر3عضویهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
محمد عبده محمد عساج4رئاسهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
توفيق حسن مهيوب الجالل4عضویهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
صادق أحمد عبده أحمد4عضویهذآور مدرسة قریة الشارقه58تعز         
رقبيه حسان احمد مهيوب5رئاسهاناثمدرسة قریة الشارقه58تعز         
سمر قحطان عبد اهللا غالب5عضویهاناثمدرسة قریة الشارقه58تعز         
انتظار نعمان احمد محمد5عضویهاناثمدرسة قریة الشارقه58تعز         
رسيله سلطان مهيوب سلطان6رئاسهاناثمدرسة قریة الشارقه58تعز         
انشراح محمد عبداهللا غالب6عضویهاناثمدرسة قریة الشارقه58تعز         
انوار عبدالسالم احمد مهيوب6عضویهاناثمدرسة قریة الشارقه58تعز         
فائزه صادق عبداهللا مهدي7رئاسهاناثمدرسة قریة الشارقه58تعز         
وداد محمود عبد اهللا محمد7عضویهاناثمدرسة قریة الشارقه58تعز         
نوال حسان مهيوب صالح7عضویهاناثمدرسة قریة الشارقه58تعز         
نائف محمد احمد عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
احمد عبده محمد سفيان1عضویهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
احمد علي عباس احمد1عضویهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
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محمد سعد أحمد عبدالسالم2رئاسهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
عبدالرحمن احمد عبداهللا غالب2عضویهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
عبدالكریم قاسم محمد مهيوب2عضویهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
مصطفى حسن قائد حيدر3رئاسهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
ایمن محمد سعيد  عقالن االثوري3عضویهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
داود عبده سعيد احمد3عضویهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
عارف مهيوب محمد عبد اهللا4رئاسهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
منير احمد غالب عبدالسالم4عضویهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
بسيم عبد الرشيد عبده سعيد4عضویهذآور مدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
ميمونه سعيد احمد صالح5رئاسهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
ميثاق محمد حسن عبدالسالم5عضویهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
رؤوفه علي هزاع محمد5عضویهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
ساميه علي محمد عبداهللا6رئاسهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
ابتسام محمد احمد احمد الحاج6عضویهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
اسماء محمد عبد الوهاب عبد الواحد6عضویهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
رقيه راجح علي حسن7رئاسهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
اسمهان منصور احمد مهيوب عامر7عضویهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
هيفاء صادق حسن الفراص7عضویهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
اسيا نعمان غالب احمد8رئاسهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
نسيبه امين عبد اهللا اسماعيل8عضویهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
تهاني عبده غالب علي8عضویهاناثمدرسة ابو ذر الغفاري بالزواعيو58تعز         
سفيان غالب حسان عواض1رئاسهذآور مدرسة  اليرموكز58تعز         
عبده عبداهللا حسان الحميدي1عضویهذآور مدرسة  اليرموكز58تعز         
یاسين مهيوب اسماعيل الحاتمي1عضویهذآور مدرسة  اليرموكز58تعز         
قيس عبدالرحمن محمد عبدالجليل2رئاسهذآور مدرسة  اليرموكز58تعز         
هائل مهيوب قاسم محمد2عضویهذآور مدرسة  اليرموكز58تعز         
عبد الرقيب احمد سيف احمد2عضویهذآور مدرسة  اليرموكز58تعز         
عتاب علي قاسم حسان3رئاسهاناثمدرسة  اليرموكز58تعز         
سمر مهيوب محمد قاسم 3عضویهاناثمدرسة  اليرموكز58تعز         
بشرى مهيوب عبده عبداهللا3عضویهاناثمدرسة  اليرموكز58تعز         
لطفيه سيف محمد قاسم4رئاسهاناثمدرسة  اليرموكز58تعز         
اقبال احمد محمد سعيد4عضویهاناثمدرسة  اليرموكز58تعز         
حفيظه عبده غالب عبد الواسع4عضویهاناثمدرسة  اليرموكز58تعز         
ریما توفيق علي بن علي5رئاسهاناثمدرسة  اليرموكز58تعز         
دالل قاسم محمد احمد نصر5عضویهاناثمدرسة  اليرموكز58تعز         
خطى علي حسن اسماعيل5عضویهاناثمدرسة  اليرموكز58تعز         
محمد راجح علي حسن1رئاسهذآور مدرسة االفراح عدینةح58تعز         
امين حسان عبد الرزاق1عضویهذآور مدرسة االفراح عدینةح58تعز         
خليل محمد حسان غالب1عضویهذآور مدرسة االفراح عدینةح58تعز         
جميل ابراهيم عبد الفتاح األمير2رئاسهذآور مدرسة االفراح عدینةح58تعز         
علي حسن سيف قاسم2عضویهذآور مدرسة االفراح عدینةح58تعز         
عبده حسان اسماعيل عمير2عضویهذآور مدرسة االفراح عدینةح58تعز         
عبدالغني علي سيف محمد3رئاسهذآور مدرسة االفراح عدینةح58تعز         
بسام عبده قاسم حسن3عضویهذآور مدرسة االفراح عدینةح58تعز         
عبد اهللا علي حسن3عضویهذآور مدرسة االفراح عدینةح58تعز         
نجالء سعيد سيف محمد4رئاسهاناثمدرسة االفراح عدینةح58تعز         
جميله حسان علي محمد4عضویهاناثمدرسة االفراح عدینةح58تعز         
نبات أحمد عبده عبداهللا4عضویهاناثمدرسة االفراح عدینةح58تعز         
هدي عبده قاسم محمد سعد5رئاسهاناثمدرسة االفراح عدینةح58تعز         
منى حسان عبدالجليل غانم5عضویهاناثمدرسة االفراح عدینةح58تعز         
زهور محمد علي األشول5عضویهاناثمدرسة االفراح عدینةح58تعز         
هدیه نصر محمد قاسم عبدالوهاب6رئاسهاناثمدرسة االفراح عدینةح58تعز         
عال محمد عبد السالم القحطاني6عضویهاناثمدرسة االفراح عدینةح58تعز         
خدیجه حسن عبده سنان6عضویهاناثمدرسة االفراح عدینةح58تعز         
احمد محمد امير سيف1رئاسهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
حسن احمد محمد قحطان الحمودي1عضویهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
عبدالجليل عبدالفتاح بجاش محمد1عضویهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
محمد احمد عبده ابراهيم2رئاسهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
عابد عبداهللا عبدالولي نصر الحمودي2عضویهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
محمد محمد عبدالولي حاجب2عضویهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
یحيى عبداهللا عبدالولي3رئاسهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
عارف عبداهللا سيف  احمد3عضویهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
محمد احمد عبد الواحد احمد3عضویهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
احمد محمد محمد علي أبو رأس4رئاسهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
حسن احمد قحطان هاشم4عضویهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
فؤاد فيصل الوجيه4عضویهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
محمد احمد عبدالوارث عبدالجبار5رئاسهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
غالب محمد سعيد الجعفري5عضویهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
ماهر سيف محمد عقالن5عضویهذآور مدرسة النصر آزمط58تعز         
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جميله ثابت سيف سعد6رئاسهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
رحمه سفيان عبده غالب6عضویهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
نخوه عبده عبدالوهاب سلطان الحمودي6عضویهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
احالم محمد بجاش محمد الحمودي7رئاسهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
دنيا سعيد الفودعي7عضویهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
لطفيه قاسم عبده عبد اهللا7عضویهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
نفحه غالب حسان حسن8رئاسهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
جهاد عبدالسالم عبداهللا عبدالولي8عضویهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
نرجس سعيد عبدالخالق بجاش الحمودي8عضویهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
غالبه عبداهللا عبدالولي محمد الحمودي9رئاسهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
هدى علي غالب قاسم9عضویهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
نوریه سيف مهيوب الحمودي9عضویهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
نبيله غالب احمد قحطان10رئاسهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
غنيه علي منصر مقبل الحمودي10عضویهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
الفت علي الحاج محمد نصر10عضویهاناثمدرسة النصر آزمط58تعز         
محمد حسان مقبل احمد صالح1رئاسهذآور مدرسة قریة وهرى58تعز         
صادق حسان مفبل1عضویهذآور مدرسة قریة وهرى58تعز         
محمد علي مهيوب احمد1عضویهذآور مدرسة قریة وهرى58تعز         
أحمد عباس محمد شمسان2رئاسهذآور مدرسة قریة وهرى58تعز         
عبده عبدالوهاب عبداهللا عبدالقادر2عضویهذآور مدرسة قریة وهرى58تعز         
فارس سلطان احمد الوافي2عضویهذآور مدرسة قریة وهرى58تعز         
علي محمد مهيوب العمري3رئاسهذآور مدرسة قریة وهرى58تعز         
هاني مهيوب فرحان مهيوب3عضویهذآور مدرسة قریة وهرى58تعز         
عبد السالم سلطان احمد الوافي3عضویهذآور مدرسة قریة وهرى58تعز         
نوال احمد العریقي4رئاسهاناثمدرسة قریة وهرى58تعز         
انيسه قاسم محمد صالح4عضویهاناثمدرسة قریة وهرى58تعز         
فاطمة سعيد یحي محمد4عضویهاناثمدرسة قریة وهرى58تعز         
حياة احمد عبد اهللا عبد الجليل5رئاسهاناثمدرسة قریة وهرى58تعز         
سميه محمد صالح المهدي5عضویهاناثمدرسة قریة وهرى58تعز         
سماح فوزي هزاع حسان5عضویهاناثمدرسة قریة وهرى58تعز         
مفيده حسان علي فارع6رئاسهاناثمدرسة قریة وهرى58تعز         
نوال سعيد عبد اهللا حسان6عضویهاناثمدرسة قریة وهرى58تعز         
اضواء حسان مهيوب صالح الوافي6عضویهاناثمدرسة قریة وهرى58تعز         
احمد ابراهيم علي1رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
عبدالعزیز عبدالجليل سيف1عضویهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
عبدالسالم احمد احمد1عضویهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
عبد اهللا عبد الجليل سيف2رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
عبدالغني حمود هزاع قائد2عضویهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
محمد سلطان هزاع محمد2عضویهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
عزیز محمد عبداهللا عبده3رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
طالل عبده مهيوب عبد اهللا3عضویهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
عبد اهللا علي هزاع3عضویهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
علي عبده غنام علي4رئاسهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
شائف عبدالرحمن احمد4عضویهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
زآریا عبد المولي القادري4عضویهذآور مدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
أروى قائد ابراهيم احمد5رئاسهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
هاله ابراهيم محمد عساج5عضویهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
آوآب عبدالعليم عبدالجليل سيف5عضویهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
اميره محمد عبده احمد السعدي6رئاسهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
رضا مهيوب محمد6عضویهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
رمزیه قائد عبد الجليل محمد6عضویهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
سفانة عبدالولي عبدالرحمن7رئاسهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
اروى عبدالرحمن علي منصر7عضویهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
جميلة أحمد قاسم أحمد7عضویهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
ساره سلطان عبدالجليل سيف8رئاسهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
امال عبد العليم احمد حسن8عضویهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
اشواق ابراهيم عبده حسان8عضویهاناثمدرسة مصعب بن عميرك58تعز         
انيس قائد احمد عبده1رئاسهذآور مدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
مروان سعيد عبد الرحيم احمد1عضویهذآور مدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
طارق قائد محمد مهيوب1عضویهذآور مدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
فيصل علي سعد مقبل الوافي2رئاسهذآور مدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
جميل علي محمد2عضویهذآور مدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
طارق علي حسان سيف2عضویهذآور مدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
إیهاب عبد الحميد سعيد عبد اهللا3رئاسهذآور مدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
مختار ابراهيم حسان مقبل3عضویهذآور مدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
فادي علي حسان اسماعيل3عضویهذآور مدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
زليخه احمد سعيد محمد4رئاسهاناثمدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
رانيه عبدالعليم جسار عبده4عضویهاناثمدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
بشاره هزاع مهيوب الوافي4عضویهاناثمدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
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راویه حسان عبداهللا سلطان5رئاسهاناثمدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
سناء غالب عبداهللا حسان5عضویهاناثمدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
ذآري غالب عبده حزام5عضویهاناثمدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
ليبيا عبده علي محمد6رئاسهاناثمدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
فاطمه یحيى عبدالجليل محمد مقبل6عضویهاناثمدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
وفاء عبده سعيد فاضل6عضویهاناثمدرسة  عمر بن عبدالعزیز بيشعةل58تعز         
عبد الملك محمد قاسم طه1رئاسهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
محمد سلطان هزاع1عضویهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
عبدالحليم عبدالولي علي قاسم1عضویهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
عبدالرحمن حسن اسماعيل2رئاسهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
صدام عبد السالم محمد احمد2عضویهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
سيف احمد ناجي عقالن2عضویهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
عبد المجيد احمد ناجي عقالن3رئاسهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
قاسم محمد عبداهللا اسماعيل3عضویهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
نوفل عبده محمد عبد الملك3عضویهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
احمد عبدالباري محمد عبده هزاع4رئاسهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
خالد همام محمد سعد4عضویهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
عمار عبد الجبار احمد محمد4عضویهذآور مدرسة الثورة یفرسا59تعز         
لطيفه عبداهللا امين االهدل5رئاسهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
أسرار احمد محمد علي5عضویهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
تهاني حميد علي قاسم5عضویهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
سيناء سلطان عبداهللا محمد6رئاسهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
سوسن محمد مهيوب علي شمسان6عضویهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
عائده عبد الجبار شداء6عضویهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
نسرین عبده هزاع فارع7رئاسهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
انتصار عبد الولي احمد مطهر7عضویهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
ندى عبدالقاهر عبداهللا اسماعيل7عضویهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
سحر ابراهيم أحمد عبداهللا8رئاسهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
وداد احمد سعيد عبداهللا 8عضویهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
جيهان أحمد أحمد نصر8عضویهاناثمدرسة الثورة یفرسا59تعز         
فهد عبدالجليل مهيوب سلطان1رئاسهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
یوسف غالب حسن محمد1عضویهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
تامر محمد مهيوب علي1عضویهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
مروان سعيد علي احمد2رئاسهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
خالد حسن عبداهللا احمد2عضویهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
عبدالرقيب ناجي مقبل2عضویهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
وهيب هزاع نعمان عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
معمر حسن عبد اهللا  الحياني3عضویهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
عبدالولي أحمد علي3عضویهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
عبدالباسط محمد قائد4رئاسهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
عبداهللا عبدالعزیز علي سيف4عضویهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
مشير احمد محمد صالح4عضویهذآور مدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
انتصار طه سعيد الشرجبي5رئاسهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
جميله عبد اهللا سفيان حسان5عضویهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
سلميه عبد القادر نصاري5عضویهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
ابتهال عبده حسان6رئاسهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
نجيبه نعمان عبدالمجيد نعمان6عضویهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
الهام عبدالجبار سلطان مجاهد6عضویهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
لينه عبدالباري عبدالدائم7رئاسهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
صباح محمد أحمد الصغير7عضویهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
الفت عبد العزیز علي سيف7عضویهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
دالل عبد الجليل عبد القادر ناجي8رئاسهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
خوله محمد علي سيف8عضویهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
نسرین عبداهللا حسن8عضویهاناثمدرسة السبعين بني خوالنب59تعز         
صادق علي بن علي احمد1رئاسهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
خالد عبدالكریم عبداهللا1عضویهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
عبدالباسط امين السروري1عضویهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
احمد عبدالواسع محمد السروري2رئاسهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
عبد العليم سعيد علي محمد2عضویهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
شائف قاسم احمد علي2عضویهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
عبد الجبار نعمان محمد قاسم3رئاسهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
سلطان مهيوب حزام3عضویهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
زیاد سعيد علي المعمري3عضویهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
عبدالحكيم حسان علي4رئاسهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
نبيل نصر محمد عبده4عضویهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
زیاد عبدالملك احمد سيف4عضویهذآور مدرسة معين بالقحافج59تعز         
فائزه احمد عبدالغني 5رئاسهاناثمدرسة معين بالقحافج59تعز         
سميه احمد حسن علي5عضویهاناثمدرسة معين بالقحافج59تعز         
نادیه علي حسن محمد5عضویهاناثمدرسة معين بالقحافج59تعز         
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رباب عثمان حسن طالب6رئاسهاناثمدرسة معين بالقحافج59تعز         
نادیه مهيوب حزام سيف6عضویهاناثمدرسة معين بالقحافج59تعز         
لطيفه عبدالرحمن نعمان عبده6عضویهاناثمدرسة معين بالقحافج59تعز         
سيناء العزي احمد قاسم7رئاسهاناثمدرسة معين بالقحافج59تعز         
نادیه حسان احمد عبده7عضویهاناثمدرسة معين بالقحافج59تعز         
أروى أحمد محمد قاسم األهدل7عضویهاناثمدرسة معين بالقحافج59تعز         
احمد محمد سيف1رئاسهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
انور محمد علي مرشد1عضویهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
خالد مدهش حسن عبده1عضویهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
فهد سعيد عبد الوهاب النمر2رئاسهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
عبد العالم سلطان حسان2عضویهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
بجاش علي بجاش2عضویهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
سعيد سيف سعيد3رئاسهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
غالب هزاع عبد اهللا عبده3عضویهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
عبدالهادي حاشد عبدالجليل العامري3عضویهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
نسيم محمد سعيد قاسم4رئاسهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
منصور ثابت الجهالني4عضویهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
محمد أحمد أحمد نصر4عضویهذآور مدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
نهى سعيد نعمان احمد5رئاسهاناثمدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
منيره عبدالرحمن عبدالولي5عضویهاناثمدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
وداد هائل عبداهللا الصبر5عضویهاناثمدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
نجوى عبده سيف6رئاسهاناثمدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
صفوه مهيوب سعيد قحطان6عضویهاناثمدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
ندى غالب نعمان6عضویهاناثمدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
عبير عبداهللا ثابت سالم7رئاسهاناثمدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
سوزن سلطان محمد7عضویهاناثمدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
نظيره نعمان محمد حسن7عضویهاناثمدرسة  صالح الدین بالرحبهد59تعز         
عبدالجبار عبداهللا اسماعيل سعيد1رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
سهيل علي عبدالقادر عبدالكریم1عضویهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
انور علي عبدالقادر1عضویهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
هارون محمد اسماعيل مثنى2رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
محمد احمد سعيد الحراني2عضویهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
عبد اهللا عبده علي صالح2عضویهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
شفيق علي مهيوب3رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
عبدالخالق احمد عبدالغني حسان3عضویهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
یاسر شمسان فضيل3عضویهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
یوسف مهيوب عبده مرشد4رئاسهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
عبدالسالم عبداهللا عساج4عضویهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
محفوظ محمد سالم عبد الواحد4عضویهذآور مدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
جميله احمد عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
فاتن علي العزي سفيان5عضویهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
نوال عبداهللا عبده علي صالح5عضویهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
رحمة عبده سعيد حسان6رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
زهره عبدالولي عبدالواسع قحطان6عضویهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
ثروه عبدالرحمن عبدالواسع عبده6عضویهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
عفاف منصور محمد ناجي7رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
سهام سعيد اسماعيل عبد المجيد7عضویهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
سميره عبد اهللا حزام7عضویهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
سميره ثابت قحطان یحي8رئاسهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
هيام محمد اسماعيل مثنى8عضویهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
جميلة مثنى عبداهللا حسن8عضویهاناثمدرسة الفاروق بالمشجبه59تعز         
عبداهللا علي عثمان الصغيري1رئاسهذآور مدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
وليد علي محمد عبد اهللا1عضویهذآور مدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
مبروك محمد عبد الجليل سيف1عضویهذآور مدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
سعيد عبد اهللا ثابت سنان2رئاسهذآور مدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
سالم محمد عبداهللا ناجي2عضویهذآور مدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
صدام سلطان احمد عبداهللا2عضویهذآور مدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
عبده سيف العزي غالب3رئاسهذآور مدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
عبدالرحمن محمد سعيد البریهي3عضویهذآور مدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
عبد الرحمن محمد سعيد محمد3عضویهذآور مدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
افكار عبدالقاهر علي 4رئاسهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
ميثاق سعيد حسن مانع4عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
هدي حسان عبد اهللا4عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
فاطمه محمد غالب عبده5رئاسهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
هناء حسان عبداهللا علوان5عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
لميا مهيوب محمد الصغير5عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
سمر حسن علي البرآاني6رئاسهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
اوري محمد سعيد مجاهد6عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
مشيرة حسان محمد عبد اهللا6عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
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دره غالب علي محمد7رئاسهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
ميثاق محمد احمد حسان7عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
وثيقه علي حسن احمد7عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد غفيرةو59تعز         
مراد ثابت عبد الولي1رئاسهذآور مدرسة النوربني بكاريز59تعز         
محمد هزاع سيف1عضویهذآور مدرسة النوربني بكاريز59تعز         
عبدالعزیز محمد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة النوربني بكاريز59تعز         
صدام سعيد سيف البریهي2رئاسهذآور مدرسة النوربني بكاريز59تعز         
سعيد محمد نعمان2عضویهذآور مدرسة النوربني بكاريز59تعز         
طارق سليمان هادي2عضویهذآور مدرسة النوربني بكاريز59تعز         
عبداهللا محمد عبدالباقي3رئاسهذآور مدرسة النوربني بكاريز59تعز         
محمود خليل علي احمد3عضویهذآور مدرسة النوربني بكاريز59تعز         
جمال نعمان محمد حسن3عضویهذآور مدرسة النوربني بكاريز59تعز         
واليه عبداهللا سعيد عبدالواسع4رئاسهاناثمدرسة النوربني بكاريز59تعز         
ابراهيم عبد اهللا سيف االحمد4عضویهاناثمدرسة النوربني بكاريز59تعز         
شاذیة محمد حسان4عضویهاناثمدرسة النوربني بكاريز59تعز         
هاله خليل علي احمد5رئاسهاناثمدرسة النوربني بكاريز59تعز         
جوده احمد سعيد محمد5عضویهاناثمدرسة النوربني بكاريز59تعز         
مفيده محمد صالح5عضویهاناثمدرسة النوربني بكاريز59تعز         
محمد عبدالباري نعمان غالب البرآاني1رئاسهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
محمد علي محمد مهيوب البریهي1عضویهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
علي همام محمد البریهي1عضویهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
بندر علي همام البریهي2رئاسهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
عفيف نجم الدین سفيان عبده2عضویهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
یحيى محمد احمد عبدالسالم2عضویهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
توفيق عبداهللا محمد احمد العامري3رئاسهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
عمار عبد اهللا قاسم3عضویهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
عبد السالم مهيوب سلطان حسان3عضویهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
مصطفي محمد حسان الخالد4رئاسهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
محمد احمد سفيان نعمان4عضویهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
محمد یاسين قاسم القرشي4عضویهذآور مدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
بسمه عبداهللا المقطري5رئاسهاناثمدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
أماني محمد علي حسان5عضویهاناثمدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
بلقيس عبد الولي محمد بن محمد5عضویهاناثمدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
حنان عبد الوهاب عبد الولي عبد الغفار6رئاسهاناثمدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
نسيم محمد محمد الكامل6عضویهاناثمدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
فتحيه هزاع محمد ناجي6عضویهاناثمدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
امل محسن ناجي ناجي ناجي7رئاسهاناثمدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
ایمان احمد سيف احمد7عضویهاناثمدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
لميس سعيد حسن7عضویهاناثمدرسة  الجبل االخضر بالعدفح59تعز         
محمد نعمان احمد مهيوب1رئاسهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
محمد محمد حسن صالح1عضویهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
عارف محمد هزاع1عضویهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
جاود صالح مهيوب مقبل2رئاسهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
محمد علي محمد حسن2عضویهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
حارث مهيوب عبده منصر2عضویهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
وسيم محمد محمد ناجي3رئاسهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
عبدالحافظ محمد علي نعمان3عضویهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
عارف محمد هزاع غالب3عضویهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
احمد ناجي مقبل4رئاسهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
محمد احمد علي حسن4عضویهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
رفيق احمد عباس4عضویهذآور مدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
إشراق محمد حسن یاسين5رئاسهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
فاتن احمد عبدالجليل5عضویهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
الهام حسن محمد سيف5عضویهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
فتحيه هزاع محمد ناجي6رئاسهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
فيروز محمد علي ناجي6عضویهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
ریانة علي همام محمد6عضویهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
عصریة عوض أحمد7رئاسهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
عفاف مهيوب هزاع7عضویهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
ملكه مهيوب عبد الغفار البریهي7عضویهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
ليلى بجاش مقبل8رئاسهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
نزیهه احمد محمد عبد اهللا8عضویهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
نبيلة محمد أحمد عبداهللا8عضویهاناثمدرسة  الذخائر بالموسطةط59تعز         
ضياء هائل عبده مهيوب1رئاسهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
عبد الرحمن علي عبد اهللا احمد1عضویهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
رمزي قائد احمد حسن1عضویهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
وليد محمد علي العسلي2رئاسهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
عادل مهيوب قحطان عبداهللا2عضویهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
رافت توفيق سعيد محمد2عضویهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
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عبدالسالم محمد سيف سعيد3رئاسهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
زائد سلطان علي3عضویهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
عبد الحكيم حسن محمد عبد اهللا3عضویهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
عدنان عبده سعيد احمد4رئاسهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
احمد عبداهللا سفيان حزام4عضویهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
طه عبداهللا حاجب4عضویهذآور مدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
اسياء علي مهيوب حسن مجاهد5رئاسهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
امریه عبداهللا محمد قائد5عضویهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
نبات علي سنان محمد5عضویهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
اسماء جمال مهيوب سلطان6رئاسهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
سهام عبد اهللا محمد غالب6عضویهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
مؤمنه سعد عثمان6عضویهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
نسيم ثابت محمد علي7رئاسهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
امریه بجاش سيف قائد7عضویهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
أميرة عبد الرحيم عون7عضویهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
سميه هائل مهيوب سلطان8رئاسهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
رفيقة عبدالودود علي عبدة سالم8عضویهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
غزله محمد احمد بن احمد8عضویهاناثمدرسة ٧یوليو وادي شكيبى59تعز         
محمد سعيد مهيوب عبد اهللا1رئاسهذآور مدرسة  السعادةك59تعز         
عثمان علي عبده محمد1عضویهذآور مدرسة  السعادةك59تعز         
فائز عبده سفيان احمد1عضویهذآور مدرسة  السعادةك59تعز         
عبداهللا مهيوب مجاهد 2رئاسهذآور مدرسة  السعادةك59تعز         
ملهي مهيوب حزام2عضویهذآور مدرسة  السعادةك59تعز         
معاذ علي محمد مجاهد2عضویهذآور مدرسة  السعادةك59تعز         
یعقوب غالب محمد نعمان3رئاسهذآور مدرسة  السعادةك59تعز         
طه محمد حسن احمد3عضویهذآور مدرسة  السعادةك59تعز         
خالد عبده محمد حسن علي3عضویهذآور مدرسة  السعادةك59تعز         
إیمان عبد اهللا غالب4رئاسهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
بردیس عبدالكریم مهيوب4عضویهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
صفاء عبداهللا سيف العامري4عضویهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
منال عبداهللا ناجي البرآاني5رئاسهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
بسمه عبد اهللا محمد مجاهد5عضویهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
هبه حسن سعيد محمد5عضویهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
فائزه علي سيف احمد6رئاسهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
الهام عادل نعمان حزام6عضویهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
رفقه یحي محمد عبد الجبار6عضویهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
هناء سعيد محمد7رئاسهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
مریم علي سعيد حسن7عضویهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
احالم قائد عبد اهللا محمد7عضویهاناثمدرسة  السعادةك59تعز         
عادل غالب احمد 1رئاسهذآور مدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
هائل محمد غالب علي1عضویهذآور مدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
احمد عبده هزاع1عضویهذآور مدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
محمد عبده سعيد الحميري2رئاسهذآور مدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
فؤادي علي احمد عبد الرحمن2عضویهذآور مدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
عارف قائد حسن2عضویهذآور مدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
افراح محمد هزاع نعمان3رئاسهاناثمدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
فاطمه عبده ناجي عثمان3عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
نوریه علي نعمان عبداهللا3عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
فاطمه محمد احمد قاسم4رئاسهاناثمدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
عائده عبده هزاع4عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
دالل حسن علي محمد4عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
سوریا عبد اهللا نعمان عبد اهللا5رئاسهاناثمدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
مسك عبده عبداهللا سعيد5عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
ليمونه عبدالحكيم محمد احمد5عضویهاناثمدرسة  خالد بن الوليد نمرةل59تعز         
هائل علي مقبل1رئاسهذآور مدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
یونس احمد عبدالرحمن1عضویهذآور مدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
عبدالرحيم سعيد عبدالوهاب1عضویهذآور مدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
خالد سعيد علي قاسم2رئاسهذآور مدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
یاسر نعمان حسان سيف2عضویهذآور مدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
هائل سعيد محمد حسن2عضویهذآور مدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
غالب هادي سعيد عبادي3رئاسهذآور مدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
عمر احمد محمد عبد الرقيب3عضویهذآور مدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
هند عبد الرحمن سعيد سيف3عضویهذآور مدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
فاطمه ابراهيم ناجي محمد4رئاسهاناثمدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
نجود محمد سعيد علي4عضویهاناثمدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
سوسن سعيد قاسم4عضویهاناثمدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
انتسام أمين سعيد حسان5رئاسهاناثمدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
صفيه احمد عبدالغفار حسان5عضویهاناثمدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
ماجده عبده حسان5عضویهاناثمدرسة السالم قنافل بني بكاريم59تعز         
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محمد علي عبده غالب الجناني1رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
عبدالكریم احمد طه حسن1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
عبداهللا سيف سعيد محمد1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
محمد اسماعيل عبدالرحيم الحمادي2رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
جميل علي صالح سالل2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
صادق امين محمد السالمي2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
وهبي طه علي النجاشي3رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
بسام سعيد عبداهللا احمد3عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
عبد الجبار محمد سعيد علي3عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
شفيق عبد الودود عبده ثابت4رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
یعقوب احمد عبداهللا4عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
محمد سعيد حسن4عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
انيس عبدالجليل احمد محمد5رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
شادي محمد سالم سعيد5عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
عبداهللا عبدالمعطي مكرد سعيد5عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
شهاب عبدالجبار الحجلي6رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
محمد احمد فارع 6عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
مازن عبد اهللا سلطان عبده6عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
فهد عبدالرحمن فارع علي7رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
ابراهيم حميد محمد مجاهد7عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
أمين احمد ناجي الحاشدي7عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
فاتن عبداهللا محمد عباد8رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
حاآمه احمد ناجي محمد8عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
نسرین عبد اهللا مقبل الزریقي8عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
رینا عبد الرحمن احمد صالح9رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
فاطمه یحيى محمد احمد السالمي9عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
امة اهللا محمد سونس9عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
انتصار احمد محمد الغشم10رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
نجيبه طه سعيد مقبل10عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
سناء عبدالعزیز ثابت سعيد10عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
امل احمد ناجي محمد الجعشني11رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
نجاة عبداهللا صالح 11عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
منا ل محمد محمد السالمي11عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
احالم عبداهللا فارع سعيد12رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
منال غالب علي شاآر12عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
شروق محمد عبده محمد12عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
نجوى عبداهللا سعيد فرحان13رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
سكينه عبده فياض13عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
إعتدال عبداهللا سلطان عبده13عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
انتصار محمد علي سالل14رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
عائشة عبداهللا ردمان14عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
منال عبدالولي سعيد عبده14عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید التربةا60تعز         
خليل قاسم علي عون1رئاسهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
احمد محمد هائل عثمان1عضویهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
هيثم محمد حسن عبدالغني1عضویهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
عادل سعيد محمد غالب2رئاسهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
بشير سلطان فارع 2عضویهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
عبدالرحمن على عبدالقادر نعمان2عضویهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
احمد عبدالملك قاسم الذبحاني3رئاسهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
توفيق سيف دبوان المخالفي3عضویهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
عبدالكریم قاسم عبداهللا المذحجي3عضویهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
عبدالشكور عبدالرحمن شمسان المقطري4رئاسهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
هشام عبدالرحمن شرف عبدالغني4عضویهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
ریدان عبد الرحمن عبده سعيد4عضویهذآور مجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
سوسن احمد سلطان هائل5رئاسهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
امال عبداهللا عبدالرزاق الذبحاني5عضویهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
رویدا احمد محمد عبدالرحمن5عضویهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
غاده قائد علي نعمان6رئاسهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
وداد علي عبدالكریم الفقيه6عضویهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
حياة سعيد عبده محمد6عضویهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
سميرة محمد مقبل7رئاسهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
سعاد محمد حسن القاضي7عضویهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
راقيه عبداهللا عبدالرزاق الذبحاني7عضویهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
حليمه محمد عبدالحميد هزاع8رئاسهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
ميمونه عبداهللا عبدالرحيم8عضویهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
مالكة عبده غانم سيف االشعري8عضویهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
ذآرى سعيد محمد غالب9رئاسهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
وضحه عبدالحكيم نعمان سعيد9عضویهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
اسماء قاسم عبده علي9عضویهاناثمجمع االرشاد الزراعي ذبحانب60تعز         
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محمد حيدر احمد المشرقي1رئاسهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
خالد علي عبد اهللا الرهاوي1عضویهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
محرم عبد اهللا ناجي صالح1عضویهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
محمد سعيد مقبل المشرقي2رئاسهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
غالب سعيد أحمد عبدان2عضویهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
عبدالرزاق احمد سالم احمد2عضویهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
جهاد عبد الرحمن احمد صالح3رئاسهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
احمد عبدالعزیز محمد نعمان3عضویهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
ابراهيم عبدالمطلب علوان الوسماس3عضویهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
علي حسين محمد الرهاوي4رئاسهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
فضل محمد عبدالهادي محمد4عضویهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
برآات عبد القادر غالب عبد اهللا4عضویهذآور مرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
سحر قائد احمد سيف5رئاسهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
اماني عبده قاسم عبداهللا5عضویهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
انيسه عبده محمد ثابت الرهاوي5عضویهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
خيریه سعيداحمد غانم6رئاسهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
هدى علوان محمد فكري6عضویهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
سعاد محمد عبدالواحد عباس6عضویهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
نوال سيف عبداهللا عثمان7رئاسهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
منال عبدالقوى بجاش القدسي7عضویهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
حليمه جميل قائد احمد7عضویهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
نون هزاع هاشم شمسان8رئاسهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
سونيا سلطان موفق8عضویهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
أفنان عبداهللا غانم سعيد8عضویهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
اروى عبدالباري محمد نعمان9رئاسهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
ليلى عبدالعزیز محمد عبدالهادي9عضویهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
فاطمه احمد حسين محمد عبده9عضویهاناثمرآز التدریب المهني بالصيرةج60تعز         
احمد عبدالرقيب احمد سيف1رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
نبيل احمد عبده عبداهللا1عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
حمدي احمد محمد غالب1عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
منير حمود حمود عباس سعيد2رئاسهذآور مدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
احمد قائد احمد سيف2عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
اآرم منصور علي عبدالعزیز2عضویهذآور مدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
ایمان عبد الغني غيالن سعيد3رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
حكيمه قائد احمد سيف3عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
اعتماد محمد حسن عبدالغني3عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
یاسمين عبدالواسع حسين4رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
اسماء سعيد محمد عبد الجبار4عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
فاطمه علوان نعمان علي4عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
إجالل جالل محمد محسن المشرقي5رئاسهاناثمدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
ملكه قائد احمد5عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
اصول عبداهللا نعمان5عضویهاناثمدرسة الشهيد احمد سيف الشرجبيد60تعز         
فتحي محمد قاسم المذحجي1رئاسهذآور مدرسة المعافر مداحجه60تعز         
نشوان درهم محمد الحكيمي1عضویهذآور مدرسة المعافر مداحجه60تعز         
مجيب احمد قاید محمد1عضویهذآور مدرسة المعافر مداحجه60تعز         
عدنان دهم عبده محسن2رئاسهذآور مدرسة المعافر مداحجه60تعز         
عامر عبداللطيف احمد غالب2عضویهذآور مدرسة المعافر مداحجه60تعز         
عصام عبد اهللا عبده عثمان2عضویهذآور مدرسة المعافر مداحجه60تعز         
صالح محمد نعمان القدسي3رئاسهذآور مدرسة المعافر مداحجه60تعز         
خيري احمد محمد غالب3عضویهذآور مدرسة المعافر مداحجه60تعز         
صالح عبدالرقيب قاسم طربوش3عضویهذآور مدرسة المعافر مداحجه60تعز         
اشواق عبداهللا محمد سعيد4رئاسهاناثمدرسة المعافر مداحجه60تعز         
أميرة قائد احمد سيف الشرجبي4عضویهاناثمدرسة المعافر مداحجه60تعز         
فائزه سالم قاسم سعيد4عضویهاناثمدرسة المعافر مداحجه60تعز         
اشواق عبدالرقيب عبداهللا سعيد5رئاسهاناثمدرسة المعافر مداحجه60تعز         
حليمه احمد سيف ثابت5عضویهاناثمدرسة المعافر مداحجه60تعز         
منى احمد عبداهللا عثمان5عضویهاناثمدرسة المعافر مداحجه60تعز         
مریم عبدالحكيم قاسم الجبلي6رئاسهاناثمدرسة المعافر مداحجه60تعز         
رفيعه عبده عبداهللا صالح6عضویهاناثمدرسة المعافر مداحجه60تعز         
رزیقه محمد سالم عون6عضویهاناثمدرسة المعافر مداحجه60تعز         
جالل هائل نعمان مقبل االصبحي1رئاسهذآور مدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
عبدالرقيب احمد نعمان سعيد1عضویهذآور مدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
عبدالمعين سلطان نعمان القاضي1عضویهذآور مدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
عبداهللا محمد سعيد الصبيحي2رئاسهذآور مدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
بكيل عبدالكریم فخري محمد2عضویهذآور مدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
عبدالملك عبدالعزیز عبده2عضویهذآور مدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
علي یحي محمد زید المداني3رئاسهذآور مدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
عبداهللا محمد صالح غالب العصيمي3عضویهذآور مدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
حمدي أحمد محمد سعيد3عضویهذآور مدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
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امریه قاسم احمد صالح االصبحي4رئاسهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
منيه عبدالواحد سعيد علي4عضویهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
غدیر عبدالوارث مقبل4عضویهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
فائزه سيف قائد شمسان5رئاسهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
غالي احمد محمد الحاج5عضویهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
هناء عبد اهللا سعيد عقالن5عضویهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
ندوى احمد محمد احمد6رئاسهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
فائزه غيالن احمد العسكري6عضویهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
منال عبداهللا سلطان عبده6عضویهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
فریال محمد عبدالولي سعيد7رئاسهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
فهمية عبدالرحمن سعيد محمد7عضویهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
هدى قاسم احمد صالح االصبحي7عضویهاناثمدرسة النجاح صيب اصابحو60تعز         
مجيب بجاش محمد اسماعيل1رئاسهذآور مدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
عمار سعيد علي سعد1عضویهذآور مدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
یاسين عبد الحبيب عثمان االسود1عضویهذآور مدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
موسى صالح احمد عبده2رئاسهذآور مدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
جميل منصور عبده احمد حاجب2عضویهذآور مدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
سعيد عبدالسالم عبداالقدر سليمان2عضویهذآور مدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
صدام محمد بن محمد سالم3رئاسهذآور مدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
جالل احمد علوان ثابت3عضویهذآور مدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
محمد عبدالعزیز علي سعيد االصبحي3عضویهذآور مدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
رؤى محمد ابراهيم سعيد4رئاسهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
افراح سعيد محمد الحاج4عضویهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
سيناء علي احمد عبده4عضویهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
سعاد احمد سلطان قائد5رئاسهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
غاده ادریس قائد حيدر5عضویهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
افراح سعيد احمد عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
ریهام عبدالحافظ عبده علي سعيد6رئاسهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
عبير صالح احمد عبده6عضویهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
بشرى عبده محمد سعيد حسين6عضویهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
هند عبدالعزیز علي سعيد7رئاسهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
سلوى عامر ابراهيم حيدر7عضویهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
زینب علي محمد غالب األصبحي7عضویهاناثمدرسة عبد الرحمن الغافقي اصابحز60تعز         
طارق درهم قاسم محمد1رئاسهذآور مستوصف المصليح60تعز         
احمد سعيد عبداهللا العنتري1عضویهذآور مستوصف المصليح60تعز         
محمد درهم احمد شمسان1عضویهذآور مستوصف المصليح60تعز         
انور عبدالجبار حسن الحكيمي2رئاسهذآور مستوصف المصليح60تعز         
عدنان محمد حسن عقالن2عضویهذآور مستوصف المصليح60تعز         
نجيب سيف محمد العامري2عضویهذآور مستوصف المصليح60تعز         
رحمه احمد محمد هائل3رئاسهاناثمستوصف المصليح60تعز         
منتهى محمد احمد سالم 3عضویهاناثمستوصف المصليح60تعز         
رقيه یوسف حيدر3عضویهاناثمستوصف المصليح60تعز         
جهان عارف حسن 4رئاسهاناثمستوصف المصليح60تعز         
سباء احمد عبده عبد اهللا4عضویهاناثمستوصف المصليح60تعز         
سلوى عبدالرحمن درویش4عضویهاناثمستوصف المصليح60تعز         
سلوى علي محمد5رئاسهاناثمستوصف المصليح60تعز         
اموره عبدالحميد طارش نعمان5عضویهاناثمستوصف المصليح60تعز         
سيناء عبدالمولى عبده سيف5عضویهاناثمستوصف المصليح60تعز         
خالد محمد درهم قائد1رئاسهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
وليد غيالن سالم ناجي1عضویهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
فتحي علي سعيد سيف1عضویهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
حلمي داود عبده مكرد القباطي2رئاسهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
نجيب محمد احمد ناشر 2عضویهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
رفيق یوسف حيدر2عضویهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
ایهاب درهم عبده نعمان3رئاسهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
عبدالقادر علي سالم3عضویهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
انمار عبد العالم احمد سالم3عضویهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
عمار علي محمد4رئاسهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
ماجد امين عبدالرؤوف عبده 4عضویهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
رمزي محمد غالب یحيى4عضویهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
وحيد محمد احمد ناشر5رئاسهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
معاذ عبده آليب احمد5عضویهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
عماد عبدالرحمن علي5عضویهذآور مدرسة الثورة بالداميط60تعز         
اقبال محمد احمد سالم6رئاسهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
عائده عبدالمجيد سعيد علي6عضویهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
ميمونة عبد العزیز محمد6عضویهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
وحدة شرف احمد مهيوب7رئاسهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
غاده محمد احمد سالم 7عضویهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
روليه علي محمد ناصر7عضویهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
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شروق نعمان حيدر8رئاسهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
عبير هاشم شرف محمد8عضویهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
ادیبه حزام سعيد عبد اهللا8عضویهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
وداد محمد ناجي محمد قاید9رئاسهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
الهام محمد بن محمد سعيد9عضویهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
ندي محمد مقبل سالم9عضویهاناثمدرسة الثورة بالداميط60تعز         
فتح قادري احمد1رئاسهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
فوزي عبدالرحمن محمد الصریمي1عضویهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
عبدالمعين سعيد غالب1عضویهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
فتحي سليمان حيدر2رئاسهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
صفوان عبده ردمان القرشي2عضویهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
عبدالحكيم طه علي القرشي2عضویهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
نصر عمر احمد آليب3رئاسهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
عمار شادي عبدالرحمن3عضویهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
محمد عبد الناصر امين القرشي3عضویهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
عدنان عبد اهللا شمسان الزریقي4رئاسهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
آمال محمد سالم مهيوب4عضویهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
فهد عبده محمد دبوان4عضویهذآور مدرسة االبطال قریشةا61تعز         
دینا فضل علي5رئاسهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
هدیل عبدالعزیز محمد5عضویهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
سيناء عبدالجليل ردمان5عضویهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
شيماء محمد عبداهللا عبدالخالق6رئاسهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
الهام علي فارع6عضویهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
سوسن عبده محمد عون6عضویهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
نادیه عبدالجليل عبداهللا االدیبي7رئاسهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
سعاد علي سعيد سالم7عضویهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
صفاء منصور عبد العزیز الزریقي7عضویهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
ميسون عباس فارع القرشي8رئاسهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
منال علي شبيط8عضویهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
رنا احمد حيدر8عضویهاناثمدرسة االبطال قریشةا61تعز         
محمد عبداهللا علي السقاف1رئاسهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
محمد أحمد یاسين شمسان1عضویهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
صبري احمد محمد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
انور سعيد بن سعيد االدیمي2رئاسهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
سامي علي محمد السقاف2عضویهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
شوقي طه عباس2عضویهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
علي توفيق علي محمد3رئاسهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
ناظم عبدالرحيم مهيوب3عضویهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
سلطان علي هزاع3عضویهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
عبدالرحيم احمد عبده االدیمي4رئاسهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
احمد عبدالمعطي مكرد4عضویهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
منصور محمد احمد عثمان4عضویهذآور مدرسة النور حضارمب61تعز         
ذآرى عبداهللا عبده سيف االدیمي5رئاسهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
اسماء عبدالجبار سعد5عضویهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
فاطمه سعيد شمسان5عضویهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
رمله عبدالغفار احمد6رئاسهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
وصفيه عبدالواحد علي حاشد6عضویهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
سهير توفيق علي عبداهللا 6عضویهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
عدیله احمد محمد صالح7رئاسهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
یاسمين طه عباس7عضویهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
سيناء قاسم عبد الرحمن احمد7عضویهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
راقيه محمد احمد عثمان8رئاسهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
رینا عبدالرحيم عبدالقادر عبداهللا8عضویهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
عالء احمد سالم قاسم8عضویهاناثمدرسة النور حضارمب61تعز         
ماهر احمد فارع1رئاسهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
نبيل محمد علي1عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
سيف عبدالواسع الصماع1عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
محمد احمد فارع حسن الزریقي2رئاسهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
صامد سعيد عبدالحميد2عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
عزیز عبدالواسع عبدالرحمن2عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
محمد سعيد محمد علي البحري3رئاسهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
نبيل عبده حسن عبداهللا3عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
محمد سالم علي احمد الحامض3عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
جميل محمد مقبل عكاشه4رئاسهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
حميد عبده احمد صالح4عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
هاشم حيدر عبدالزآري4عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
زائد سلطان سيف علي5رئاسهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
سعيد محمد صالح5عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
مازن محمد محمد عبده5عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
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مطهر  قائد محمد علي االصبحي6رئاسهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
امين عبداهللا سعيد ثابت6عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
نبيل عبد الرقيب مسعد خالد6عضویهذآور مدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
فاطمه عبده عباس فارع7رئاسهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
جيهان طه عبده فارع7عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
راویة علي اسماعيل7عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
حنان سلطان علي فارع8رئاسهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
بسمه عبدالرحمن عبدالرحيم الزآري8عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
ليلى محمد نعمان بن نعمان8عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
سمر احمد حسن الفقي9رئاسهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
اسمهان یاسين عبده9عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
فاتن سلطان عبد اهللا احمد9عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
اشراق بجاش محمد الصغير10رئاسهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
اخالص شمسان محمد الزآري10عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
فائده عبده احمد شرف10عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
رجا عبدالغني صالح11رئاسهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
نوال احمد عبد القادر عبد اهللا11عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
سحر أحمد صالح11عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
فاطمه ناصر حسن12رئاسهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
بسمه شاهر محمد سعيد النجاشي12عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
وهبيه عبدالرحمن احمد سيف12عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
غاده علي محمد أحمد بشر13رئاسهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
اسرار محمد سعيد فارع13عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
نادیه محمد ابراهيم سعيد13عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
اصيله سعيد عبدالرحمن محمد14رئاسهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
رشا خالد سيف علي14عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
ساره منصور عبداهللا محمد14عضویهاناثمدرسة الزآيره برج الظهرج61تعز         
نجيب یاسين محمد المساح1رئاسهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
محسن قائد قاسم العلياني1عضویهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
فاروق سالم محمد عبده1عضویهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
محمد زید احمد الكدحي2رئاسهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
وهيب احمد مرشد غانم2عضویهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
باسم هزاع عبده مقبل2عضویهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
صقر یاسين عبده اسماعيل3رئاسهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
عبدالسالم بجاش عبداهللا الضميري3عضویهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
نجيب صالح محمد نعمان3عضویهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
طه سعيد محمد عبده4رئاسهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
خالد عبدالرحمن قاید4عضویهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
الخضر یاسين قائد عبد اهللا المساح4عضویهذآور مدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
فاطمه احمد احمد شمسان5رئاسهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
حموه انور علي محمد5عضویهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
رقية مرشد أحمد زید5عضویهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
رضيه بجاش غانم علي6رئاسهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
حصينه یاسين قائد6عضویهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
هانيه احمد احمد شمسان6عضویهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
منال غالب شاآر7رئاسهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
بشرى هزاع عبده مقبل7عضویهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
ظالل محمد یحي المداني7عضویهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
عدیله علي محمد قاسم8رئاسهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
اشراق احمد عبداهللا8عضویهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
نجيبة عبد اهللا عثمان النصاري8عضویهاناثمدرسة التصحيح مساحيند61تعز         
سعيد سالم صالح1رئاسهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
محمد سيف احمد سالم1عضویهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
مطيع علي احمد صالح1عضویهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
عبد القادر قائد محمد صالح الصفواني2رئاسهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
طارق علي سالم2عضویهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
فارس احمد سلطان المفت2عضویهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
سلطان محمد عون3رئاسهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
ماجد أحمد حيدر3عضویهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
عبده احمد نعمان محمد3عضویهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
سلطان محمد سعيد فارع4رئاسهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
سعيد محمد فارع4عضویهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
نوفل محمد عبدالملك4عضویهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
فتح طاهر حيدر شواله5رئاسهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
ادریس عبداهللا بجاش الزعزعي5عضویهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
جهاز علي احمد فارع5عضویهذآور مدرسة القبع زعازعه61تعز         
آوثر علي محمد فارع6رئاسهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
هناء عباس علي علوان6عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
مسك طه أحمد فارع6عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
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عدیلة محمد عبداهللا7رئاسهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
اسيا یاسين عبده علوان7عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
سمير علي محمد7عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
دالل محمد احمد المفت8رئاسهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
شفيقه عباس نعمان8عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
رشيده محمد محمد علوان الزعزعي8عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
انيسه محمد الصقر محمد9رئاسهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
زرعه عبده شمسان احمد9عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
اشواق احمد علي شمسان9عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
هاجر محسن علي ناصر10رئاسهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
نبيهه حيدر محمد زید10عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
نفحة عبد الرحمن عبد القادر الشيباني10عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
هاجر عباس علي علوان11رئاسهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
هجر عباس علي علوان11عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
دالل عبده علي سالم11عضویهاناثمدرسة القبع زعازعه61تعز         
عبدالمعين سالم سعيد1رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
مروان عبداهللا عبده نعمان1عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
فهمي عبد الرحمن سالم1عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
فؤاد راشد عبده حيدر2رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
جميله سيف محمد الرداعي2عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
عبده محمد ثابت القبيل2عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
جميل محمد احمد الحسني3رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
حمدي راشد عبد الرحمن شمسان3عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
سند عبده عبداهللا مقبل3عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
اسامه احمد علي سالم4رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
عبداهللا احمد عبدالحميد الغوري4عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
عيسى عبد الجليل محمد4عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
ذآرى عبدالرحيم احمد القرشي5رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
زبيده راشد شمسان5عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
جيهان عبده حيدر احمد5عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
عبير مصطفى علي سالم6رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
امل علي محمد سالم6عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
نبيله احمد محمد سعيد6عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
انيسه محمد سعيد راجح7رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
وفاء عبدالواسع عبدالهادي7عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
رویده عبده احمد ثابت7عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالمرآزو61تعز         
یوسف ابراهيم عبدالودود1رئاسهذآور المرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
مراد محمد عبدالرحمن الفوري1عضویهذآور المرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
محمد عبداهللا طماره1عضویهذآور المرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
هشام ردمان سعيد الضميري2رئاسهذآور المرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
محمد فارع عبداهللا الحداد2عضویهذآور المرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
عارف احمد سيف الصوفي2عضویهذآور المرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
احمد علي عبدالودود3رئاسهذآور المرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
ابراهيم علي شكري 3عضویهذآور المرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
مختار سعيد فارع قاسم3عضویهذآور المرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
شذى عالء عبده علي4رئاسهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
امين علي امين شكري4عضویهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
احمد عبده علي عبدالولي الفوري4عضویهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
شكریه علي شكري5رئاسهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
بشيره احمد عبد اهللا الشيباني5عضویهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
ساره یحيى محمد علي5عضویهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
سعاد محمد شكري احمد6رئاسهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
ذآرى احمد عبده التعكري6عضویهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
حارثة طاهر أحمد عبد اهللا6عضویهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
افتكار غيالن سعيد7رئاسهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
مودة عبد المنعم محمد7عضویهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
فاطمه عبده محمد عبداهللا7عضویهاناثالمرآز االنمائي النسوي ب الشيخ محمدز61تعز         
هيثم علي احمد الصغير1رئاسهذآور مدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
عوض عبده محمد علي الشيباني1عضویهذآور مدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
منيف علي محمد1عضویهذآور مدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
عارف سعيد محمد علي2رئاسهذآور مدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
هشام عبدالولي عبداهللا نعمان2عضویهذآور مدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
مراد احمد محمد شرف2عضویهذآور مدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
فاروق محمد مهيوب عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
خالد سعيد محمد علي الحورشي3عضویهذآور مدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
محمد عبدالحكيم عبده علي3عضویهذآور مدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
تغرید نجيب احمد عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
جليله ردمان اسماعيل4عضویهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
هند عبدالجبار علوان4عضویهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
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فائده عبدالعزیز العكاري5رئاسهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
اسرار طه احمد عبداهللا5عضویهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
سمراء احمد محمد علوان الشيباني5عضویهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
سعاد محمد سعيد عبد اهللا المقرمي6رئاسهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
وحده علي شكري6عضویهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
ساره علي عبده علي6عضویهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
رقيه احمد سعيد الباهلي7رئاسهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
ذآرى سعيد بن سعيد7عضویهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
رینا محمد سيف محمد7عضویهاناثمدرسة الوحدة سوق السبتح61تعز         
عمار احمد احمد صالح المقدم1رئاسهذآور مدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
محمد عبده محمد البطاش1عضویهذآور مدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
جواد محمد محمد الصغير1عضویهذآور مدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
جواد هزاع محمد سالم2رئاسهذآور مدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
خالد احمد قاید سيف2عضویهذآور مدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
سامح احمد حيدر محمد2عضویهذآور مدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
هارون علي بجاش3رئاسهذآور مدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
محمد منير فاروق محمد احمد3عضویهذآور مدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
عبدالفتاح اسماعيل سعيد مقبل3عضویهذآور مدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
صبره علي حيدر محمد الكوري4رئاسهاناثمدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
بسمه عبده محمد سعيد4عضویهاناثمدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
رزیقه عبداهللا احمد العمري4عضویهاناثمدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
فهينه علي بن علي الكوري5رئاسهاناثمدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
هيالء علي شمسان سالم5عضویهاناثمدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
صمود محمد مرشد محمد5عضویهاناثمدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
لينا  احمد علي سليمان6رئاسهاناثمدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
عائده احمد عبداهللا الموزه6عضویهاناثمدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
دوله اسماعيل سعيد مقبل6عضویهاناثمدرسة االنقاذ بذیجةط61تعز         
علي مهيوب عبدالرحمن المصعدي1رئاسهذآور مدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
محمد مهيوب سالم الراسني1عضویهذآور مدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
اسماعيل علي سعيد عبده1عضویهذآور مدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
طالب علي محمد راوح2رئاسهذآور مدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
امين محمد سلطان2عضویهذآور مدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
خليفه عبد العزیز علوان عون2عضویهذآور مدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
مراد علي علوان3رئاسهذآور مدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
محمد علي امين شكري3عضویهذآور مدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
نبيل سعيد عابد3عضویهذآور مدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
ادیبه قاسم ملهي4رئاسهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
فيروز عبدلجبار احمد حيدر4عضویهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
افتكار غيالن سعيد علي عبدالرزاق4عضویهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
زینب عبدالرؤوف عبدالحميد5رئاسهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
الفت امين جباري5عضویهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
ریم عبد اهللا عبده سعيد5عضویهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
یسرى قاسم ملهي6رئاسهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
شذي جميل هزاع6عضویهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
ایناس جميل مرشد سعيد6عضویهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
سبل عبد العزیز عبد الواسع7رئاسهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
رانيا عبدالحفيظ عبداهللا7عضویهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
نبيله علي عبداهللا علي7عضویهاناثمدرسة بني محمد الخيرى61تعز         
محمد عبدالرحمن عبداهللا محمد1رئاسهذآور مدرسة صدانك61تعز         
خالد عبده سيف المقطري1عضویهذآور مدرسة صدانك61تعز         
یزید عبداهللا محمد صالح1عضویهذآور مدرسة صدانك61تعز         
محمد یاسين سيف عبداهللا المغلس2رئاسهذآور مدرسة صدانك61تعز         
سليمان علوان محمد نجيب2عضویهذآور مدرسة صدانك61تعز         
احمد محمد سلطان المقرمي2عضویهذآور مدرسة صدانك61تعز         
نجيب محمد سعدي المقرمي3رئاسهذآور مدرسة صدانك61تعز         
سيف عبده سعيد حاجب3عضویهذآور مدرسة صدانك61تعز         
عبدالباقي محمد غالب3عضویهذآور مدرسة صدانك61تعز         
محمد حميد شاهر احمد4رئاسهذآور مدرسة صدانك61تعز         
عبداهللا سيف احمد غالب4عضویهذآور مدرسة صدانك61تعز         
هيثم محمد عبده سعيد المقرمي4عضویهذآور مدرسة صدانك61تعز         
عبد الباسط احمد فارع سعيد المقرمي5رئاسهذآور مدرسة صدانك61تعز         
ندى نعمان سعيد المقرمي5عضویهذآور مدرسة صدانك61تعز         
أحمد قائد صبر5عضویهذآور مدرسة صدانك61تعز         
حنان شمسان سلطان المقطري6رئاسهاناثمدرسة صدانك61تعز         
زینب محمد عبدالعزیز محمد حزام6عضویهاناثمدرسة صدانك61تعز         
ردینة علي سيف6عضویهاناثمدرسة صدانك61تعز         
رجاء عبداهللا محمد عبده7رئاسهاناثمدرسة صدانك61تعز         
اروى عبده محمود7عضویهاناثمدرسة صدانك61تعز         
رغد احمد نائف المومي7عضویهاناثمدرسة صدانك61تعز         
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هدى عبداهللا علي المقطري8رئاسهاناثمدرسة صدانك61تعز         
نائله عبده هائل محمد8عضویهاناثمدرسة صدانك61تعز         
زینات سلطان احمد شمسان المقرمي8عضویهاناثمدرسة صدانك61تعز         
اميره سعيد علي علي9رئاسهاناثمدرسة صدانك61تعز         
زعفران راشد علي علوان9عضویهاناثمدرسة صدانك61تعز         
إیناس عبد اهللا أحمد محسن9عضویهاناثمدرسة صدانك61تعز         
سميه صالح سيف المقرمي10رئاسهاناثمدرسة صدانك61تعز         
شفيقه عبده علي سعيد10عضویهاناثمدرسة صدانك61تعز         
عتاب سليمان علوان محمد10عضویهاناثمدرسة صدانك61تعز         
یاسر احمد صالح شمسان العزعزي1رئاسهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
عبدالجبار حسن سعيد العزعزي1عضویهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
محمد علي ابراهيم احمد1عضویهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
توفيق محمد غانم شمسان 2رئاسهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
فواز سعيد محمد فاضل محمد2عضویهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
علي محمد قائد عبده2عضویهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
وجدي عبداهللا سعيد عون3رئاسهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
سعيد شمسان سيف سعيد3عضویهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
جميل محمد ردمان العزعزي3عضویهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
عماد محمد احمد الدسم4رئاسهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
حمزه نعمان احمد عبد الكریم4عضویهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
عارف سعيد قاسم احمد القدسي4عضویهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
عارف احمد عبد الوهاب الحاج الرباحي5رئاسهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
محمد خالد على قاسم 5عضویهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
محمد عبد اللطيف محمد القرشي5عضویهذآور مدرسة الخير عزاعزا62تعز         
احالم عبد اهللا احمد الحناني6رئاسهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
منى سعيد محمد فارع 6عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
شفاء احمد شرف عبداهللا 6عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
خيریه عبداهللا على صالح 7رئاسهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
نجوى سالم عبد الوهاب شرف7عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
فاطمه عبد اهللا فارع عثمان7عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
جميله محمد عبده شمسان8رئاسهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
هالله على فارع سعيد 8عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
وسام عبداهللا فارع محمد 8عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
افراح عبدالقادر احمد سعد9رئاسهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
أسماء محمد أحمد سعيد9عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
جوز امين شرف محمد9عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
عائده علي محمد علي10رئاسهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
ایمان عبدالرحمن احمد صالح 10عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
سالي محمد عبد الواحد عبد العزیز10عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
اسرار محمد احمد سعيد 11رئاسهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
أمل عبد الرحمن محمد عثمان11عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
نوریة سيف احمد عبد اهللا العزعزي11عضویهاناثمدرسة الخير عزاعزا62تعز         
محمد عبد الجبار شمسان عبد اهللا1رئاسهذآور مدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
خالد محمد عبده عقالن 1عضویهذآور مدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
محمد سلطان محمد سالم 1عضویهذآور مدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
خالد احمد محمد على شمسان 2رئاسهذآور مدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
موسى غانم احمد عبد اهللا2عضویهذآور مدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
ادریس جميل سفيان عبد الهادي2عضویهذآور مدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
علي داؤد عبد اهللا علي3رئاسهذآور مدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
مروان ابراهيم عبداهللا احمد 3عضویهذآور مدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
شكيب عبدالوارث عبدالجبار3عضویهذآور مدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
اولفت حميد علي بن علي4رئاسهاناثمدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
زینب علوان سعيد عبده 4عضویهاناثمدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
ایمان محمد شمسان صالح 4عضویهاناثمدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
فاطمه عبدالرحيم سيف عبده 5رئاسهاناثمدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
سلوى سيف احمد عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
نبيله حسن یوسف سعيد5عضویهاناثمدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
شذى طه عبده سعيد المسني6رئاسهاناثمدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
سهام سلطان نعمان عبدالواسع 6عضویهاناثمدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
مها عارف فارع عبده علي6عضویهاناثمدرسة ٧یوليو الشاجبةب62تعز         
امين محمد عبدالوهاب عبدالودود المشمر1رئاسهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
محمد سيف عبدالكبير1عضویهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
مهيوب احمد سفيان الهبري1عضویهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
عبدالرحمن فارع سيف الحوباني2رئاسهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
منير فارع عبد اهللا الشاللي2عضویهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
جميل احمد عبد الرقيب الهتار2عضویهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
طالل أمين محمد سعيد المسني3رئاسهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
عبدالحبيب عبدالكریم على فارع المشهري3عضویهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
ماجد یاسين قاسم القرشي3عضویهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
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عمر عبداهللا عبده محمد 4رئاسهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
فواز سعيد عبد الجبار4عضویهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
عبد الرحمن محمود محمد غانم4عضویهذآور مدرسة المثور جاعيةج62تعز         
سماح محمد احمد سالم العامري5رئاسهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
ارتزاق سفيان عبد الهادي احمد5عضویهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
یاسمين عبد الرحيم مشهور5عضویهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
نضال حيدر صالح سلطان6رئاسهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
وثيقه عبداهللا عبدالعزیز حسن 6عضویهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
ساميه عبدالمعين حسان سعيد 6عضویهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
یاسمين شرف قاسم عبده سعد 7رئاسهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
أوسان عبدالرحيم عبدالرحمن علوان7عضویهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
حياه علي محمد احمد7عضویهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
سلوى محمد غالب شمسان8رئاسهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
سميه شرف قاسم عبده الصمح 8عضویهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
وفاء فيصل ثابت محمد8عضویهاناثمدرسة المثور جاعيةج62تعز         
عبد اهللا سلطان علي راجح1رئاسهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
آمال على محمد الدبعي1عضویهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
جميل عبدالرقيب ناجي عبداهللا 1عضویهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
علي عبد اهللا احمد احمد2رئاسهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
مروان سيف عبده حيدر2عضویهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
مختار عبدالمجيد على محمد 2عضویهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
اصيل عبدالرقيب ناجي عبداهللا 3رئاسهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
عبده ناجي محمد احمد3عضویهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
ناصر مهيوب علي اللحجي3عضویهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
ادیب فضل محمد طربوش4رئاسهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
عبدالغني على محمد على 4عضویهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
محمد سيف غالب عبداهللا 4عضویهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
انور محمد عبداهللا راجح5رئاسهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
رضوان محمد ناجي5عضویهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
ریاض یاسين عبدالحق5عضویهذآور مدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
هيام عبدالملك مرشد محمد 6رئاسهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
ذآرى راشد عبد اهللا فارع6عضویهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
باسمه عبده علي محمد6عضویهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
نجوي ردمان  محمد فارع7رئاسهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
حنان آمال على محمد الدبعي7عضویهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
راویه علوان مقبل عبداهللا 7عضویهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
وئام عبدالواسع عبدالمجيد8رئاسهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
مياسه عبد العزیز محمد راجح8عضویهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
هالة عبد الخبير عبد المجيد8عضویهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
عنود احمد محمد فارع9رئاسهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
رقيبه عبدالواسع عبدالمجيد9عضویهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
أحالم عبد العالم أحمد نعمان9عضویهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
رضيه مقبل غانم احمد 10رئاسهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
نسرین احمد بن احمد10عضویهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
وحدة عبده احمد سعيد عریمان10عضویهاناثمدرسة النصر سوق البرحد62تعز         
تميم مرشد على احمد الرجبي1رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
بسام عبد الواحد عقالن1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
احمد عبد الواحد شرف عبد اهللا1عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
عيسى سلطان محمد سلطان الكوري2رئاسهذآور مدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
مصطفى على محمد على الدبعي2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
غضبان محفوظ شمسان محمد 2عضویهذآور مدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
وثيقه احمد محمد سلطان3رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
جميله محمد سعيد ابو زید3عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
الرا جميل سلطان النجاده 3عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
الهام عبدالواسع على 4رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
زهراء یاسين محمد علي4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
انتصار غالب عبده4عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
حنان سعيد محمد ردمان5رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
رهان محمد علوان احمد 5عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
نبيلة عبده أحمد محسن5عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
منى سلطان فارع حسن 6رئاسهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
ماریه عبد الرحمن سعيد6عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
نوال سعيد علي صالح االبيض6عضویهاناثمدرسة عمر بن الخطابه62تعز         
انور احمد قاسم صالح1رئاسهذآور مدرسة الصالحو62تعز         
عبدالفتاح محمد عبدالرحمن محمد 1عضویهذآور مدرسة الصالحو62تعز         
عيدروس سالم شرف 1عضویهذآور مدرسة الصالحو62تعز         
مطهر محمد علوان صالح 2رئاسهذآور مدرسة الصالحو62تعز         
سعيد محمد علي سعيد2عضویهذآور مدرسة الصالحو62تعز         
محمد عبد علي سعيد2عضویهذآور مدرسة الصالحو62تعز         
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عبد الكافي مرشد سعيد علي3رئاسهذآور مدرسة الصالحو62تعز         
عبداهللا احمد عبداهللا سعيد 3عضویهذآور مدرسة الصالحو62تعز         
اسامه محمد سعيد عبداهللا 3عضویهذآور مدرسة الصالحو62تعز         
نوال محمد ناشر المقطري4رئاسهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
نائله احمد عبداهللا سعيد 4عضویهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
تهاني محمد علوان صالح 4عضویهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
اشواق عبدالملك احمد محمد 5رئاسهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
صابرین محمد علي احمد5عضویهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
حياه علي محمد قاسم5عضویهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
تحية أحمد عباس6رئاسهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
اشراق امين احمد عبداهللا 6عضویهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
الهام طاهر عبدالنور6عضویهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
سميه احمد عبداهللا سعيد 7رئاسهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
ذآري عبد الرحمن احمد مجاهد7عضویهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
خلود محمد عبده محمد7عضویهاناثمدرسة الصالحو62تعز         
متوآل عبدالرحمن على مقبل الدبعي1رئاسهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
محمد عبد الواسع مرشد الدبعي1عضویهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
وليد سيف حميد1عضویهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
یونس فيصل عبدالرحيم حمود المشهري2رئاسهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
صالح عبد الحبيب قاسم عبد الملك2عضویهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
محمود عبد الجليل سلطان2عضویهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
محفوظ مرشد سالم عبده3رئاسهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
صدام عبدالوهاب على غالب القميرى3عضویهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
عبده ربه عبداهللا عبدالولي سعد 3عضویهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
امين محمد امين مجاهد الدبعي4رئاسهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
یونس  مهيوب سالم حسن4عضویهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
هالل جميل غانم الدبعي4عضویهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
هاشم عبد الجليل هاشم احمد5رئاسهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
مختار محمد عبده اسماعيل العمده 5عضویهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
أحمد رسام عبد اهللا سعيد5عضویهذآور مدرسة السميرةز62تعز         
هندي عبد القادر مكرد سعيد6رئاسهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
عائده عبده محمد صالح الردیني6عضویهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
دعاء عادل فارع مهيوب6عضویهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
امال على محمد سالم المروعي 7رئاسهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
اروي عبد الجبار عبده علي7عضویهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
ماریة محمد مهيوب الدبعي7عضویهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
روبيه علي عبد الحاج8رئاسهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
اقبال بجاش عبدالبدیع محمد 8عضویهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
الطاف وليد ردمان محمد 8عضویهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
ميرفت عبده محمد صالح الردیني9رئاسهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
یاقوت سالم محمد سعيد9عضویهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
انصاف حسين فارع قائد9عضویهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
صبيه ردمان حميد سلطان10رئاسهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
دفاع ناجي على حسن10عضویهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
رباب یحيى محمد أحمد10عضویهاناثمدرسة السميرةز62تعز         
جميل فارع عبد اهللا محمد1رئاسهذآور مدرسة قریه الظهرةح62تعز         
عاصم جالل فارع عبده 1عضویهذآور مدرسة قریه الظهرةح62تعز         
عمر عبدالسالم احمد محمد 1عضویهذآور مدرسة قریه الظهرةح62تعز         
انور احمد محمد الهندي2رئاسهذآور مدرسة قریه الظهرةح62تعز         
علي عبد القادر علي سعيد2عضویهذآور مدرسة قریه الظهرةح62تعز         
محمد عبداهللا عبدالرحمن ملهي2عضویهذآور مدرسة قریه الظهرةح62تعز         
ذو یزن علي عبده فارع العزعزي3رئاسهذآور مدرسة قریه الظهرةح62تعز         
خالد شمسان علوان 3عضویهذآور مدرسة قریه الظهرةح62تعز         
خليل انور احمد محمد 3عضویهذآور مدرسة قریه الظهرةح62تعز         
ریا فارع عبده فارع4رئاسهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
اعتدال علي عبداهللا الدسم4عضویهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
سميره عبد الوهاب احمد عثمان4عضویهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
سارة فاضل عبدالمجيد الفتيح5رئاسهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
نجوى سعيد غانم محمد 5عضویهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
بسامه على احمد سالم 5عضویهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
یمن عبدالرحمن عبده فارع 6رئاسهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
رویده احمد صالح احمد6عضویهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
هبة عبده محمد سالم العزعزي6عضویهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
خدیجه عبد الحكيم راشد عثمان7رئاسهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
بلقيس عبدالرحمن عبده فارع 7عضویهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
منى أحمد صالح7عضویهاناثمدرسة قریه الظهرةح62تعز         
خالد محمد ذیاب شمسان المشهري1رئاسهذآور مدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
عماد احمد عبد الجليل احمد1عضویهذآور مدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
شعبان علي عبد الرحمن احمد1عضویهذآور مدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
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فوزي عبداهللا سيف ردمان الدبعي2رئاسهذآور مدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
ماجد غالب علي غالب2عضویهذآور مدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
عصام وليد یاسين سالم2عضویهذآور مدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
خليل أحمد مدهش القميري3رئاسهذآور مدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
محمد مفيد یحيى عبدالخالق المشهري3عضویهذآور مدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
خالد السيد احمد سعيد المسني3عضویهذآور مدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
بسمه مفيد یحيى عبدالخالق المشهري4رئاسهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
رقيه حميد محمد عقالن4عضویهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
عائشة عبد الغني محمد سعيد4عضویهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
احترام خالد احمد عبد الردیني5رئاسهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
صباح صالح سيف راوح منصر5عضویهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
عبير محمد عبدالوارث راوح منصر5عضویهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
سلوى محمد رشاد مهيوب حيدر6رئاسهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
نادیه عبد الكریم حيدر سيف6عضویهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
ارتزاق سعيد احمد الدبعي6عضویهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
اشواق عبد اهللا عبد الولي احمد7رئاسهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
زینب محمد نعمان على محمد7عضویهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
سلوى عبدالسالم سيف على 7عضویهاناثمدرسة الغزالي دبع الخارجط62تعز         
محمد صالح محمد علي المشولي1رئاسهذآور مدرسة الميثاقا63تعز         
علي احمد سيف الظرافي1عضویهذآور مدرسة الميثاقا63تعز         
عبدالرحمن علي سيف الظرافي1عضویهذآور مدرسة الميثاقا63تعز         
منال حسن مرشد الظرافي 2رئاسهاناثمدرسة الميثاقا63تعز         
آریمه محمد احمد محمد2عضویهاناثمدرسة الميثاقا63تعز         
سمية محمد أحمد زید2عضویهاناثمدرسة الميثاقا63تعز         
احالم محمد سيف علي3رئاسهاناثمدرسة الميثاقا63تعز         
نسرین علي بن علي عبداهللا الظرافي3عضویهاناثمدرسة الميثاقا63تعز         
لمياء محمد سليمان علي فارع3عضویهاناثمدرسة الميثاقا63تعز         
سلطان عبدالعزیز المعمري1رئاسهذآور مدرسة الفوزب63تعز         
عبدالرحمن علي سيف محمد الظرافي1عضویهذآور مدرسة الفوزب63تعز         
احمد محمد محمد صالح1عضویهذآور مدرسة الفوزب63تعز         
اریج حميد عبدالرحمن الظرافي2رئاسهاناثمدرسة الفوزب63تعز         
جيهان سند محمد علي2عضویهاناثمدرسة الفوزب63تعز         
امن محمد صالح المشولي2عضویهاناثمدرسة الفوزب63تعز         
احمد محمد سلطان1رئاسهذآور مدرسة قریة الحرثةج63تعز         
مطيع احمد محمد ذیاب الظرافي1عضویهذآور مدرسة قریة الحرثةج63تعز         
بدر احمد محمد سعيد1عضویهذآور مدرسة قریة الحرثةج63تعز         
محمد احمد القوبه الظرافي2رئاسهذآور مدرسة قریة الحرثةج63تعز         
جميل غالب علوان الحماطي2عضویهذآور مدرسة قریة الحرثةج63تعز         
عزالدین صالح الصوفي2عضویهذآور مدرسة قریة الحرثةج63تعز         
بلقيس عبده صالح سيف3رئاسهاناثمدرسة قریة الحرثةج63تعز         
غاده احمد عبده سعيد الظرافي3عضویهاناثمدرسة قریة الحرثةج63تعز         
فتحيه محمد قاسم الظرافي3عضویهاناثمدرسة قریة الحرثةج63تعز         
محمد احمد علي رضيف1رئاسهذآور الشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
ناصر احمد محمد علي عليبه1عضویهذآور الشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
عبده محمد عابد1عضویهذآور الشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
محود محمد احمد2رئاسهذآور الشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
نجيب محمد صالح الزهري2عضویهذآور الشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
محفوظ احمد غالب قرقرو2عضویهذآور الشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
وفاء عبدالجليل عبده علي3رئاسهاناثالشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
مروى علي عبد الكریم سعيد3عضویهاناثالشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
سعيده محمد احمد ثابت3عضویهاناثالشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
رقيه محمد احمد علي4رئاسهاناثالشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
وداد احمد سيف صالح4عضویهاناثالشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
افراح احمد عبده سيف4عضویهاناثالشهيد / علي عبد اهللا سيفد63تعز         
ناصر محمد محمد هاشم1رئاسهذآور الغيل بن عليه63تعز         
علي محمد احمد الردیني1عضویهذآور الغيل بن عليه63تعز         
مطيع احمد حسن عطيبه1عضویهذآور الغيل بن عليه63تعز         
هناء سالم سعيد سالم 2رئاسهاناثالغيل بن عليه63تعز         
ماریا محمد عبدالغني الشميري2عضویهاناثالغيل بن عليه63تعز         
حكيمه عبد اهللا سعيد عبدل2عضویهاناثالغيل بن عليه63تعز         
محمود احمد محمد بجاش1رئاسهذآور مدرسة الغيلو63تعز         
هاشم عبدالرحمن سلطان البكري1عضویهذآور مدرسة الغيلو63تعز         
عبد الحميد امين غانم احمد1عضویهذآور مدرسة الغيلو63تعز         
أميرة محمد ناجي علوان2رئاسهاناثمدرسة الغيلو63تعز         
وفاء احمد محمد بجاش البوآري2عضویهاناثمدرسة الغيلو63تعز         
اندیرا احمد محمد بجاش البوآري2عضویهاناثمدرسة الغيلو63تعز         
بجاش غانم غالب علي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         
امين سالم علي احمد صالح1عضویهذآور مدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         
فواز عبده محمد سالم1عضویهذآور مدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         

صفحة ١٣٠ من ١٥٣



E F אא

رقمالصفهالجنسمقر المرآزالمرآزالدائرهالمحافظة
االســــــــــــــــــــمالصندوق

محمد الطلبي صلي البوآري2رئاسهذآور مدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         
سالم محمد مدهش البوآري2عضویهذآور مدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         
مختار احمد عبد الوهاب سعيد2عضویهذآور مدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         
نجوى عبداهللا فارع3رئاسهاناثمدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         
حماس محفوظ علي الجبلي3عضویهاناثمدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         
فتحيه احمد علي احمد3عضویهاناثمدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         
عالمة سعيد عبداهللا أحمد غالب4رئاسهاناثمدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         
طليعه احمد محمد البوآري4عضویهاناثمدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         
سعيده علي حسن البوآري4عضویهاناثمدرسة الشهيد علي احمد صالح سوق الحرز63تعز         
احمد علي رباش الحمروري1رئاسهذآور مدرسة السویداءح63تعز         
احمد سيف غانم سالم المشولي1عضویهذآور مدرسة السویداءح63تعز         
محمد أحمد صالح1عضویهذآور مدرسة السویداءح63تعز         
انجيال علي محمد احمد السكراني2رئاسهاناثمدرسة السویداءح63تعز         
حياة احمد محمد لياص2عضویهاناثمدرسة السویداءح63تعز         
ازدهار ثابت محمد مرشد2عضویهاناثمدرسة السویداءح63تعز         
علي محمد ابراهيم صالح1رئاسهذآور مدرسة الردفط63تعز         
محمد علي علي اللقيف1عضویهذآور مدرسة الردفط63تعز         
موسى علي راجح الحشور1عضویهذآور مدرسة الردفط63تعز         
مریم ثابت غانم سالم2رئاسهاناثمدرسة الردفط63تعز         
افتهان عبده احمد سرات2عضویهاناثمدرسة الردفط63تعز         
نوریه طه احمد صالح2عضویهاناثمدرسة الردفط63تعز         
محمود محمد فارع منصور المشولي1رئاسهذآور مدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
توفيق فخر السيد علي عبده1عضویهذآور مدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
احمد بن احمد یحيى الجریحي1عضویهذآور مدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
صادق عبداهللا غالب علي2رئاسهذآور مدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
عبداهللا الهارب عبده احمد2عضویهذآور مدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
مزهر سعيد قاسم احمد2عضویهذآور مدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
سميه محمد فارع الظرافي3رئاسهاناثمدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
هناء سيف غانم نعمان3عضویهاناثمدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
رقيه بجاش عبده علي3عضویهاناثمدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
آوثر مرشد عبده محمد4رئاسهاناثمدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
ایمان احمد عبده علي حسين4عضویهاناثمدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
حفيظه عبدالسالم یحيى شایع4عضویهاناثمدرسة الشهيد االصبحيى63تعز         
هشام محمد عبدالغني محمد1رئاسهذآور مدرسة قریة شعبوك63تعز         
عبدالباقي سالم علوان سالم1عضویهذآور مدرسة قریة شعبوك63تعز         
ناصر احمد محمد عليبه1عضویهذآور مدرسة قریة شعبوك63تعز         
صباح عبدالكریم عبدالحفيظ2رئاسهاناثمدرسة قریة شعبوك63تعز         
ریحانه عبداهللا مرشد2عضویهاناثمدرسة قریة شعبوك63تعز         
نبات احمد عباس سلطان االآثر2عضویهاناثمدرسة قریة شعبوك63تعز         
غالب حسن احمد فرحان1رئاسهذآور مدرسة قریة الحضارةل63تعز         
محمد باقص علي فارع1عضویهذآور مدرسة قریة الحضارةل63تعز         
مطهر محمد أحمد عبد القوي1عضویهذآور مدرسة قریة الحضارةل63تعز         
سالم عبدربه صالح المشولي2رئاسهذآور مدرسة قریة الحضارةل63تعز         
احمد سعيد محمد المقترع2عضویهذآور مدرسة قریة الحضارةل63تعز         
ماجد محمود هزاع محمد2عضویهذآور مدرسة قریة الحضارةل63تعز         
سميره محمد احمد علي3رئاسهاناثمدرسة قریة الحضارةل63تعز         
اشجان عبده قائد یحيى المشولي3عضویهاناثمدرسة قریة الحضارةل63تعز         
سلمى علي محمد عابد3عضویهاناثمدرسة قریة الحضارةل63تعز         
منى علي محمد عابد المشولي4رئاسهاناثمدرسة قریة الحضارةل63تعز         
سهام ناصر احمد محمد4عضویهاناثمدرسة قریة الحضارةل63تعز         
هدى محمد علي عزیقه4عضویهاناثمدرسة قریة الحضارةل63تعز         
محمد صالح محمد علي المشولي1رئاسهذآور مدرسة ٢٢مایوم63تعز         
علي عبدالكریم ثابت رباش1عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوم63تعز         
عبدالرحمن احمد مهيوب1عضویهذآور مدرسة ٢٢مایوم63تعز         
وفاء محمد عبده احمد2رئاسهاناثمدرسة ٢٢مایوم63تعز         
فاطمه علي مرشد شعالن 2عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوم63تعز         
عاتقه ابراهيم سالم الحيقي2عضویهاناثمدرسة ٢٢مایوم63تعز         
رباش عبدالوهاب یحيى رباش1رئاسهذآور المستوصف الصحين63تعز         
محمد صالح عبده احمد1عضویهذآور المستوصف الصحين63تعز         
علي ثابت مهيوب1عضویهذآور المستوصف الصحين63تعز         
اسماء محمد عائض رباش2رئاسهاناثالمستوصف الصحين63تعز         
نهى عبد القادر علي محمد2عضویهاناثالمستوصف الصحين63تعز         
فاطمه محمد ثابت عوض2عضویهاناثالمستوصف الصحين63تعز         
سليم علي فارع1رئاسهذآور مدرسة الصنمةس63تعز         
عادل احمد احمد مرشد الجني1عضویهذآور مدرسة الصنمةس63تعز         
منصور محمد احمد صالح 1عضویهذآور مدرسة الصنمةس63تعز         
احمد عوض عبداهللا ابراهيم2رئاسهذآور مدرسة الصنمةس63تعز         
علي احمد احمد الجحلي2عضویهذآور مدرسة الصنمةس63تعز         
عمر عبدالملك محمد علي2عضویهذآور مدرسة الصنمةس63تعز         
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هيام محمد عبده احمد3رئاسهاناثمدرسة الصنمةس63تعز         
زرعه عبده علي شمسان الميطي3عضویهاناثمدرسة الصنمةس63تعز         
سليمه محمد عبدالوهاب الميطي3عضویهاناثمدرسة الصنمةس63تعز         
محمد باقص علي خضر المشولي1رئاسهذآور مدرسة الحكمة رهيطةع63تعز         
حميد سيف محمد الجدول المشولي1عضویهذآور مدرسة الحكمة رهيطةع63تعز         
مرزوق محمد علي عبده1عضویهذآور مدرسة الحكمة رهيطةع63تعز         
زرعه سيف غانم نعمان المشولي2رئاسهاناثمدرسة الحكمة رهيطةع63تعز         
شيماء عبداهللا علي الخميس2عضویهاناثمدرسة الحكمة رهيطةع63تعز         
نجيبة هاشم محمد محمد2عضویهاناثمدرسة الحكمة رهيطةع63تعز         
عبداهللا هداس علي محمد1رئاسهذآور مدرسة سكينة الشعوبةف63تعز         
طه سعيد سعد االآسر المشولي1عضویهذآور مدرسة سكينة الشعوبةف63تعز         
عبدالباسط عباس سلطان المشولي1عضویهذآور مدرسة سكينة الشعوبةف63تعز         
آوثر عبد الباسط علي احمد2رئاسهاناثمدرسة سكينة الشعوبةف63تعز         
سميره ابراهيم صالح احمد2عضویهاناثمدرسة سكينة الشعوبةف63تعز         
حليمه علي احمد فارع 2عضویهاناثمدرسة سكينة الشعوبةف63تعز         
رواد عبدالجبار علي عبداهللا1رئاسهذآور الوحدة الصحية بالغيلص63تعز         
صالح علي احمد سيد القوبجي1عضویهذآور الوحدة الصحية بالغيلص63تعز         
أنور أحمد عبدالولي1عضویهذآور الوحدة الصحية بالغيلص63تعز         
رضيه احمد محمد عليبه2رئاسهاناثالوحدة الصحية بالغيلص63تعز         
مریم علي هادي جيرات2عضویهاناثالوحدة الصحية بالغيلص63تعز         
نظيره سلطان طارش القعف2عضویهاناثالوحدة الصحية بالغيلص63تعز         
فهد محمد الصغير العاقل المعمري1رئاسهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
صدام عبدالباسط محمد حسن1عضویهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
قائد حسن صالح المعمري1عضویهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
سامي عبدالملك محمد المعمري2رئاسهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
صبري احمد محمد الزغير2عضویهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
فضل عبدالرحمن محمد المعمري2عضویهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
حاشد یحيى عبدالودود سيف3رئاسهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
عبدالرحمن علي عبده سعد3عضویهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
مطيع محمد سالم عبده3عضویهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
محمد رشد علي محمد سالم4رئاسهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
عبدالفتاح احمد علي4عضویهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
سعيد مرشد فارع علي4عضویهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
نبيل محمد عبده المعمري5رئاسهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
محمد عبدالغني محمد عوض5عضویهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
صدام علي راوح سلمان5عضویهذآور مدرسة االمل بني عمرق63تعز         
ایمان عبداهللا عبده حسن6رئاسهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
سالي عبدالرزاق درهم علي6عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
سماح فؤاد علي عبده6عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
مائسه احمد الصغير محمد7رئاسهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
آریمه مهيوب سليمان نصر7عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
حنان عبده عبداهللا مقبل7عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
نتغرید احمد قاسم حسن8رئاسهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
اسمهان عبداهللا احمد راوح8عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
سوسن علوان عبده الحاج8عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
ایناس عبدالباسط محمد المعمري9رئاسهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
لوزه محمد عبدالجليل المعمري9عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
نسيم سعيد عبده محمد المعمري9عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
منال عبدالعزیز محمد10رئاسهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
آفا عبدالجبار عبده محمد10عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
ماروما ضيف اهللا عبداهللا شمسان10عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
ساره احمد محمد مرشد11رئاسهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
عائشه خالد حسن صالح11عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
سناء عبد العليم عبد الرزاق11عضویهاناثمدرسة االمل بني عمرق63تعز         
محمد غانم مدهش علوان1رئاسهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
عبد الواحد عبد الجليل محمد المعمري1عضویهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
وليد عبدالخالق عبده المعمري1عضویهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
هشام طه احمد یوسف علي 2رئاسهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
عبدالرقيب سالم محمد عبده2عضویهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
عبد الكریم احمد محمد إسماعيل2عضویهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
عبد الكافي سلطان محي الدین3رئاسهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
عبدالفتاح محمد صغير3عضویهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
أآرم عبد العالم سعيد بجاش3عضویهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
منصور درهم عبدالرحمن محمود4رئاسهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
سليمان محمد سالم المعمري4عضویهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
محمد درهم عبدالرحمن محمود4عضویهذآور مدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
سفرجل احمد محمد الصغير الكوبعي5رئاسهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
وداد شمسان احمد سيف5عضویهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
صادقه عبدالعزیز عطروش5عضویهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
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زليخه جميل عبدالواسع العاقل6رئاسهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
دالل عبداالقدر مقبل احمد6عضویهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
زبيدة سعيد سالم عبد اهللا6عضویهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
نبأ شمسان احمد المعمري7رئاسهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
فضله راشد علي محمد سالم7عضویهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
اسرار محمد عبدالرحمن فارع7عضویهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
انوس عبدالعزیز عبدالرحمن زید8رئاسهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
حنان عبدالحفيظ علي سيف8عضویهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
اسرار درهم مرشد سيف8عضویهاناثمدرسة الفاروق بني عمرر63تعز         
عبدالباسط علي حسن العميسي1رئاسهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
فهد حسن عبدالجبار زامط1عضویهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
حسن احمد صالح ذیاب1عضویهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
صبري عبده محمد مقبل2رئاسهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
طه راشد سالم علوان2عضویهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
عدنان طه سعيد الطریبي2عضویهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
خالد احمد حسن سوید3رئاسهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
محمد احمد محمد نصر3عضویهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
جمال جميل مجاهد3عضویهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
عبدالفتاح مرشد سالم محمد4رئاسهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
انور عبداهللا صالح المزقعي4عضویهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
هالل عبد الجليل عبده ثابت4عضویهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
عبداهللا عبدالغني عبده5رئاسهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
محمد احمد صالح علي5عضویهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
محمد سلطان هائل ناجي5عضویهذآور مدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
فاطمة احمد محمد عبده6رئاسهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
ملكه راشد عبدالرب حنقف6عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
انجوال علي سالم خضر6عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
حفيظه بجاش عبداهللا علي7رئاسهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
فاطمه احمد محمد عبده7عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
خدیجة سيف محمد راشد7عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
لينا محمد أحمد عبدالولي8رئاسهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
هنواء محمد قائد علي8عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
فهيمه مشهور عبده احمد8عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
خدیجه عباس ابراهيم القادري9رئاسهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
نبيه محمد عثمان حتفف9عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
ندى محمد قاسم محمد سيف9عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
صحوة علي احمد الظبي10رئاسهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
رقيه محمد راشد حنقف10عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
سمية سهل عبد اهللا حسن10عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
لينا علي محمد شمسان11رئاسهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
اجالل احمد علي علوان11عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
حنان سعيد عثمان11عضویهاناثمدرسة الدمدم علقمةش63تعز         
بشير عوض طه ناصر1رئاسهذآور مدرسة الدریحت63تعز         
قمر الدین شهاب طه حميد1عضویهذآور مدرسة الدریحت63تعز         
محمد سيف احمد علي1عضویهذآور مدرسة الدریحت63تعز         
خلدون احمد علي غانم2رئاسهذآور مدرسة الدریحت63تعز         
رضوان محمد احمد غبير2عضویهذآور مدرسة الدریحت63تعز         
حسن هزاع صالح الزریقي2عضویهذآور مدرسة الدریحت63تعز         
نجاة عبده غانم الزریقي3رئاسهذآور مدرسة الدریحت63تعز         
یاسين عبده شمسان3عضویهذآور مدرسة الدریحت63تعز         
جميل سعيد احمد فارع3عضویهذآور مدرسة الدریحت63تعز         
اخالص طه سعيد4رئاسهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
ابتداء محمد عباس الزریقي4عضویهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
اشتياق علي احمد لصوص4عضویهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
اعتماد احمد علي سالم5رئاسهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
مسك احمد سالم محمد5عضویهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
هدى سلطان مهيوب5عضویهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
اسمهان محمد عبداهللا ثابت6رئاسهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
بثينه سعيد محمد 6عضویهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
افراح محمد مقبل6عضویهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
ورود عباس سعيد7رئاسهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
فخریة محمد ثابت7عضویهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
سميره سعيد احمد فارع7عضویهاناثمدرسة الدریحت63تعز         
رضوان سعيد محمد الزریقي1رئاسهذآور مدرسة الجمركث63تعز         
جليل عبده حامد1عضویهذآور مدرسة الجمركث63تعز         
منير سعيد شمسان فارع 1عضویهذآور مدرسة الجمركث63تعز         
حمزه احمد فارع سعيد2رئاسهذآور مدرسة الجمركث63تعز         
جبري محمد احمد سيف2عضویهذآور مدرسة الجمركث63تعز         
یونس أحمد علي مقبل2عضویهذآور مدرسة الجمركث63تعز         
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مها سلطان محمد حسن3رئاسهذآور مدرسة الجمركث63تعز         
علي محمد عبداهللا المعرمي3عضویهذآور مدرسة الجمركث63تعز         
ناصر علي ابراهيم3عضویهذآور مدرسة الجمركث63تعز         
آوآب طه غانم احمد4رئاسهاناثمدرسة الجمركث63تعز         
اعتراف محمود محمد احمد4عضویهاناثمدرسة الجمركث63تعز         
اخالص محمد حسن4عضویهاناثمدرسة الجمركث63تعز         
بلقيس احمد راشد5رئاسهاناثمدرسة الجمركث63تعز         
شفيقه سعيد عبداهللا محمد5عضویهاناثمدرسة الجمركث63تعز         
نهایة عوض طه ناصر5عضویهاناثمدرسة الجمركث63تعز         
سباء محمد حسن سالم6رئاسهاناثمدرسة الجمركث63تعز         
إخالص احمد فارع سعيد6عضویهاناثمدرسة الجمركث63تعز         
إنتهاء عارف محمد حسن6عضویهاناثمدرسة الجمركث63تعز         
طه مقبل ناصر صالح الزریقي1رئاسهذآور مدرسة اقيانخ63تعز         
مدین سمير عبد اهللا علي سيف النقيب1عضویهذآور مدرسة اقيانخ63تعز         
علي سعيد احمد عوض1عضویهذآور مدرسة اقيانخ63تعز         
طاهر محمد علي الزریقه2رئاسهذآور مدرسة اقيانخ63تعز         
احمد سيف على ناجي بحيبح2عضویهذآور مدرسة اقيانخ63تعز         
فواز عبدالكریم االنسي2عضویهذآور مدرسة اقيانخ63تعز         
ميمونه محمد حسن 3رئاسهاناثمدرسة اقيانخ63تعز         
لطيفه طه احمد مياس3عضویهاناثمدرسة اقيانخ63تعز         
جواهر سيف حسان3عضویهاناثمدرسة اقيانخ63تعز         
ميسون ردمان سيف سالم4رئاسهاناثمدرسة اقيانخ63تعز         
دالل هزاع شمسان 4عضویهاناثمدرسة اقيانخ63تعز         
منئ علوان حسن4عضویهاناثمدرسة اقيانخ63تعز         
محمد احمد عبده سعيد1رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
عفيف محمد عبده هاشم1عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
محمد رشاد عبدالوهاب1عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
سليم عبداهللا عقالن المشمر2رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
فهد علي مهيوب عبده2عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
محمد مطهر علي الظفري2عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
محمد سيف شمسان سعيد3رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
عبدالحبيب رشاد عبدالوهاب3عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
عبدالباسط مهيوب احمد3عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
مراد سلطان عبدالقادر4رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
محمد سلطان مقبل فارع4عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
نذیر عبد الرحمن عبد الواحد4عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
اروى رشاد عبدالوهاب5رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
ایمان عبدالرحمن عبدالواحد5عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
رقيه حسان عبد اهللا حسان5عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
اروى عبد القوي سعيد6رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
سحر عبدالملك غالب6عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
ایناس عبداهللا رشاد6عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
نهله سلطان عبدالقادر7رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
امریه مقبل فارع ناصر7عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
لينا محمود عبد الحميد7عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
نجاه عبد الغني مهيوب عبده8رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
اسوان شرف محمود عبدالوهاب8عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
مالية عبدالرحمن عبدالقوى أحمد8عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالنشمةا64تعز         
توفيق عبداهللا عبده ناجي1رئاسهذآور مدرسة التعاون بيرینب64تعز         
عبد السميع محمد عبده ناجي االسودي1عضویهذآور مدرسة التعاون بيرینب64تعز         
بدري عبدالسالم أحمد عبداهللا1عضویهذآور مدرسة التعاون بيرینب64تعز         
خالد محمد سعيد احمد2رئاسهذآور مدرسة التعاون بيرینب64تعز         
عادل اسماعيل غالب2عضویهذآور مدرسة التعاون بيرینب64تعز         
عبداهللا سعيد علي احمد2عضویهذآور مدرسة التعاون بيرینب64تعز         
خليل عبداهللا عبده3رئاسهذآور مدرسة التعاون بيرینب64تعز         
یوسف علي عبده سيف مهيوب3عضویهذآور مدرسة التعاون بيرینب64تعز         
جميل احمد سعيد3عضویهذآور مدرسة التعاون بيرینب64تعز         
افراح عبدالواحد عبده ناجي4رئاسهاناثمدرسة التعاون بيرینب64تعز         
سهام محمد عبد اهللا محمد4عضویهاناثمدرسة التعاون بيرینب64تعز         
سامية عبد المجيد عبداهللا4عضویهاناثمدرسة التعاون بيرینب64تعز         
انيسه محمد احمد سيف5رئاسهاناثمدرسة التعاون بيرینب64تعز         
سمر عبدالعالم احمد منصور5عضویهاناثمدرسة التعاون بيرینب64تعز         
شكریه عبده سيف عثمان5عضویهاناثمدرسة التعاون بيرینب64تعز         
ساره عبدالقاهر محمد سعيد6رئاسهاناثمدرسة التعاون بيرینب64تعز         
زعفران مهيوب مقبل احمد6عضویهاناثمدرسة التعاون بيرینب64تعز         
انتهاء عز الدین غالب6عضویهاناثمدرسة التعاون بيرینب64تعز         
عبد الوهاب سلطان عبد الولي اسماعيل1رئاسهذآور مدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
امير محمد احمد طالب1عضویهذآور مدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
عبدالوهاب عثمان سيف1عضویهذآور مدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
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سعيد محمد عثمان2رئاسهذآور مدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
عبدالحبيب عبدالحميد نعمان2عضویهذآور مدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
علي عبده أحمد الشراعي2عضویهذآور مدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
العزي امين احمد اسماعيل3رئاسهذآور مدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
جميل علي محمد محمود صالح3عضویهذآور مدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
صفوان محمود سعيد العليمي3عضویهذآور مدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
هدى عبد المجيد سعيد4رئاسهاناثمدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
اماني احمد عبده نعمان4عضویهاناثمدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
سرور محمد مقبل فارع4عضویهاناثمدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
انتصار عبده احمد اسماعيل5رئاسهاناثمدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
افراح فؤاد عبده حسن5عضویهاناثمدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
احالم سلطان عبد الولي5عضویهاناثمدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
سلوى عبده أحمد غالب6رئاسهاناثمدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
فتحيه عبدالرحمن محمد6عضویهاناثمدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
تغرید سعيد عبدالغني محمد 6عضویهاناثمدرسة الوحدة المشترآةج64تعز         
فؤاد عبدالكریم عبداهللا نعمان1رئاسهذآور وحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
خالد سعيد محمد الحمادي1عضویهذآور وحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
فكري علي ابراهيم1عضویهذآور وحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
محمد عبد اهللا شرف عبد الوهاب2رئاسهذآور وحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
یاسين عبده احمد اسماعيل2عضویهذآور وحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
وسام منصور احمد عبده2عضویهذآور وحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
محمد احمد سيف3رئاسهذآور وحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
عادل محمود دحان عبد الوهاب3عضویهذآور وحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
مصطفى عبداهللا سيف علي3عضویهذآور وحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
فاطمه مهيوب محمد4رئاسهاناثوحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
هدي سعيد عبد اهللا الشریف4عضویهاناثوحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
رضية عبد القادر احمد عبده4عضویهاناثوحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
ایمان علي هزاع غالب5رئاسهاناثوحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
فتحيه عبداهللا سنان5عضویهاناثوحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
ليالي محمد البابلي5عضویهاناثوحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
هيام فؤاد عبدالكریم عبداهللا6رئاسهاناثوحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
هناء نجيب قائد محمد ناصر6عضویهاناثوحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
فریال محمد احمد سيف االسيدي6عضویهاناثوحدة التدریب المهني بالنشمةد64تعز         
عبد القادر احمد عبد الطيف المقدم1رئاسهذآور المرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
طارق علي عبده هاشم1عضویهذآور المرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
غمدان محمد عبده هاشم1عضویهذآور المرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
منير سعيد عبده2رئاسهذآور المرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
عبدالوهاب عبداهللا سعيد2عضویهذآور المرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
خليل طه عبد الرقيب البرآاني2عضویهذآور المرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
سليم محمد عبده هاشم3رئاسهذآور المرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
عفيف عبد اهللا سعيد3عضویهذآور المرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
عارف احمد عبده سعيد3عضویهذآور المرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
ماریه حسن غالب غالب4رئاسهاناثالمرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
سهام شرف محمود عبدالوهاب4عضویهاناثالمرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
سوسن علي عبده محمد4عضویهاناثالمرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
مارینا عفيف محمد عبده هاشم5رئاسهاناثالمرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
بلقيس محمد عبد الهادي5عضویهاناثالمرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
نذیره عبد السالم سيف الحوش5عضویهاناثالمرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
رجاء عبد المجيد سعيد6رئاسهاناثالمرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
اسرار علي عبده هاشم6عضویهاناثالمرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
بلقيس سالم غالب الحداد6عضویهاناثالمرآز الصحي بالنشمةه64تعز         
نبيل محمد عبداهللا العبد1رئاسهذآور مدرسة االمل بالرهيوةو64تعز         
جند سيف شمسان السروري1عضویهذآور مدرسة االمل بالرهيوةو64تعز         
توفيق عبداهللا غالب1عضویهذآور مدرسة االمل بالرهيوةو64تعز         
انصاف علي محمد غالب2رئاسهاناثمدرسة االمل بالرهيوةو64تعز         
حنان عبد اهللا عبده احمد غالب2عضویهاناثمدرسة االمل بالرهيوةو64تعز         
یاسمين أحمد عبده ماجد2عضویهاناثمدرسة االمل بالرهيوةو64تعز         
عادل غيالن سعيد السدمي1رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
عبده علي عبداهللا محمد1عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
علي عقالن علي الضبيع1عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
خليل محمد بن محمد2رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
محفوظ عبدالرقيب صالح البرآاني2عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
عارف ناجي عبده شمسان2عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
حسن عبدالوهاب عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
عبد السالم محمد عقالن فارع3عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
غمدان احمد عبد الولي القاسمي3عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
اختيار علي عبده شمسان4رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
عائده عبدالوهاب عبدالرقيب4عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
ریم علي سيف عبداهللا4عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
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سلوى عبدالقوي الحداد5رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
فاطمه محمد عبد الواحد ناجي العكادي5عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
هنادي سيف علي عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
غنية عبد القادر محمد6رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
هند عبدالعزیز نور الدین6عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
سحرمنصور عبداهللا عامر6عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر بالخياميز64تعز         
عبده سالم سعيد سالم1رئاسهذآور مدرسة االنوار قریشةح64تعز         
عبد الوهاب علي علي عبود1عضویهذآور مدرسة االنوار قریشةح64تعز         
علي عبداهللا عبده حسن1عضویهذآور مدرسة االنوار قریشةح64تعز         
جمال عبداهللا محمد أحمد2رئاسهذآور مدرسة االنوار قریشةح64تعز         
عبدالرقيب محمد محمد علي2عضویهذآور مدرسة االنوار قریشةح64تعز         
هشام عدنان محمد عبدالواسع2عضویهذآور مدرسة االنوار قریشةح64تعز         
علي احمد سالم سعيد3رئاسهذآور مدرسة االنوار قریشةح64تعز         
درهم غالب شمسان احمد3عضویهذآور مدرسة االنوار قریشةح64تعز         
رضا علي حسن3عضویهذآور مدرسة االنوار قریشةح64تعز         
سلوى حسن حميد فارع4رئاسهاناثمدرسة االنوار قریشةح64تعز         
ندى امين حسن سعيد4عضویهاناثمدرسة االنوار قریشةح64تعز         
نجال درهم غالب شمسان4عضویهاناثمدرسة االنوار قریشةح64تعز         
دارین عبده غالب بن غالب5رئاسهاناثمدرسة االنوار قریشةح64تعز         
جميله عبدالجليل حسن عبده5عضویهاناثمدرسة االنوار قریشةح64تعز         
موفقه غالب عبدالكافي5عضویهاناثمدرسة االنوار قریشةح64تعز         
اماني ابراهيم سالم سعيد6رئاسهاناثمدرسة االنوار قریشةح64تعز         
مجيبه عبد المجيد غالب سعيد6عضویهاناثمدرسة االنوار قریشةح64تعز         
اروى علي حسن6عضویهاناثمدرسة االنوار قریشةح64تعز         
علي عبد الوهاب احمد باعلوى1رئاسهذآور مدرسة الصفا بطنةط64تعز         
نبيل عبده غالب الجویدي1عضویهذآور مدرسة الصفا بطنةط64تعز         
عبدالرقيب محمد علي1عضویهذآور مدرسة الصفا بطنةط64تعز         
مصطفي محمد غالب علي2رئاسهذآور مدرسة الصفا بطنةط64تعز         
محمد علي محمد غالب2عضویهذآور مدرسة الصفا بطنةط64تعز         
أسامة الطربوش أحمد2عضویهذآور مدرسة الصفا بطنةط64تعز         
مختار حسن عقالن سعيد3رئاسهذآور مدرسة الصفا بطنةط64تعز         
مطهر عبده شمسان سعيد3عضویهذآور مدرسة الصفا بطنةط64تعز         
عبد الكریم قاسم  احمد علي3عضویهذآور مدرسة الصفا بطنةط64تعز         
سالم أحمد سيف4رئاسهاناثمدرسة الصفا بطنةط64تعز         
وفاء علي محمد قاسم4عضویهاناثمدرسة الصفا بطنةط64تعز         
الهام عبدالكریم ناجي 4عضویهاناثمدرسة الصفا بطنةط64تعز         
اعتدال عبداهللا احمد حزام5رئاسهاناثمدرسة الصفا بطنةط64تعز         
شریفه احمد حزام عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة الصفا بطنةط64تعز         
مالك علي محمد عقالن الفاضلي5عضویهاناثمدرسة الصفا بطنةط64تعز         
نجوى عبد الوهاب حميد6رئاسهاناثمدرسة الصفا بطنةط64تعز         
وضحه عبده عبداهللا فریس6عضویهاناثمدرسة الصفا بطنةط64تعز         
دنيا محمد سالم جوبله6عضویهاناثمدرسة الصفا بطنةط64تعز         
شوقي عبدالوهاب احمد1رئاسهذآور مستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
فيصل عقالن سعيد المنصري1عضویهذآور مستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
عبد اهللا علي الجسر1عضویهذآور مستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
احمد سالم علي بن علي2رئاسهذآور مستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
عبدالحكيم محمد احمد مقبل2عضویهذآور مستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
نائل عبدالباقي عبدالجبار2عضویهذآور مستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
عبداهللا محمد شمسان3رئاسهذآور مستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
بشير عبد الرحمن عبد الولي سالم3عضویهذآور مستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
یوسف محمد عبده ماجد3عضویهذآور مستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
وثيقه احمد عبدالباري4رئاسهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
سحر هزاع محمد عبد القادر4عضویهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
اروى احمد عبد اهللا4عضویهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
جيهان احمد الصغير عبده علوان5رئاسهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
فتحيه عبدالقادر عبدالجليل5عضویهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
نجود بجاش سعيد مقبل5عضویهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
جيهان احمد الصغير عبده6رئاسهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
عائشه سالم علي بن علي6عضویهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
بشرى محمد عبده مقبل6عضویهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
الهام علي محمد قاسم7رئاسهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
ليلى شاهر محمد العسكري7عضویهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
رشا امين عبده عبدالرب7عضویهاناثمستوصف بن سيناء المشاوله العلياى64تعز         
هاني عبده قائد1رئاسهذآور مدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
منصور حسن احمد1عضویهذآور مدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
شمس الدین علي عبدالعزیز1عضویهذآور مدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
صفوان امين سلطان المشوري2رئاسهذآور مدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
عمر فاروق سعيد2عضویهذآور مدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
عبدالملك علي احمد علي2عضویهذآور مدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
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صالح علي عبدالقادر3رئاسهذآور مدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
بسام احمد سلطان عبد الولي3عضویهذآور مدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
بشار توفيق عبد الرب3عضویهذآور مدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
لوزه محمد عبدالقادر4رئاسهاناثمدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
اسماء امين سلطان المشوري4عضویهاناثمدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
تهاني شهاب علي سيف4عضویهاناثمدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
فاطمه سالم حسن5رئاسهاناثمدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
رفيه حسن محمد ناجي5عضویهاناثمدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
ریناس أسماعيل ناجي5عضویهاناثمدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
اروى احمد عبداهللا ابراهيم6رئاسهاناثمدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
نوال محمد نصر عبد اهللا6عضویهاناثمدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
نجالء علي عبدالقادر6عضویهاناثمدرسة النهظة مشاولهك64تعز         
منصور هاشم حزام1رئاسهذآور مدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
عبد الرحمن علي عبده ناجي1عضویهذآور مدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
مبخوت عبده علي1عضویهذآور مدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
یعقوب عبد الباري محمد نوران2رئاسهذآور مدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
طه محمد هاشم حزام2عضویهذآور مدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
انور احمد علي صالح2عضویهذآور مدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
بلقيس عبد الدائم سعيد علي3رئاسهاناثمدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
عفاف احمد حسن سالم3عضویهاناثمدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
خلود منصور هاشم حزام3عضویهاناثمدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
هاجر عوض ناجي حاتم4رئاسهاناثمدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
فتحيه احمد  محمد احمد قاسم4عضویهاناثمدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
افتخار مقبل احمد4عضویهاناثمدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
زمرجدة سعيد غالب غالب5رئاسهاناثمدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
بدریه عبدالواحد عثمان5عضویهاناثمدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
ایناس عبدالولي سعيد قاسم5عضویهاناثمدرسة الصدیق بالكدحهل64تعز         
صدام عبدالباسط ردمان سعيد1رئاسهذآور المعهد المهني بالخياميم64تعز         
محمد عبده محمد الباقري1عضویهذآور المعهد المهني بالخياميم64تعز         
خالد عبده غيالن1عضویهذآور المعهد المهني بالخياميم64تعز         
فهد عبدالواحد البرآاني2رئاسهذآور المعهد المهني بالخياميم64تعز         
علي عبد الرحمن علي هزاع2عضویهذآور المعهد المهني بالخياميم64تعز         
عبد الكریم قاسم مهيوب2عضویهذآور المعهد المهني بالخياميم64تعز         
فاروق عبد الباقي محمد مرشد3رئاسهذآور المعهد المهني بالخياميم64تعز         
مهدي عبدالسالم حسن3عضویهذآور المعهد المهني بالخياميم64تعز         
ضياء سمير عبده القباطي3عضویهذآور المعهد المهني بالخياميم64تعز         
نادیه عبده سيف الدسمي4رئاسهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
تغرید عبدالجبار غالب العردي4عضویهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
نوال محمد احمد ناجي العلوج4عضویهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
ثریا عبداهللا محمد ابراهيم5رئاسهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
فاطمه عبدالدائم احمد5عضویهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
اسماء احمد اسماعيل الضبيع5عضویهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
ایمان احمد حسن الحاآمي6رئاسهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
سهام حمود عبده حسن6عضویهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
لينا مصطفى محمد عبد اهللا6عضویهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
رزیقه احمد اسماعيل محمد7رئاسهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
ابتسام حمود عقالن7عضویهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
فاتن عبد الملك احمد سعيد 7عضویهاناثالمعهد المهني بالخياميم64تعز         
رفيق علي عبداهللا القاضي1رئاسهذآور مدرسة الفاروقن64تعز         
خالد محمد غالب علي1عضویهذآور مدرسة الفاروقن64تعز         
محمد عبدالحليم سيف الحمادي1عضویهذآور مدرسة الفاروقن64تعز         
یوسف سلطان حسن 2رئاسهذآور مدرسة الفاروقن64تعز         
هيثم هزاع علي قائد2عضویهذآور مدرسة الفاروقن64تعز         
صالح سعيد عبد اهللا عبده2عضویهذآور مدرسة الفاروقن64تعز         
برهان سيف محمد محمد3رئاسهذآور مدرسة الفاروقن64تعز         
عبده فارع سوید3عضویهذآور مدرسة الفاروقن64تعز         
محمد عبدالولي احمد حميد3عضویهذآور مدرسة الفاروقن64تعز         
مشيره عوض عبده ابراهيم4رئاسهاناثمدرسة الفاروقن64تعز         
بدریه سالم غالب علي4عضویهاناثمدرسة الفاروقن64تعز         
ورود عبدالسميعحمود محمد الجنيد4عضویهاناثمدرسة الفاروقن64تعز         
تفكير سيف عبد اهللا سعيد5رئاسهاناثمدرسة الفاروقن64تعز         
اسمهان قائد ناجي5عضویهاناثمدرسة الفاروقن64تعز         
عزیزه علوان هواش5عضویهاناثمدرسة الفاروقن64تعز         
منال محمد حسن عبدالباقي6رئاسهاناثمدرسة الفاروقن64تعز         
فائزة عبده مهيوب6عضویهاناثمدرسة الفاروقن64تعز         
سعود محمد غالب علي6عضویهاناثمدرسة الفاروقن64تعز         
وليد عبد اهللا احمد1رئاسهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
عارف محمد قاسم نعمان العباسي1عضویهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
امين سلطان قاسم هائل الزبيري1عضویهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
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هالل طارش عبدالحميد هزاع عبادي2رئاسهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
عبد الغني محمد محمد الفالح2عضویهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
عبدالقادر أحمد شرف2عضویهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
عبد الحفيظ عبد اهللا عبده غانم3رئاسهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
نبيل محمد سيف سعيد علي3عضویهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
عدنان محمد أحمد الصنوي3عضویهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
محمد طارش عبدالحميد هزاع عبادي4رئاسهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
هاشم منور محمد عبد الرزاق4عضویهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
ناصر ناجي عبد اهللا نصر4عضویهذآور مدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
نجاة ثابت ناجي5رئاسهاناثمدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
تيسير عبداهللا احمد علي5عضویهاناثمدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
راویه طه عبداهللا مدهش الصنوي5عضویهاناثمدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
اشواق امير طاهر 6رئاسهاناثمدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
مشيرة عبداهللا غانم6عضویهاناثمدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
غدیر طارش احمد عثمان6عضویهاناثمدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
عائده علي محمد ناجي7رئاسهاناثمدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
راميه حمود شمسان سعيد7عضویهاناثمدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
ساره ماجد عثمان7عضویهاناثمدرسة  ٧ یوليوا65تعز         
نجيب احمد محمد احمد مرشد1رئاسهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
محمد سيف عبد اهللا سعيد1عضویهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
عبد الرحمن أحمد عبده1عضویهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
محمد عبد الصمد سعيد2رئاسهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
علي سيف عبداهللا سعيد2عضویهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
عبدالباري عبدالعزیز عبده عبداهللا الشهابي2عضویهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
عبدالرب عبده مهيوب اسماعيل الصليحي3رئاسهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
عثمان محمد منصر3عضویهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
نبيل محمود مهيوب سيف3عضویهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
عبد الحكيم احمد قائد علي4رئاسهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
محمود عبده احمد عبدالولي الحاج4عضویهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
جاهد عادل محمد شائف4عضویهذآور الوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
عائده سلطان مقبل احمد5رئاسهاناثالوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
امل مهيوب سيف5عضویهاناثالوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
فاطمه احمد سيف5عضویهاناثالوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
جوهره عبد اهللا علي احمد6رئاسهاناثالوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
فاتن عبدالرحمن سيف مفلح6عضویهاناثالوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
سميه عبدالحكيم احمد علي6عضویهاناثالوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
رقيه عبداهللا احمد محمد الوحيزي7رئاسهاناثالوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
ریم عبدالباري عبداهللا علي7عضویهاناثالوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
فتحيه قاسم مجاهد احمد7عضویهاناثالوحدة الصحية بالوحيزب65تعز         
عبد الحميد طاهر علي سعيد1رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
جميل احمد محمد مهيوب شفيط1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
رشاد هزاع طاهر اسماعيل الكناني1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
رشاد سيف عبداهللا شمسان اليافعي2رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
عبد المغني عبد الرب شرف الكناني2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
عبالغفار عبدالجبار حمود2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
عادل احمد حميد3رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
عبدالحكيم محمد عبداهللا3عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
عبدالغني حمود مهيوب سعيد الزبيري3عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
عبداهللا عبدالرقيب فارع احمد4رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
صادق عبد الغفور عبد الرقيب عبد اهللا4عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
عادل غيالن مهيوب4عضویهذآور مدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
أروى محمد عبد القادر5رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
روحيه محمد  قاسم محمد 5عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
اماني عبداهللا محمد مقبل السروري5عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
امریه احمد سعيد مقبل6رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
ندى عبد المجيد عبد القادر6عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
اسياء عبد القادر علي مقبل6عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
خيریه رشاد  عبد الرزاق سعيد7رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
زینه جميل احمد محمد7عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
احالم فيصل ثابت محمد7عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
نجالء عبدالقادر سيف8رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
فوزیه سيف حسن اسماعيل8عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
سمية صادق محسن عقالن8عضویهاناثمدرسة الفجر الجدید شجارج65تعز         
روحان سيف عثمان عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
انور محمد غالب احمد1عضویهذآور مدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
عبدالباقي سعيد عبدة1عضویهذآور مدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
جواد عبدالعالم محمد2رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
مصطفى عبدالرقيب سيف عثمان2عضویهذآور مدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
یاسين قاسم علي سيف2عضویهذآور مدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
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صابر عبدالحميد عبده عثمان الصنوي3رئاسهذآور مدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
محمد سعيد مدهش حيدر3عضویهذآور مدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
احمد احمد محمد نعمان3عضویهذآور مدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
وسيله سلطان عبد الرقيب4رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
غاده عبداهللا عبدالقوي الشریف4عضویهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
ابتداء ناجي سعيد عبداهللا4عضویهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
سهام مهيوب حزام مدهش5رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
اختيار عبد اهللا محمد فارع5عضویهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
تسامي محمود علي سعيد5عضویهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
الطاف احمد عبد اهللا شرف6رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
ثروة محمود حزام احمد الصنوي6عضویهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
مائسة قائد أحمد سعيد6عضویهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
اغتيال عبداهللا سيف عثمان الصنوي7رئاسهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
سهام محمد عبد الرحمن االموي7عضویهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
امل عبداهللا عبده مقبل7عضویهاناثمدرسة الشهيد عبده قاسمد65تعز         
فهد عبد الغني قاسم محمد1رئاسهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
محمد عبدالسالم عبدالرحمن القاضي1عضویهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
منصور شرف محمد عبده1عضویهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
ناصر سيف بن سيف2رئاسهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
انور محمد محمود علي القاضي2عضویهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
عبدالرحمن محمد قاسم العليمي2عضویهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
یونس عبدالخالق قاسم العليمي3رئاسهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
جواد محمد ناجي محمد3عضویهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
عبد الجليل سيف اسماعيل النابهي3عضویهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
عفيف محمد محمد شرف4رئاسهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
هشام عبده سعيد النابهي4عضویهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
عائد محمد عبد الرقيب4عضویهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
علي حمود شمسان الفقي5رئاسهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
عبد الجبار عبد اهللا احمد فارع5عضویهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
فكري سيف عبد اهللا5عضویهذآور مدرسة الصدع انبوهه65تعز         
نوریة محمد قائد6رئاسهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
امه الرحمن سيف علي6عضویهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
حنان عبدالغني احمد قاسم6عضویهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
بسمه قاسم عبداهللا هاشم الكناني7رئاسهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
نجالء علي مقبل فارع7عضویهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
ریم مصطفى محمد عبده7عضویهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
سحر عبد السالم عبد اهللا8رئاسهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
ابتداء عبدالغني حميد علي القاضي8عضویهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
وحده عبدالوهاب محمد احمد8عضویهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
اسيا علي علي دبوان المرحمي9رئاسهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
فتحيه عبد الروؤف عبده علي9عضویهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
اریج محفوظ فضل الشعبي9عضویهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
جليله فارع  علي سالم10رئاسهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
اسوان علي علي قاسم10عضویهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
أحالم محمد أحمد محمد أحمد10عضویهاناثمدرسة الصدع انبوهه65تعز         
ودیع مهيوب غالب صلح1رئاسهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
جميل عبد المعطي عباس محمد1عضویهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
رائد عبد الرحمن محمد عبد اهللا1عضویهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
رائد عبد الرحمن محمد عبد اهللا2رئاسهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
آامل علي عبده ثابت2عضویهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
حلمي غيالن سيف عون حسن2عضویهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
سلطان محمد احمد قاسم3رئاسهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
خالد محمد علي شمسان3عضویهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
ایاد احمد سيف صالح3عضویهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
مبارك  عبد الغني غيالن عبده4رئاسهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
عبداهللا محمد عبداهللا سيف الصنوي4عضویهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
وليد عبدالملك احمد ناجي4عضویهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
عدنان عبدالحفيظ عبده حسن 5رئاسهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
مختار سعيد احمد حسن5عضویهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
فوزي ابراهيم حزام5عضویهذآور مدرسة الصنة آدنو65تعز         
اعتدال علي بن علي قاسم 6رئاسهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
روایه عبد اهللا ردمان6عضویهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
هاجر علي سعيد عبده6عضویهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
انيسه عبد الملك اسماعيل7رئاسهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
اعتماد ثابت احمد عبده ثابت7عضویهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
عتاب عبدالرقيب علي عبداهللا7عضویهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
امرات فضل علي قاسم8رئاسهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
حنان قائد حسن منصر8عضویهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
وفاء یاسين عبد الحق8عضویهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
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منال اسماعيل هائل9رئاسهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
وائله عبداهللا عبدالقوي عبدالواحد9عضویهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
حسناء صالح عبدالجبار ناجي9عضویهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
عبير عبدالحفيظ علي حسن 10رئاسهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
شبيبة محمد احمد سعيد10عضویهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
نوال عبد الواحد غالب عثمان10عضویهاناثمدرسة الصنة آدنو65تعز         
عادل احمد عبده عبداهللا1رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
عبدالعزیز عبدالولي شمسان محمد1عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
نجيب عبدالسالم محمد نعمان1عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
صدام محمد حميد2رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
عبدالرؤوف محمد اسماعيل عبده الصبري2عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
زآریا خالد عثمان ناجي2عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
عبدالعزیز عبدالولي القاضي3رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
نذیر سيف احمد3عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
فاروق عبد اهللا عبد الوهاب سعيد3عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
سلطان محمد محمد سيف العليمي4رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
نجيب احمد الحاج محمد الجبزي4عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
طه حميد عبد اهللا عبد الحميد4عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
ایمان عقالن علي سالم5رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
امنه محمد اسماعيل5عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
شاذیه عبدالكریم5عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
ذآرى عبده فارع عقالن6رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
تذآير عبد اهللا محسن حسن6عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
بسمة محمد أحمد ثابت6عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
ليال عبده ناجي سعيد الجيزي7رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
اسيا غالب عقالن فارع7عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
أشواق أحمد بن أحمد عبد الرب7عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
تهاني عبدالولي شمسان محمد8رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
نهي فؤاد محمد حسن8عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
هند محمد علي8عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو بالجبریةز65تعز         
رمزي مختار محمد مجاهد المشهري1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
محفوظ احمد علي سيف1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
عبد الجليل محمد عبد الحق1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
فؤاد عثمان ناجي غالب الجيزي2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
مجتبى محمد ناجي عبد اهللا2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
عبده محمد علوان2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
ماجد عبد الغني عقالن3رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
عبدالحكيم سلطان صالح سيف العراسي3عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
خوالن عبدالرزاق مدهش سلطان3عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
ذخر عبداهللا عبده علي الصوفي4رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
محمد عبدالمغني غانم4عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
عبد السالم عبد االله  عبد اهللا احمد4عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
آفى قاسم فارع5رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
حبيبه عبداهللا عبداهللا سيف الجبزي5عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
انس عبدالسالم فاضل عقالن الفضلي5عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
عبير مختار محمد مجاهد المشهري6رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
منيره علي سيف فارع6عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
انتخاب عبدالغني عقالن6عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
والء عبدالقوي أحمد سعيد7رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
فاتن عبداهللا عبده علي الصوفي7عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
سعاد عبد الولي محمد7عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
هدى محمد عبده فارع المعرم8رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
فوزیه احمد محمد عقالن8عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
وداد حميد علي سيف8عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو الجبزیةح65تعز         
محسن محمد أحمد محسن1رئاسهذآور مدرسة حراءط65تعز         
فهد عبدالصمد قاسم علي الصهيبي1عضویهذآور مدرسة حراءط65تعز         
عبدالغفار سيف عثمان1عضویهذآور مدرسة حراءط65تعز         
محمد عبد اهللا سعيد2رئاسهذآور مدرسة حراءط65تعز         
محمد سلطان سيف فارع السالمي2عضویهذآور مدرسة حراءط65تعز         
نجيب محمد علي القاضي2عضویهذآور مدرسة حراءط65تعز         
عبدالعالم احمد عقالن علي الصهيبي3رئاسهذآور مدرسة حراءط65تعز         
عبد السالم مهيوب عبد اهللا عثمان3عضویهذآور مدرسة حراءط65تعز         
فاروق عبد المجيد سيف قاسم3عضویهذآور مدرسة حراءط65تعز         
موسى عبد الجليل فارع عبد اهللا4رئاسهذآور مدرسة حراءط65تعز         
عبدالرقيب عبداهللا محمد عز الدین4عضویهذآور مدرسة حراءط65تعز         
معاذ منصور عبد الوارث سيف4عضویهذآور مدرسة حراءط65تعز         
ذآري حسن مهيوب عبده5رئاسهاناثمدرسة حراءط65تعز         
نوال عبدالغني حسن سعيد5عضویهاناثمدرسة حراءط65تعز         
ذآرى عبدالعزیز عبدالوهاب عبدالهادي الصوفي5عضویهاناثمدرسة حراءط65تعز         
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سحر عبدالسالم عقالن علي الصهيبي6رئاسهاناثمدرسة حراءط65تعز         
رشيده محمد عبده سعيد6عضویهاناثمدرسة حراءط65تعز         
رویدا عبدالجليل محمد6عضویهاناثمدرسة حراءط65تعز         
عزیزه عبده علي حسن7رئاسهاناثمدرسة حراءط65تعز         
سمر عبداهللا عبدالوهاب قاسم الصهيبي7عضویهاناثمدرسة حراءط65تعز         
سمر یاسين قاسم علي7عضویهاناثمدرسة حراءط65تعز         
بندر سعيد بن سعيد شمسان الوحيشي1رئاسهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
نائف محمد نعمان علي1عضویهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
محمد علي عبد القادر1عضویهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
رقيب مهيوب عقالن سعيد مقبل2رئاسهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
حاتم علي سعيد عبده  محسن2عضویهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
علي عبد اهللا عبد القادر2عضویهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
ودیع محمد سعيد3رئاسهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
عبداهللا احمد عبداهللا مهيوب عبادل3عضویهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
ریاض محمد ثابت3عضویهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
ودیع عبده ناجي غالب اليتيم4رئاسهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
عيسي سعيد احمد علي4عضویهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
محفوظ عبده محمد4عضویهذآور مدرسة التصحيحى65تعز         
مسيره عبداالله حسن محمد مهدي5رئاسهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
سباء سعيد مهيوب صالح5عضویهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
فادیه احمد عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
تهاني عبد الكریم سيف6رئاسهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
هدى سعيد سيف احمد الفقيه6عضویهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
امل عبدالسالم محمد عبداهللا العليمي6عضویهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
سهاد عبداهللا عبدالجليل عبده الفقيه7رئاسهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
اتفقاق عادل سلطان محمد7عضویهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
نذیرة عبدالباري عبداهللا علي7عضویهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
مروا سلطان ابراهيم محمد احمد8رئاسهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
اميمه محمد سالم یحيى 8عضویهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
سناء نضال محمد علي نور8عضویهاناثمدرسة التصحيحى65تعز         
محمد عبد اهللا سيف العامري1رئاسهذآور مدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
عبدالعظيم ناجي عبده محمد الوجيه1عضویهذآور مدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
صادق احمد حزام احمد الرضواني1عضویهذآور مدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
محمد شمسان علي سيف2رئاسهذآور مدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
محمد حسن عبده محمد2عضویهذآور مدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
شاآر عبدالحميد سالم سيف2عضویهذآور مدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
انور محمد نعمان محمد العامري3رئاسهذآور مدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
خالد محمد سيف قاسم3عضویهذآور مدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
عبد السالم سيف عبد اهللا احمد3عضویهذآور مدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
بشرى علي غالب علي4رئاسهاناثمدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
منال طه مهيوب محمد مغلس4عضویهاناثمدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
أوسان عبد الحميد احمد4عضویهاناثمدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
افتهان علي احمد غالب5رئاسهاناثمدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
بهجه عبداهللا احمد عبده الوجبه5عضویهاناثمدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
سماح قائد احمد سعيد5عضویهاناثمدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
افنان جميل عبدان ناجي علي6رئاسهاناثمدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
ساميه علي سعيد مقبل6عضویهاناثمدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
اتفاق علي سيف ناجي6عضویهاناثمدرسة الثورة غفيرةك65تعز         
منصور محمد عثمان ناجي العباسي1رئاسهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
شهاب علي احمد المنصري1عضویهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
فهي محمد قاسم نعمان1عضویهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
عبد الملك سلمان الجبري2رئاسهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
محفوظ شرف احمد علي العباسي2عضویهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
توفيق احمد سيف عوض2عضویهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
عبدالعزیز عبدالحميد هاشم مهيوب الدهبلي3رئاسهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
فؤاد محمد عبد اهللا عقالن3عضویهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
احمد حمود محمد تميم3عضویهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
ودیع عبدالواسع شرف4رئاسهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
محمد عبدالحميد هاشم الدهبلي4عضویهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
ماجد احمد راجح عثمان االسكندري4عضویهذآور مدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
بدریة سيف عبدالرحمن عبداهللا5رئاسهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
غاده عبدالجبار عبدالواسع عدبالرزاق العباسي5عضویهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
بلقيس شرف غالب عبداهللا العباسي5عضویهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
شعاع عبدالسالم علي عباس العباسي6رئاسهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
اروا عبد الجبار شرف6عضویهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
آفى عبد العزیز عبده عقالن6عضویهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
دینا عمر عبد الوهاب7رئاسهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
هبه احمد عبداهللا فارع 7عضویهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
اصالح عبدالولي الرازحي7عضویهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
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خيریه عبدالتواب قاید ناجي الغویني8رئاسهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
امه العليم  عبد العليم سفيان8عضویهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
آفى مختار عبد العزیز طارش8عضویهاناثمدرسة اإلنطالق بني عباسل65تعز         
عبد الهادي عبد اهللا محمد عبده1رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
خالد محمد علي عثمان العليمي1عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
رامز احمد علي سعيد العليمي1عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
عبدالباري علي اسماعيل قائد العليمي2رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
شكيب فارع أحمد اسماعيل2عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
ميثاق محمد عبد الرحمن محمد2عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
ابراهيم محمد عبد الرحمن محمد3رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
عبدالخالق شرف عبده اسماعيل العليمي3عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
وسيم عبدالرحيم عبداهللا سعيد العليمي3عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
رفيق احمد محمد قائد اليوسفي4رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
حزام احمد عبد اهللا العليمي4عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
مراد سيف احمد سعيد4عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
خالد عبد اهللا سعيد5رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
فوزي احمد محمد حسن العليمي5عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
رافت طالل شرف قائد العليمي5عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
امين قاسم عبده مقبل العليمي6رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
احمد توفيق احمد عبد اهللا6عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
عبد الحبيب احمد عبد اهللا سيف6عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
محفوظ محمد بن محمد الصنوي7رئاسهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
امين مقبل محمد احمد العليمي7عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
عدنان محمد عبد اهللا محمد فرحان7عضویهذآور مدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
صفاء عبد الخالق احمد علي8رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
وهيبه احمد شرف علي العليمي8عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
داليه شرف احمد8عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
سعاد عبداهللا عبدالمجيد احمد العليمي9رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
اسماء سيف مقبل9عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
سهام احمد عبد الجليل مقبل9عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
لطيفة علي اسماعيل10رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
اعتراف مهيوب محمد درهم العليمي10عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
سمر احمد نعمان فارع العليمي10عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
بشاره سيف احمد فارع العليمي11رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
ختام عبده نعمان11عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
سوسن عبد اهللا محمد عبدالولي11عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
اختيار عبد الوهاب محمد عقالن12رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
بلقيس محمد احمد عوض اليوسفي12عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
سيدة عبدالرزاق سعيد مقبل العليمي12عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
سميحه احمد محمد عباس العليمي13رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
اسماء سفيان الشيباني13عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
یاسمين محمد علي سيف13عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
وفاء عبد اهللا عبد  علي14رئاسهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
فوزیه علي احمد عبدالوهاب العليمي14عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
آریمه اسماعيل احمد محمد اليوسفي14عضویهاناثمدرسة ٢٦ سبتمبر االعلومم65تعز         
عارف سعيد مهيوب غالب 1رئاسهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
عبد الباري درهم عبده محمد1عضویهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
عبد الحكيم یوسف احمد عبد الولي1عضویهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
معين عبداهللا مجاهد2رئاسهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
توحيد غالب عاصم2عضویهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
یونس آامل شرف مهيوب2عضویهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
امين قاسم محمد احمد3رئاسهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
ایمن احمد محمد حيدر 3عضویهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
عبده عبد اهللا شرف3عضویهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
سلطان عبداهللا احمد4رئاسهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
نجيب عبد الجليل حميد عبده4عضویهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
یاسر محمد الحاج4عضویهذآور المرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
فاطمه امين عبدالملك 5رئاسهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
سمر علي ناجي أحمد5عضویهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
هدي عبد التواب المنيخي5عضویهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
افراح عبد الجبار عبد اهللا مهيوب6رئاسهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
رجاء عبداهللا فارع 6عضویهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
روضه شرف اسماعيل6عضویهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
دالله عبدالولي عشوان7رئاسهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
أميره عبد اهللا عبده سعيد7عضویهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
دنيا عبد الوهاب علي سيف7عضویهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
نجود محمد عبد الباري عبد الواحد8رئاسهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
آریمه عبدالكریم محمد بن محمد8عضویهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
سهام علي عبد المجيد علي8عضویهاناثالمرآز الصحي بالحوبانا66تعز         
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یاسين هائل احمد عبد الولي1رئاسهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
فؤاد احمد سعيد1عضویهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
حمود محمد مقبل1عضویهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
عبد اهللا غالب احمد2رئاسهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
ادیب شرف عبداهللا2عضویهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
عيسى ابراهيم احمد مغلس2عضویهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
عمر عبدالعزیز احمد سالم 3رئاسهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
ذیزن شرف محمد العدهني3عضویهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
مهيوب سيف مهيوب3عضویهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
حامد محمد قاسم عون4رئاسهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
سليم عبده ردمان عوض 4عضویهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
عمر محمد قاید القدسي4عضویهذآور مدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
سحر عبدالواسع حزام عبده5رئاسهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
انيسه محمد الواحد عبد اهللا5عضویهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
ندوة حسن عبداهللا سعيد5عضویهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
خدیجه سلطان عبد الرحيم عقالن6رئاسهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
لبنه محمد سيف6عضویهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
سارة محمد قاید ضبعان6عضویهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
انصاف غالب محمد عوض7رئاسهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
فادیه جميل علي عبده7عضویهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
احالم عبده محمد مقبل7عضویهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
فاطمه عبد السالم عبد الرحيم عبداهللا8رئاسهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
حنان علي مقبل عبداهللا 8عضویهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
وفاء عبد اهللا عثمان النصاري8عضویهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
ندى امين عبداهللا ثابت 9رئاسهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
ورد جميل علي عبده9عضویهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
آاتبة قاسم غالب9عضویهاناثمدرسة االشراف الثانویةب66تعز         
عبدالسالم عبده هائل المغلس1رئاسهذآور مدرسة القدسج66تعز         
ناضم احمد سعيد احمد1عضویهذآور مدرسة القدسج66تعز         
عبد اهللا احمد عثمان1عضویهذآور مدرسة القدسج66تعز         
مطهر عبدالوهاب عبدالقادر المغلس2رئاسهذآور مدرسة القدسج66تعز         
صالح أحمد حسن2عضویهذآور مدرسة القدسج66تعز         
جالل منصور عبد اهللا غالب2عضویهذآور مدرسة القدسج66تعز         
سمر احمد حزام محمد3رئاسهذآور مدرسة القدسج66تعز         
عبد الفتاح توفيق عبدالولي احمد 3عضویهذآور مدرسة القدسج66تعز         
ماجد عبدالرقيب احمد سيف3عضویهذآور مدرسة القدسج66تعز         
انيسه سعيد عثمان4رئاسهاناثمدرسة القدسج66تعز         
تحيات عبدالرحمن عبداهللا مغلس4عضویهاناثمدرسة القدسج66تعز         
وحده محمد سلطان المغلس4عضویهاناثمدرسة القدسج66تعز         
وفاء عبدالوهاب عبدالقادر المغلس5رئاسهاناثمدرسة القدسج66تعز         
ليال سلطان عبد الغني شایف5عضویهاناثمدرسة القدسج66تعز         
هنية فؤاد عبد الجليل محمد5عضویهاناثمدرسة القدسج66تعز         
تهاني قاسم أحمد عبداهللا6رئاسهاناثمدرسة القدسج66تعز         
حنان توفيق عبدالواحد احمد سيف6عضویهاناثمدرسة القدسج66تعز         
اعتماد عبدالباقي عبدالولي مهيوب6عضویهاناثمدرسة القدسج66تعز         
یحي عبد اهللا یوسف احمد1رئاسهذآور المرآز الصحي مطراند66تعز         
یاسر عبدالكریم عبداهللا 1عضویهذآور المرآز الصحي مطراند66تعز         
محمد نصر محسن1عضویهذآور المرآز الصحي مطراند66تعز         
باسم شرف محمد2رئاسهذآور المرآز الصحي مطراند66تعز         
محمد سيف عساج قائد2عضویهذآور المرآز الصحي مطراند66تعز         
محمد عبد اهللا مهيوب قاسم2عضویهذآور المرآز الصحي مطراند66تعز         
احالم عبده هائل عبداهللا المغلس3رئاسهاناثالمرآز الصحي مطراند66تعز         
سارة محمد حزام3عضویهاناثالمرآز الصحي مطراند66تعز         
اميره احمد یوسف احمد3عضویهاناثالمرآز الصحي مطراند66تعز         
سميره توفيق عبدالجليل محمد4رئاسهاناثالمرآز الصحي مطراند66تعز         
هنه ردمان شائف ناجي4عضویهاناثالمرآز الصحي مطراند66تعز         
آفایه محمد مقبل سرحان4عضویهاناثالمرآز الصحي مطراند66تعز         
رجاء عبداهللا فارع 5رئاسهاناثالمرآز الصحي مطراند66تعز         
رجاء عبدالغني محمد5عضویهاناثالمرآز الصحي مطراند66تعز         
مكرمة عبد اهللا قائد سالم5عضویهاناثالمرآز الصحي مطراند66تعز         
خالد حزام عبداهللا سيف 1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
عبدالعليم مقبل حيدر منصر1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
طه احمد حمود عبد اهللا مغلس1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
هيثم أمين احمد عبد اهللا2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
عبدالوهاب عبدالقادر عبدالحق2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
حمزه عبدالرقيب احمد سيف2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
جالل عبداهللا شمسان الدالي3رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
محمود احمد مقبل3عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
فهمي عبد االله درهم سعد3عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
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وفاء هزاع شائف عبد اهللا4رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
عائشه عبداهللا عبدالرحمن4عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
انتصار علي هائل4عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
فوزیه امين احمد مهيوب5رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
احالم  علي هاشم نور الدین5عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
سماح عبد الحافظ عبد الحميد سعد5عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
وهبية درهم سعد الكدري6رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
حنان محمود عبدالرحمن6عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
انتصار محمد مقبل سرحان6عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایو (وادي العجب)ه66تعز         
حمود عثمان علي مغلس1رئاسهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
یاسر عبداهللا مهيوب الخالدي1عضویهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
ذي یزن حميد علي مغلس1عضویهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
خالد عبد اهللا مجاهد ثابت2رئاسهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
احمد درهم عبداهللا راجح2عضویهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
عبدالوهاب عبدالرحمن ثابت القدسي2عضویهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
علي سيف عثمان3رئاسهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
ندیم عبده صالح3عضویهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
سليب سلطان ثابت عبده3عضویهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
وليد عبد اهللا احمد قاسم4رئاسهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
محمد عبداهللا عمرو 4عضویهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
منصور محمد عبد اهللا سيف4عضویهذآور مدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
خلود امين محمد عثمان5رئاسهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
فهمية محمد نائف عبادي5عضویهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
وداد فؤاد عبد الرحمن5عضویهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
وهيبه محمد ناجي علي6رئاسهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
فریده محمد عبده ثابت 6عضویهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
نجود امين محمد عثمان6عضویهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
سهام محمد شرف قائد7رئاسهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
سيناء علي محمد عثمان7عضویهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
تغرید عبد اهللا عبده ناشر7عضویهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
ایناس احمد عبده سعد8رئاسهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
احالم محمد حمود 8عضویهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
ابتسام أحمد ناصر غازي8عضویهاناثمدرسة الشهيد یاسين (عزلة الجبال )و66تعز         
نبيل عبدالرقيب محمد احمد1رئاسهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
خالد عبد القادر عبد التواب المنيفي1عضویهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
عبد السالم حمود عبد الحفيظ1عضویهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
فهمي احمد عقالن سعيد2رئاسهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
امين ناجي عبد اهللا عقالن2عضویهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
عبدالغني عبداهللا علي الحاج2عضویهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
محمد محمود عبداهللا3رئاسهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
محمد سليمان عبدالكریم 3عضویهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
عبدالعليم احمد عبدالقادر3عضویهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
نجيب الغني محمد سفيان 4رئاسهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
طالل حميد احمد صالح4عضویهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
شرف احمد علي احمد4عضویهذآور مدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
نوریه احمد عبده علي 5رئاسهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
نجوي محمد علي حاجب5عضویهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
زیون عبد الودود عبد الرؤوف5عضویهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
سهام منصور سعيد محمد6رئاسهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
سميه محمد نعمان المغلس6عضویهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
نعيمه غالب عبدالدائم6عضویهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
آوثر احمد عقالن سعيد7رئاسهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
وحده قاسم ثابت سعيد7عضویهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
عفاف سيف عوض محمد7عضویهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
ورود محمود عبداهللا8رئاسهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
دالل محمد ردمان8عضویهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
مروه قائد أحمد سعيد8عضویهاناثمدرسة الفتح (بطنة)ز66تعز         
طارق محمد انعم اسماعيل1رئاسهذآور مدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
طارق اسماعيل الكدره بن منصور1عضویهذآور مدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
فوزي غالب عبدان الكدره1عضویهذآور مدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
منير عبد القادر عثمان الحمادي2رئاسهذآور مدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
انور محمد قاسم النهان2عضویهذآور مدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
معمر احمد عبداهللا القدسي2عضویهذآور مدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
عبداهللا عبده عبدان الخادم 3رئاسهذآور مدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
فكري عبدالكریم عبدالرزاق3عضویهذآور مدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
قؤاد محمد قاسم حاجب3عضویهذآور مدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
امل عبداهللا عبده سعيد4رئاسهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
رویده عبد الرحيم شائف4عضویهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
لوله عبد العزیز قائد محمد4عضویهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
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سحر عبد السالم عبد اهللا األآحلي5رئاسهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
هدیه علي احمد5عضویهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
هبه عبدالرحمن فارع5عضویهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
سبأ عبدالرقيب احمد سعيد6رئاسهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
احالم عبد الغفور سعيد عوض6عضویهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
سامية  محمد عبد الغني محسن6عضویهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
سمر عبد اهللا شرف قاسم7رئاسهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
احالم عبده سعيد7عضویهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
صباح عبد اهللا محمد جابر7عضویهاناثمدرسة الصباح بالكدرةح66تعز         
خالد عبداهللا درهم1رئاسهذآور مدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
نائل احمد عقالن غالب1عضویهذآور مدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
حافظ احمد عبد ناشر1عضویهذآور مدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
عبد الخالق عبد الوهاب حزام2رئاسهذآور مدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
عبدالعزیز عبداهللا عبدالحميد2عضویهذآور مدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
ماجد جالل علي العباسي2عضویهذآور مدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
نجيب عبدالدائم3رئاسهذآور مدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
عزام عبد الحبيب احمد محمد3عضویهذآور مدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
عبد الرحمن احمد عبد الكریم السبيئ3عضویهذآور مدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
خدیجه علي عبداهللا مصلح4رئاسهاناثمدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
آفى محمد شائف عبد اهللا4عضویهاناثمدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
فكریه منصور عبد اهللا نعمان4عضویهاناثمدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
افراح عبد اهللا ثابت احمد5رئاسهاناثمدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
ثریا عبدالمجيد عبدالواحد سليمان 5عضویهاناثمدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
عاتكه علي عبده محمد الصغير5عضویهاناثمدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
انتصار قائد عبده هائل6رئاسهاناثمدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
یاسمين عبدالرقيب عبداهللا6عضویهاناثمدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
اسراء عبد السالم فاضل علي6عضویهاناثمدرسة االمال(ضمة)ط66تعز         
عبد الغني علي احمد1رئاسهذآور مدرسة قریة الدمناتى66تعز         
ادریس سعيد غالب1عضویهذآور مدرسة قریة الدمناتى66تعز         
عادل احمد غالب 1عضویهذآور مدرسة قریة الدمناتى66تعز         
عارف سعيد غالب2رئاسهذآور مدرسة قریة الدمناتى66تعز         
عبده احمد الفقيه2عضویهذآور مدرسة قریة الدمناتى66تعز         
عبدالناصر طاهر احمد عبداهللا2عضویهذآور مدرسة قریة الدمناتى66تعز         
عبدالباسط محمد عبده قائد3رئاسهذآور مدرسة قریة الدمناتى66تعز         
توحيد سعيد عبد اهللا3عضویهذآور مدرسة قریة الدمناتى66تعز         
محمد سلطان عبد اهللا درهم3عضویهذآور مدرسة قریة الدمناتى66تعز         
احالم احمد صالح مقبل4رئاسهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
صابرین فاروق حزام4عضویهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
ابتسام عبدالودود احمد سعيد4عضویهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
ندى احمد غالب5رئاسهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
ملكه احمد عبد الفتاح5عضویهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
هناء قاسم فائد محمد5عضویهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
الهام یاسين قائد6رئاسهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
افراح عبدالقادر محمد سيف6عضویهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
سئون عبدة قائد ناجي6عضویهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
امل خالد سعيد شمسان 7رئاسهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
لطفيه سعيد مسعود7عضویهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
سمية سعيد أحمد بن أحمد7عضویهاناثمدرسة قریة الدمناتى66تعز         
محمد سعيد عبدالقادر1رئاسهذآور مدرسة الثورة صبنك66تعز         
سعيد عبد اهللا علي1عضویهذآور مدرسة الثورة صبنك66تعز         
مازن عبدالرحمن أحمد1عضویهذآور مدرسة الثورة صبنك66تعز         
ناصر سعيد محمد2رئاسهذآور مدرسة الثورة صبنك66تعز         
منصور احمد عبده سيف 2عضویهذآور مدرسة الثورة صبنك66تعز         
عبدالمجيد نعمان ابراهيم2عضویهذآور مدرسة الثورة صبنك66تعز         
ناصر نعمان ابراهيم 3رئاسهذآور مدرسة الثورة صبنك66تعز         
عبد الحكيم اسماعيل3عضویهذآور مدرسة الثورة صبنك66تعز         
خالد فيصل ابراهيم3عضویهذآور مدرسة الثورة صبنك66تعز         
امتياز عبداهللا خالد قاید4رئاسهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
انتصار قاسم عبده سيف4عضویهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
بسمه محمد علي قاسم 4عضویهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
ذآرى سعيد محمد احمد 5رئاسهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
عائدة هالل عبد الرحمن5عضویهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
احالم عبده مقبل عبد الوهاب5عضویهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
جيهان محمد سعيد ثابت6رئاسهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
هدوه عبده محمد قاسم 6عضویهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
شيرین حسن عبد اهللا عبد المجيد6عضویهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
اختيار عبداهللا طربوش 7رئاسهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
عرفت محمد قائد محمد7عضویهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
أفراح عبده حاجب7عضویهاناثمدرسة الثورة صبنك66تعز         
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حميد عثمان غانم الحمادي1رئاسهذآور المستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
ابراهيم محمد علي انعم1عضویهذآور المستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
یاسر علي عبده عثمان دغيش1عضویهذآور المستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
عبد الولي سعيد علي2رئاسهذآور المستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
ریدان عبدالخالق عبدالجبار سالم2عضویهذآور المستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
خالد قاسم عبده علي2عضویهذآور المستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
محمد عبده محمد سيف3رئاسهذآور المستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
عبد اهللا اسماعيل احمد سعيد3عضویهذآور المستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
مصطفي عبد القادر عبد اهللا3عضویهذآور المستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
عزیزة حسن محمد احمد4رئاسهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
عالم عبداهللا درهم شرف4عضویهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
اشواق عبدالوهاب صالح4عضویهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
آفاح عبدالخالق عبدالجبار سالم5رئاسهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
هيام صادق مهيوب سيف5عضویهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
امل علي محمد شرف5عضویهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
نوریة عبد الوهاب قائد أحمد6رئاسهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
نجاه علي عبده المنيفي6عضویهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
سامية أحمد علي الحبيشي6عضویهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
وفاء عبده محمد شرف7رئاسهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
ندي علي مارش هزاع7عضویهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
ارسال عبداهللا سعيد سلطان7عضویهاناثالمستشفى الریفي (بهمه)ا67تعز         
محمد احمد مقبل الصوفي1رئاسهذآور مدرسة السالم عجيلةب67تعز         
عبد اهللا احمد عبد اهللا الحمادي1عضویهذآور مدرسة السالم عجيلةب67تعز         
نبيل ثابت احمد عقالن1عضویهذآور مدرسة السالم عجيلةب67تعز         
سامي احمد شمسان علي2رئاسهذآور مدرسة السالم عجيلةب67تعز         
عبده عقالن علي ثابت2عضویهذآور مدرسة السالم عجيلةب67تعز         
نجيب ردمان حميد سلطان2عضویهذآور مدرسة السالم عجيلةب67تعز         
شهاب عبدالوهاب عبدالواحد محمد3رئاسهذآور مدرسة السالم عجيلةب67تعز         
محمد توفيق دغيش القدسي3عضویهذآور مدرسة السالم عجيلةب67تعز         
محمد علي بن علي غالب3عضویهذآور مدرسة السالم عجيلةب67تعز         
ابتهال محمد احمد عبد اهللا4رئاسهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
نوال احمد عبدالرحمن 4عضویهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
رشيده محمد عبده عون4عضویهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
سمر عبده عقالن علي ثابت5رئاسهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
احالم شرف محمد ناجي5عضویهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
فائزه عبد اهللا یوسف غالب5عضویهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
ندى عبدالحكيم محمد6رئاسهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
شذى شرف اسماعيل سالم6عضویهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
هيفاء قائد أحمد سعيد6عضویهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
حياه احمد شرف عبدالوآيل عبدالغني7رئاسهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
طيبه عبد اهللا عثمان غانم7عضویهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
فریال عبدالرقيب منصور7عضویهاناثمدرسة السالم عجيلةب67تعز         
أحمد حميد شرف1رئاسهذآور مدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
احمد عبداهللا عبده الطبيبه1عضویهذآور مدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
ابراهيم اسماعيل قاسم1عضویهذآور مدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
محمد عبد اهللا غانم احمد2رئاسهذآور مدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
نجيب احمد ناجي2عضویهذآور مدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
حمزه احمد قاسم عبده2عضویهذآور مدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
عبدالقادر احمد ابوبكر النمري3رئاسهذآور مدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
عبد الكریم صالح فارع سعد3عضویهذآور مدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
سيف عبد الواحد سيف احمد3عضویهذآور مدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
سميه احمد محمد ثابت4رئاسهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
رضاء علي مارش هزاع4عضویهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
سميه عبدالولي سيف عبده4عضویهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
هبه علي عبده صالح5رئاسهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
اآتفاء عبده احمد سعيد5عضویهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
ميادة شمسان عبد اهللا علي5عضویهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
حليمه علي محمد مقبل6رئاسهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
فوزیه احمد عبداهللا عثمان 6عضویهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
بدور ناجي سيف عبدة6عضویهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
ایمان احمد حمادي7رئاسهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
صفاء احمد سيف مهيوب7عضویهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
ساميه عبد اهللا احمد سعيد7عضویهاناثمدرسة الكفاح عرادهج67تعز         
یاسين هزاع احمد ثابت1رئاسهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
مازن شرف محمد ناجي1عضویهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
یاسر سعيد حسن غالب1عضویهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
جاود محمود اسماعيل2رئاسهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
یاسين عبدالرحمن حسن2عضویهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
عبداهللا احمد ثابت اسماعيل2عضویهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
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عبدالمجيد عبده عثمان المنصوب3رئاسهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
یاسين قائد شرف سالم3عضویهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
محمد احمد محمد حيدر3عضویهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
نجيب محمد هائل اليافعي4رئاسهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
ودیع محمد عبدالواحد امين4عضویهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
رفيق عبد المولى محمد طاهر4عضویهذآور مدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
سناء عبده طارش عبد اهللا5رئاسهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
احالم عبدالباقي هزاع محمد عقالن5عضویهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
حلى عبدالرحمن عبدالحميد5عضویهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
سعاد انور علي حسين6رئاسهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
واليه  احمد سعيد قاسم6عضویهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
ندى عبد سعيد سالم6عضویهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
نبيله عبد اهللا ثابت فارع7رئاسهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
اماني عبداهللا عثمان ناصر7عضویهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
نجيبه شرف محمد ناجي7عضویهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
سعاد محمد ناجي غالب8رئاسهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
أحالم محمد عبدالهادي8عضویهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
اميره عبد اهللا ناجي8عضویهاناثمدرسة اسماء حقيبةد67تعز         
عبد المغني احمد محمد عقالن1رئاسهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
عبدالواسع احمد عبداهللا ثابت عبده1عضویهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
نبيل محمد احمد مسعود علي1عضویهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
عبدالعزیز عبداهللا مهيوب سعيد2رئاسهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
محرم عبد اهللا عبده عبد الرب2عضویهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
عبد اهللا ابراهيم علي2عضویهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
نذیر احمد عبد الرب مغلس3رئاسهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
احمد محمد احمد عبداهللا سعيد3عضویهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
نبيل سرحان حميد3عضویهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
محسن امين حسن محسن سنان4رئاسهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
عمر سلطان محمد سيف4عضویهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
انيس منصور حسن محمد4عضویهذآور مدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
اسماء محمد احمد فاضل5رئاسهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
فيروز عبداهللا مهيوب سعيد محمد5عضویهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
احالم عبدالحميد احمد محمد مقبل5عضویهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
ایمان احمد قاسم محمد ناجي6رئاسهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
یاسمين محمد عبد اهللا عبد الجليل6عضویهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
غاده محمد مطهر احمد الفقيه6عضویهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
یاسمين عبد الحليم محمد احمد7رئاسهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
تغرید امين محمد سالم ناجي7عضویهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
حنان عبداهللا عبده حسن محمد7عضویهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
فردوس عبداهللا عبدالرحمن محمد8رئاسهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
تونس عبد اهللا  عبد الرحمن علي8عضویهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
رحاب عبد اهللا احمد اسماعيل8عضویهاناثمدرسسة النهظة بالدومه67تعز         
محمد نجيب عبدالحميد شائف1رئاسهذآور مدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
هالل صادق عبد اهللا علي1عضویهذآور مدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
عادل شرف عبده1عضویهذآور مدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
مرتضى احمد عبده ثابت2رئاسهذآور مدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
عبدالحافظ محمد احمد مسعود2عضویهذآور مدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
رمزي عبده علي عون2عضویهذآور مدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
احمد سلطان عبدالحميد شائف3رئاسهذآور مدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
فاتح عبد اهللا احمد عثمان3عضویهذآور مدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
امجد عبد الكافي محمد عبد الرقيب3عضویهذآور مدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
وفاء عباهللا سيف4رئاسهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
آفى سلطان عبدالحميد شائف4عضویهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
غاده شكري سلطان عبدالرب4عضویهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
افراح احمد محمد ثابت اسماعيل5رئاسهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
حنان محمد سلطان غالب5عضویهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
لينا احمد شایف احمد5عضویهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
زبده محمد غالب سعيد6رئاسهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
سهير عبدالسالم عبدالحميد شائف6عضویهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
إیناء محمد علي یحيى الحياني6عضویهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
ذآریات عبدالقادر عبد الغني یحيى7رئاسهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
شفا محمد شاهر فارع7عضویهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
بسمة آامل قاسم محمد7عضویهاناثمدرسة النجاح قحفة الریاحو67تعز         
عادل حزام ردمان1رئاسهذآور مدرسة المدفع اخمورز67تعز         
بشير سيف عبد الجليل عبداهللا1عضویهذآور مدرسة المدفع اخمورز67تعز         
معاذ علي یاسين سالم1عضویهذآور مدرسة المدفع اخمورز67تعز         
ضيف اهللا عبد اهللا شمسان2رئاسهذآور مدرسة المدفع اخمورز67تعز         
سعيد عثمان سيف سفيان2عضویهذآور مدرسة المدفع اخمورز67تعز         
عبدالباري قاسم عبده علي2عضویهذآور مدرسة المدفع اخمورز67تعز         
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عبدالرحمن علي محمد سالم3رئاسهذآور مدرسة المدفع اخمورز67تعز         
محمد فارع عبد الكریم ناجي3عضویهذآور مدرسة المدفع اخمورز67تعز         
علي محمد علي سعيد3عضویهذآور مدرسة المدفع اخمورز67تعز         
نجالء عبد الغفور سعيد قاسم4رئاسهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
سميه عبدالحفيظ علي مرشد4عضویهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
عبير محمد ردمان صالح4عضویهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
وصفيه یاسين حميد شمسان5رئاسهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
سميه احمد محمد الحاج5عضویهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
ماجده حميد عبد اهللا یاسين5عضویهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
ثمر عبد العزیز محمد ردمان6رئاسهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
سميه حزام مهيوب 6عضویهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
إیمان عبد المولي قائد سيف6عضویهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
بلقيس احمد عبدالعليم7رئاسهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
داليا نجيب عبده محمد حاشد7عضویهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
بشري سلطان محمد عبده7عضویهاناثمدرسة المدفع اخمورز67تعز         
مامون عبداهللا غالب1رئاسهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
هشام عبد الباقي عقالن حيدر1عضویهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
زهير عبده عبد اهللا علي1عضویهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
عبد العزیز عبد الغني عبد الفتاح2رئاسهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
جميل احمد سعيد شمسان2عضویهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
بدیع سيف غانم فارع2عضویهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
مطيع مهيوب سعيد فارع3رئاسهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
حمزه احمد عبد اهللا محمد3عضویهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
محمد عبدالوهاب عبده مقبل3عضویهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
عبد التواب عبد اهللا عقالن4رئاسهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
عقيل العزي عبده صالح4عضویهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
جهاد عبد الرحمن احمد عباس4عضویهذآور مدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
سيناء عبد الملك احمد سعيد5رئاسهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
نوال سعيد علي محمد البریهي5عضویهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
وهيبه علي محمد حسن5عضویهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
فاطمه علي بن علي سيف6رئاسهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
زالله شمسان محمد حيدر6عضویهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
نوریه عبد الباقي عقالن حيدر6عضویهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
تهاني عبد الوهاب عبد اهللا سيف7رئاسهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
وهبيه احمد محمد سيف7عضویهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
ماجده علي غالب سيف7عضویهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
نزیهه عبدالجبار احمد نعمان8رئاسهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
انيسه عبد الوهاب سلطان طاهر8عضویهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
جوهرة شرف محمد الفقيه8عضویهاناثمدرسة االیفوع وهبنهح67تعز         
فائز محمد سيف عبد اهللا1رئاسهذآور مدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
راوح سلطان مقبل سيف1عضویهذآور مدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
عبدالجبار محمد عبداهللا عبده1عضویهذآور مدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
خالد علي فارع سالم2رئاسهذآور مدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
احمد عبد اهللا حسن الفودعي2عضویهذآور مدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
احمد عبد اهللا احمد اسماعيل2عضویهذآور مدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
خالد محمد درهم سالم3رئاسهذآور مدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
محمد عبده محمد حسن3عضویهذآور مدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
علي عبدالحكيم قاسم طربوش3عضویهذآور مدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
حنان عبد اهللا احمد علوان4رئاسهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
امل عبد الرحمن محمد فارع4عضویهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
بشرى حمود محمد الحاج4عضویهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
اماني عبداهللا محمد احمد5رئاسهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
فاطمة محمد علي سعيد الخامري5عضویهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
ماروما ضيف اهللا عبد اهللا شمسان5عضویهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
عائشة مصطفى محمد احمد سيف6رئاسهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
ماجده عبداللطيف سعيد عبده6عضویهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
نجاه عبدالواسع عبداهللا عثمان6عضویهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
تغرید عبداهللا احمد الحاج7رئاسهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
ختام شرف سعيد عبده7عضویهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
تهاني أحمد حزام7عضویهاناثمدرسة ایفوع بني جابر الجندط67تعز         
جابر احمد محمد سيف الغالبي1رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
حامد عبد اهللا محمد قاسم1عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
ریاض عبده محمد علي1عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
مختار عبداهللا بن عبداهللا سعيد2رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
یاسر عبده محمد شرف2عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
فاروق عبد العزیز مبخوت قاسم2عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
عبد الغني سيف منصر3رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
علي عبده شمسان مالك3عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
مطيع قاسم محمد علي3عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
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فواز محمد فارع عثمان4رئاسهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
عادل سعيد علي غالب4عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
فهمي محمد حسن الخامري4عضویهذآور مدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
مفيدة جميل شمسان5رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
وهبيه محمد شرف مبخوت الخامري5عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
فاطمه محمد عبدالسالم الخامري5عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
خيریه محمد شرف مبخوت الخامري6رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
رحمه حامد عبد اهللا محمد قاسم6عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
بنان طه حمود عبده6عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
آوثر عبد الغفور سعيد قاسم7رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
جميله عبدالعزیز محمد بن محمد الحكيمي7عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
أسيا علي ثابت المحجاني7عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
فاطمه شمسان احمد الخامري8رئاسهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
باسمه عبد العزیز عبد الجليل فارع8عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
مرضية راجح حميد أحمد8عضویهاناثمدرسة ١٣ یونيو أخمورى67تعز         
عبد الجبار عبد اهللا عبد الرحمن1رئاسهذآور مدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
یحيى قاسم مدهش قاسم1عضویهذآور مدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
عبدالوهاب عبدالقادر مدهش1عضویهذآور مدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
معمر ابراهيم أحمد2رئاسهذآور مدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
خالد عبداهللا سعيد عثمان2عضویهذآور مدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
عبدالجليل عبداهللا حسن2عضویهذآور مدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
انتصار احمد محمد الصغير3رئاسهاناثمدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
امنه عبداهللا علي محمد 3عضویهاناثمدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
ماليه محمد مدهش محمد 3عضویهاناثمدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
ندى علي ناجي عبده4رئاسهاناثمدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
دالل عبد الباقي سيف تميم4عضویهاناثمدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
نجيبه عبد علي احمد4عضویهاناثمدرسة االشعاع (قية)ك67تعز         
شوقي محمد محمد 1رئاسهذآور مدرسة النور حورةا68تعز         
اسامه خالد احمد عثمان1عضویهذآور مدرسة النور حورةا68تعز         
عبد العالم حزام عقالن1عضویهذآور مدرسة النور حورةا68تعز         
عبد الناصر محمد قائد هزاع2رئاسهذآور مدرسة النور حورةا68تعز         
عمار محمد سعيد السامعي2عضویهذآور مدرسة النور حورةا68تعز         
عبداهللا إبراهيم علي الجنيد2عضویهذآور مدرسة النور حورةا68تعز         
مروه محمد قاسم ابراهيم3رئاسهاناثمدرسة النور حورةا68تعز         
غزال نبيل عبدالواحد 3عضویهاناثمدرسة النور حورةا68تعز         
رجاء على محمد 3عضویهاناثمدرسة النور حورةا68تعز         
مياده محمد عبدالجليل4رئاسهاناثمدرسة النور حورةا68تعز         
نبيلة عبده علي أحمد4عضویهاناثمدرسة النور حورةا68تعز         
نهي محمد مهيوب التيمي4عضویهاناثمدرسة النور حورةا68تعز         
ملكه عبد الكریم یوسف السامعي5رئاسهاناثمدرسة النور حورةا68تعز         
داليه احمد سيف 5عضویهاناثمدرسة النور حورةا68تعز         
منيرة محمد سعيد البيضاني5عضویهاناثمدرسة النور حورةا68تعز         
إبراهيم محمد قائد احمد1رئاسهذآور مدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
عبدالغني على اسماعيل 1عضویهذآور مدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
بشير شرف على 1عضویهذآور مدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
أیمن فاروق عبدالحفيظ2رئاسهذآور مدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
عبدالملك على اسماعيل 2عضویهذآور مدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
محمد احمد یوسف القاضي2عضویهذآور مدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
صفاء عبده احمد عبده 3رئاسهاناثمدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
وفاء عبده اسماعيل علي3عضویهاناثمدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
مریم محمد سيف نصر3عضویهاناثمدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
بدریه حمود عبد اهللا غالب4رئاسهاناثمدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
ایمان شرف علي غانم 4عضویهاناثمدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
عال عبده على عبداهللا 4عضویهاناثمدرسة قریة الكریف بالحفرب68تعز         
حزام ناجي عقالن 1رئاسهذآور مدرسة قریة الحوطةج68تعز         
خالد قائد محمد حسن العيساي1عضویهذآور مدرسة قریة الحوطةج68تعز         
عبد العزیز عبد الرحمن عقالن1عضویهذآور مدرسة قریة الحوطةج68تعز         
وليد احمد على عقالن 2رئاسهذآور مدرسة قریة الحوطةج68تعز         
جهاد محمد سلطان محمد االهدل2عضویهذآور مدرسة قریة الحوطةج68تعز         
معمر محمد سيف السامعي2عضویهذآور مدرسة قریة الحوطةج68تعز         
بسمه توفيق احمد قاسم 3رئاسهاناثمدرسة قریة الحوطةج68تعز         
مهاء منصور عبد اهللا ناجي3عضویهاناثمدرسة قریة الحوطةج68تعز         
الوان محمد احمد السامعي3عضویهاناثمدرسة قریة الحوطةج68تعز         
هدى یوسف حيدره4رئاسهاناثمدرسة قریة الحوطةج68تعز         
نادیه مصطفى احمد قاسم 4عضویهاناثمدرسة قریة الحوطةج68تعز         
نشوى خالد على عبيد4عضویهاناثمدرسة قریة الحوطةج68تعز         
احمد عبده احمد سلطان1رئاسهذآور مدرسة قریة القحفةد68تعز         
حميد سلطان محمد انعم1عضویهذآور مدرسة قریة القحفةد68تعز         
محمد عبده محمد عثمان 1عضویهذآور مدرسة قریة القحفةد68تعز         
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عبد الواحد محمد عبد الرحمن عبد اهللا2رئاسهذآور مدرسة قریة القحفةد68تعز         
ربيع عبدالوهاب هزاع2عضویهذآور مدرسة قریة القحفةد68تعز         
شكيب أحمد ناجي2عضویهذآور مدرسة قریة القحفةد68تعز         
معمر محمد على غالب 3رئاسهذآور مدرسة قریة القحفةد68تعز         
مروان عبد العزیز محمد عبده3عضویهذآور مدرسة قریة القحفةد68تعز         
عصام عبد اهللا مقبل عقالن3عضویهذآور مدرسة قریة القحفةد68تعز         
مروى محمد عبدالجليل 4رئاسهاناثمدرسة قریة القحفةد68تعز         
رمله محمد حسن عبد اهللا4عضویهاناثمدرسة قریة القحفةد68تعز         
نظيره عبده بن عبده هزاع4عضویهاناثمدرسة قریة القحفةد68تعز         
أمل محمد قاسم إبراهيم5رئاسهاناثمدرسة قریة القحفةد68تعز         
رفيقه عبدالوهاب عبده ثابت 5عضویهاناثمدرسة قریة القحفةد68تعز         
هناء یحيى ناصر قاسم5عضویهاناثمدرسة قریة القحفةد68تعز         
منيه عبدالباسط احمد محمد 6رئاسهاناثمدرسة قریة القحفةد68تعز         
راویه محمد غرسان محمد6عضویهاناثمدرسة قریة القحفةد68تعز         
فاتن عبده محمد محمد قاسم6عضویهاناثمدرسة قریة القحفةد68تعز         
صادق سالم غالب1رئاسهذآور مدرسة قریة النهمانه68تعز         
عواد عبدالرزاق احمد قاید السامعي1عضویهذآور مدرسة قریة النهمانه68تعز         
محمد عبد اهللا محمد اسماعيل1عضویهذآور مدرسة قریة النهمانه68تعز         
نوریة عبدالوهاب قاید2رئاسهاناثمدرسة قریة النهمانه68تعز         
علوم قائد ناجي 2عضویهاناثمدرسة قریة النهمانه68تعز         
رفيهه عثمان هزاع2عضویهاناثمدرسة قریة النهمانه68تعز         
ساره عبداهللا سعيد 3رئاسهاناثمدرسة قریة النهمانه68تعز         
هناء قائد آليب3عضویهاناثمدرسة قریة النهمانه68تعز         
دوله محمد قاسم سعد3عضویهاناثمدرسة قریة النهمانه68تعز         
ایهاب احمد سيف قاسم1رئاسهذآور مدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
عبدالرزاق ثابت حمود 1عضویهذآور مدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
عبدالقادر احمد محمد قاسم 1عضویهذآور مدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
شائف هائل محمد سعيد2رئاسهذآور مدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
عبدالعزیز عبدالقادر محمد 2عضویهذآور مدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
عبدالباري محمد عبدالرحمن عبده2عضویهذآور مدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
وفاء علي عبداهللا قاسم3رئاسهاناثمدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
سناء توفيق محمد هزاع 3عضویهاناثمدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
افراح عبدالرب معجب3عضویهاناثمدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
حصه عبدالقادر هائل سعيد 4رئاسهاناثمدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
نظيرة ثابت ناجي السامعي4عضویهاناثمدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
وزیره حمود محمد فارع4عضویهاناثمدرسة التصحيح اسفل جبلو68تعز         
عبدالرحيم احمد محمد عبداهللا 1رئاسهذآور مدرسة قریة البلسز68تعز         
سفيان ناجي احمد علي1عضویهذآور مدرسة قریة البلسز68تعز         
خالد ابراهيم علي غالب1عضویهذآور مدرسة قریة البلسز68تعز         
ایناس محمد احمد صالح2رئاسهاناثمدرسة قریة البلسز68تعز         
ليلى عبدالقوي محمد على 2عضویهاناثمدرسة قریة البلسز68تعز         
عال عبدالرحمن على عبداهللا 2عضویهاناثمدرسة قریة البلسز68تعز         
اسرار یوسف عبده محمد سعيد 3رئاسهاناثمدرسة قریة البلسز68تعز         
ليمه عبد الحق سلطان سعيد3عضویهاناثمدرسة قریة البلسز68تعز         
سبأ سلطان غالب3عضویهاناثمدرسة قریة البلسز68تعز         
محمد عبد الكریم طارش علي1رئاسهذآور مدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
منصور عبداهللا محمد عقالن 1عضویهذآور مدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
فيصل قاسم مقل1عضویهذآور مدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
عبدالعالم قاسم مقبل2رئاسهذآور مدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
محمد عبدالرحمن ناجي2عضویهذآور مدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
عبد الباسط محمد علي الخداش2عضویهذآور مدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
دالل عبد الرقيب لطف عبد اهللا3رئاسهاناثمدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
سميره عبداهللا سيف 3عضویهاناثمدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
رازمي عبداهللا شمسان 3عضویهاناثمدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
نزیهه سيف عثمان 4رئاسهاناثمدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
سوزان طه عبداهللا4عضویهاناثمدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
عتاب عبد اهللا محمد سعيد4عضویهاناثمدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
سماح ثابت علي محمد5رئاسهاناثمدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
سالي عبدالرحمن محمد 5عضویهاناثمدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
عبير عبده سيف محمد 5عضویهاناثمدرسة النجاح دمنة سامعح68تعز         
نائف طارش شمسان 1رئاسهذآور مدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
عبد اللطيف عبد اهللا سعيد الفقيه1عضویهذآور مدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
عبد العزیز محمد حزام محمد1عضویهذآور مدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
عبد الرقيب احمد محمد حسن2رئاسهذآور مدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
عبدالخالق شائف على 2عضویهذآور مدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
عبداهللا عثمان صالح2عضویهذآور مدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
سعاده قائد عبدالجبار 3رئاسهاناثمدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
لينا عادل احمد قائد عبد اهللا3عضویهاناثمدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
یسر شرف عثمان سعيد3عضویهاناثمدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
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اروى محمد عثمان سعيد4رئاسهاناثمدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
سهيه محمد عبده سيف 4عضویهاناثمدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
هناء حمود عبدالجبار 4عضویهاناثمدرسة الفوز بني احمدط68تعز         
محمد عبدالرب عثمان1رئاسهذآور مدرسة فتح الخيرى68تعز         
جميل عبداهللا عبدالودود 1عضویهذآور مدرسة فتح الخيرى68تعز         
جميل محمد ناجي سعيد 1عضویهذآور مدرسة فتح الخيرى68تعز         
محمد عبداهللا سيف 2رئاسهذآور مدرسة فتح الخيرى68تعز         
محمد ناجي مقبل سعيد2عضویهذآور مدرسة فتح الخيرى68تعز         
صادق مارش  منصر قائد2عضویهذآور مدرسة فتح الخيرى68تعز         
خزام محمد مجاهد 3رئاسهاناثمدرسة فتح الخيرى68تعز         
سباء سلطان سعيد عبد اهللا3عضویهاناثمدرسة فتح الخيرى68تعز         
رشيدة عبدالرب عثمان3عضویهاناثمدرسة فتح الخيرى68تعز         
عزیزه عبد اهللا حسن عبداهللا4رئاسهاناثمدرسة فتح الخيرى68تعز         
سميره عبده على قائد 4عضویهاناثمدرسة فتح الخيرى68تعز         
اسرار محمد قائد ناجي4عضویهاناثمدرسة فتح الخيرى68تعز         
عباس یوسف عبده مجاهد1رئاسهذآور مدرسة النور حمانك68تعز         
خليل قائد علي مقبل1عضویهذآور مدرسة النور حمانك68تعز         
سلطان احمد عبده1عضویهذآور مدرسة النور حمانك68تعز         
محمود فاضل عبد اهللا2رئاسهذآور مدرسة النور حمانك68تعز         
یاسين محمد عبدالرب2عضویهذآور مدرسة النور حمانك68تعز         
عبدالحكيم احمد یوسف مانع2عضویهذآور مدرسة النور حمانك68تعز         
شروق محمد سيف مقبل3رئاسهاناثمدرسة النور حمانك68تعز         
فائده ناجي حزام عقالن3عضویهاناثمدرسة النور حمانك68تعز         
خزام محمد قاسم عبد اهللا3عضویهاناثمدرسة النور حمانك68تعز         
اسماء حسان مجاهد عبد الرحمن4رئاسهاناثمدرسة النور حمانك68تعز         
نبيله احمد ناجي عبداهللا 4عضویهاناثمدرسة النور حمانك68تعز         
آساء عبد الجليل ناجي محمد4عضویهاناثمدرسة النور حمانك68تعز         
رضيه محمد عبدالرحمن 5رئاسهاناثمدرسة النور حمانك68تعز         
سماح سيف محمد عبده مجاهد5عضویهاناثمدرسة النور حمانك68تعز         
سعاد حمود عثمان غالب5عضویهاناثمدرسة النور حمانك68تعز         
یاسين قاسم عبده مجاهد1رئاسهذآور مدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
مشير عبداهللا عثمان 1عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
عبدالمجيد عبده امين 1عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
عبداهللا محمد قاسم عبدالوارث2رئاسهذآور مدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
معمر هائل مكرد مهيوب2عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
عبدالواسع نعمان قاسم2عضویهذآور مدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
اماني عبد اهللا ناجي علي3رئاسهاناثمدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
عبير عبدالقادر قاسم طارش3عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
بلقيس احمد قائد 3عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
صفيه حميد عبده نورالدین4رئاسهاناثمدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
احالم محمود فاضل عبد اهللا4عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
صفيه حميد عبده نور الدین4عضویهاناثمدرسة الجيل الجدید بالقنبل68تعز         
عبدالسالم نعمان محمد 1رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
وليد قائد محمد عبد الجليل1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
باسم منصور علي سيف1عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
عبد القادر مجاهد زید2رئاسهذآور مدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
عبدالباسط عبدالقادر على محمد 2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
احمد هزاع على 2عضویهذآور مدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
ندوة محمد قاسم عثمان3رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
رقيه مهيوب سيف3عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
انيسه محمد عبده حزام 3عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
قمریه عبداهللا على عبيد 4رئاسهاناثمدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
مرفت صادق معجب4عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
انتصار امين محمد عبد الجليل4عضویهاناثمدرسة الفجر الجدیدم68تعز         
ماجد عبد الرحمن احمد ناجي1رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایون68تعز         
محمد محمد عبداهللا ناجي1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایون68تعز         
عبدالباسط على محمد 1عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایون68تعز         
امين عبدالوسع ناجي 2رئاسهذآور مدرسة ٢٢ مایون68تعز         
نعمان عبد الحميد احمد ناجي2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایون68تعز         
احمد محمد مجاهد غالب2عضویهذآور مدرسة ٢٢ مایون68تعز         
صباح احمد ناجي فارع3رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایون68تعز         
حنان عبداهللا محمد عبداهللا 3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایون68تعز         
جميلة غانم قائد ناجي3عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایون68تعز         
یسرى عبداهللا اسماعيل محمد 4رئاسهاناثمدرسة ٢٢ مایون68تعز         
نجوي علي محمد حسن4عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایون68تعز         
جميله حمود احمد شمسان4عضویهاناثمدرسة ٢٢ مایون68تعز         
عارف عبدالقادر محمد ناجي 1رئاسهذآور مدرسة بني تميمس68تعز         
عبد العزیز قاسم محمد الحاج1عضویهذآور مدرسة بني تميمس68تعز         
خالد عبده احمد1عضویهذآور مدرسة بني تميمس68تعز         
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محفوظ حمود احمد عبد الجليل2رئاسهذآور مدرسة بني تميمس68تعز         
خالد ناجي محمد احمد 2عضویهذآور مدرسة بني تميمس68تعز         
عبدالخالق احمد عبده حيدر 2عضویهذآور مدرسة بني تميمس68تعز         
عزیزه عبد الرحمن طارش3رئاسهاناثمدرسة بني تميمس68تعز         
زبيده عبدالعزیز عبدالخالق 3عضویهاناثمدرسة بني تميمس68تعز         
سبأ عبداهللا عبدالوسع3عضویهاناثمدرسة بني تميمس68تعز         
لينا شرف عبده 4رئاسهاناثمدرسة بني تميمس68تعز         
سميه شایف عقالن ابراهيم4عضویهاناثمدرسة بني تميمس68تعز         
مرام عبد الرحمن محمد احمد4عضویهاناثمدرسة بني تميمس68تعز         
محمد قاسم عبد الوارث1رئاسهذآور مدرسة قریة الصبرهع68تعز         
محمد عبدالرحمن عبده محمود 1عضویهذآور مدرسة قریة الصبرهع68تعز         
عبدالفتاح ثابت اسماعيل1عضویهذآور مدرسة قریة الصبرهع68تعز         
منال عبد الرحمن احمد2رئاسهاناثمدرسة قریة الصبرهع68تعز         
الوان محمد عبدالرحمن عبدالحق2عضویهاناثمدرسة قریة الصبرهع68تعز         
احالم عبدالجبار احمد قائد 2عضویهاناثمدرسة قریة الصبرهع68تعز         
ادریس حميد عبده محمد 1رئاسهذآور مدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
وائل محمد عبدالحق السامعي1عضویهذآور مدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
معاذ محمد عثمان السامعي1عضویهذآور مدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
محمد عبدالواسع عمر2رئاسهذآور مدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
شوقي عبد اهللا عثمان2عضویهذآور مدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
عبد اهللا عبد الرحمن سيف احمد راجح2عضویهذآور مدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
رغده قادق احمد هائل3رئاسهاناثمدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
سحر منصور محمد عبد الرب3عضویهاناثمدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
اصيله عبد الرحمن محمد عبده3عضویهاناثمدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
رباب شرف عبد الغني سعد4رئاسهاناثمدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
شكریه احمد عبداهللا 4عضویهاناثمدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
مصائل عبدالكریم محمد اسماعيل4عضویهاناثمدرسة الميثاق ذي قاشطف68تعز         
معاذ عبد الرحمن عقالن1رئاسهذآور مدرسة السالم حورةص68تعز         
محمد احمد عبداهللا الجلف1عضویهذآور مدرسة السالم حورةص68تعز         
ردفان محمد عبداهللا سيف1عضویهذآور مدرسة السالم حورةص68تعز         
عبداهللا محمد عبدالجليل العيسائي2رئاسهذآور مدرسة السالم حورةص68تعز         
نبيل احمد مجاهد2عضویهذآور مدرسة السالم حورةص68تعز         
أحمد محمد سعيد حسين2عضویهذآور مدرسة السالم حورةص68تعز         
هائل على عبداهللا 3رئاسهذآور مدرسة السالم حورةص68تعز         
یاسر سعيد قائد محمد3عضویهذآور مدرسة السالم حورةص68تعز         
أسامة محمد یحيى عقيل3عضویهذآور مدرسة السالم حورةص68تعز         
مرضيه عبده سعيد احمد 4رئاسهاناثمدرسة السالم حورةص68تعز         
نجاه احمد اسماعيل یوسف4عضویهاناثمدرسة السالم حورةص68تعز         
بشيرة عبد العزیز قاسم4عضویهاناثمدرسة السالم حورةص68تعز         
نذیره عبد الروؤف سعد5رئاسهاناثمدرسة السالم حورةص68تعز         
شروق على محمد سعيد 5عضویهاناثمدرسة السالم حورةص68تعز         
اسوان عبدالرب ابراهيم احمد 5عضویهاناثمدرسة السالم حورةص68تعز         
نذیره عبدالرؤوف سعد 6رئاسهاناثمدرسة السالم حورةص68تعز         
نهى عبد الرحمن قاسم ابراهيم6عضویهاناثمدرسة السالم حورةص68تعز         
حليمه قائد اسماعيل مشهور6عضویهاناثمدرسة السالم حورةص68تعز         
محمد عبده حمود عساج 1رئاسهذآور مدرسة النجدة سربيتق68تعز         
فهيم احمد محمد اسماعيل1عضویهذآور مدرسة النجدة سربيتق68تعز         
عبد الوآيل علي ناجي1عضویهذآور مدرسة النجدة سربيتق68تعز         
رضوان محمد ثابت بن ثابت2رئاسهذآور مدرسة النجدة سربيتق68تعز         
عبدالفتاح محمد عبدالوهاب2عضویهذآور مدرسة النجدة سربيتق68تعز         
عبدالكریم احمد علي السامعي2عضویهذآور مدرسة النجدة سربيتق68تعز         
سحر حمود الحاج احمد قحطان3رئاسهاناثمدرسة النجدة سربيتق68تعز         
رشا عبدالعزیز محمد حسن 3عضویهاناثمدرسة النجدة سربيتق68تعز         
ادیبه محمد على محمد 3عضویهاناثمدرسة النجدة سربيتق68تعز         
سبأ عبدالرحمن طارش4رئاسهاناثمدرسة النجدة سربيتق68تعز         
عثرا عبد الفتاح احمد علي4عضویهاناثمدرسة النجدة سربيتق68تعز         
سميرة محمد سيف السامعي4عضویهاناثمدرسة النجدة سربيتق68تعز         
ودیع یاسين غرسان1رئاسهذآور مدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
عبدالجليل ثابت محمد 1عضویهذآور مدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
قائد الحاج عبداهللا 1عضویهذآور مدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
محمد مطهر علوان 2رئاسهذآور مدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
حمزة محمد عبداهللا السامعي2عضویهذآور مدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
صادق سيف عبد اهللا احمد2عضویهذآور مدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
ذو یزن محمد علي ناجي3رئاسهذآور مدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
نجيب هائل سعيد 3عضویهذآور مدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
عبد الرحيم طاهر سعيد غالب3عضویهذآور مدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
مشيرة عبدالسالم أحمد ناجي4رئاسهاناثمدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
دالل عبده غالب4عضویهاناثمدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
سبأ عبدالقوي على 4عضویهاناثمدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
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سميه عبدالودود على انعم5رئاسهاناثمدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
ذآرى محمد علي عقالن5عضویهاناثمدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
نجوي احمد منصور غالب5عضویهاناثمدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
سوزان عبد القادر هزاع6رئاسهاناثمدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
هاله قائد سيف6عضویهاناثمدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
تغرید فيصل عبد الكریم6عضویهاناثمدرسة قریة االرشاد عقفر68تعز         
مطهر عبدالعزیز محمد 1رئاسهذآور مدرسة قریة الفالحش68تعز         
هائل سعيد علي1عضویهذآور مدرسة قریة الفالحش68تعز         
الحمدي محمد محمد ثابت1عضویهذآور مدرسة قریة الفالحش68تعز         
عبداهللا محمد ثابت 2رئاسهذآور مدرسة قریة الفالحش68تعز         
عبد الباسط عبده سالم حزام2عضویهذآور مدرسة قریة الفالحش68تعز         
فاروق حمود سعيد خالد2عضویهذآور مدرسة قریة الفالحش68تعز         
عبد العزیز سيف قائد محمد3رئاسهذآور مدرسة قریة الفالحش68تعز         
عارف محمد عبداهللا احمد 3عضویهذآور مدرسة قریة الفالحش68تعز         
احمد شرف على الصمدي3عضویهذآور مدرسة قریة الفالحش68تعز         
نبيهه عبدالعزیز احمد على 4رئاسهاناثمدرسة قریة الفالحش68تعز         
تسنيم مطهر علي اسماعيل4عضویهاناثمدرسة قریة الفالحش68تعز         
طيبة عبد الرحمن عبد اهللا عبد المجيد4عضویهاناثمدرسة قریة الفالحش68تعز         
سهام مهيوب محمد هزاع5رئاسهاناثمدرسة قریة الفالحش68تعز         
سميه محمد ثابت 5عضویهاناثمدرسة قریة الفالحش68تعز         
حنان فؤاد أحمد عبده5عضویهاناثمدرسة قریة الفالحش68تعز         
عفاف منصور عبداهللا 6رئاسهاناثمدرسة قریة الفالحش68تعز         
نسيبه سعيد عبده محمد6عضویهاناثمدرسة قریة الفالحش68تعز         
صباح مقبل سعد6عضویهاناثمدرسة قریة الفالحش68تعز         
ضمين هائل عبد اهللا یحي1رئاسهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
طارق عثمان محمد مهيوب1عضویهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
عبداهللا هزاع احمد على 1عضویهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
عبداهللا هزاع عبداهللا 2رئاسهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
ساري محمد علي محمد مقبل2عضویهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
عبدالصمد هائل علي عقالن2عضویهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
أآرم عبد الواحد غالب3رئاسهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
عادل عبده احمد محمد 3عضویهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
عماد نجيب عبد اهللا عبده3عضویهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
یاسر هائل سيف4رئاسهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
عبداهللا عبده علي السامعي4عضویهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
بشير محمد علي محمد4عضویهذآور مدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
فائده شرف احمد محمد5رئاسهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
ناظله هائل سيف 5عضویهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
روحيه سعيد على عبداهللا 5عضویهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
سهام محمد ثابت 6رئاسهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
حسيبه احمد انعم هاشم6عضویهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
سلوى محمد قاسم سعيد6عضویهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
عبير محمد هزاع سلطان7رئاسهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
اشجان عدنان محمد الحاج7عضویهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
انتصار محمد قائد هزاع7عضویهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
رحاب ثابت سالم 8رئاسهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
نجاه علي سالم محمد8عضویهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         
آرامه حمود علي محمد8عضویهاناثمدرسة قریة معاذ بن جبلت68تعز         

صفحة ١٥٣ من ١٥٣


