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 النــــــــعإ
يرجىىىى األىىىىأاضاءىىىىة التدىىىىوماايدىىىىااضالىىىىسريئاةألسىىىىوتسيعةاضالوايىىىىااضسىىىىألودعةاسىىىىرتااألرضج ىىىىاا
ضإلسضر اضا وألىىىىااان ىىىىدةأاضالوسيأليىىىىااال  دىىىىااض سىىىىلألور اضاأل نة ىىىىااألىىىىأاألللىىىى اضاءسألىىىىااضاألس يىىىىاا

إجىىىرضمضتاضا صىىىألااانلصىىىة اتنىىى اضاىىىر ةاضاىىىة ي  اءىىى  اا وسىىىللألو اةضاءوصىىىاةضالأألي ىىىوتا ل ىىى ا
األىىىىأايىىىىةةا ة،اة ا للألىىىى ا20/9/2022ضاألةضفىىىى ااضاث ثىىىىومفلىىىىر ا اللجىىىىوة ات ىىىىر اضيىىىىوةاض لىىىىسضم 

األسدةايااضالأءير.ا
ا وأل اسرتااضالدةراألعاضص لو اضاةثود اضالوايا:

 لىىىىىىوسيأل ا،اصىىىىىىةر األىىىىىىأاضاألىىىىىىدا تاضا نأليىىىىىىااس ىىىىىىعوس اضا لىىىىىىواةريةئاألىىىىىىعاضاسىىىىىىج اض .1
 ةضا عوسضتاضا نيو(ا

 (   اض ص اساضسلألور اضاثو ةيااا .2
 ضا  و ااضا ءصياا.ا .3
  رضراضال ييأا. .4
 .ضالة يفافلةى .5
 ضإلدوفااضاألوايا. .6
ا.لسيثا٦*٤صةرليأا ءصيااا .7

 

 االسم االسم

ن احمد فارع ن بجاش عبده ابتسام عبدالمعي   سناء امي 

  سناء خالد دمحم سيف  ابتهال اسماعيل احمد زيد
 العريق 

 سناء دمحم عبده قائد ابتهال طه سالم دمحم عوض

 شكري عبدالقادر دمحم قائد احسان حسن يح  حسن

ن  احسان عبدالرحيم دمحم عثمان  صفاء عل  عبده حسي 

 صفاء دمحم عل  العزب احالم احمد عل  دمحم

 صفوان طاهر دمحم عل   احالم احمد ناج   دمحم الراع  

 صفية عبدهللا حيدر الوليدي الحمادياحالم حزام مجاهد 

 صنعاء احمد ناج   عبده مهدي احالم طاهر نعمان سعيد دمحم

 طالل احمد عل  عل   احالم عبدالرحمن عبده غانم
 طالل دمحم عبيد عبدهللا احالم عبدالرحيم دمحم احمد

  
 عادل حميد بجاش الصلوي احالم فؤاد عبدهللا عبدهللا عبدالغنن

عن   احالم دمحم 
 عادل عل  احمد قايد دمحم انعم الشر

 عامر عل  سالم فارع احمد عبدالقادر دمحم عبدالرب

 عبدالباسط عبدهللا عبدالعزيز احمد احمد عبدهللا حمود دمحم

  عبدالواراث دمحم ثابت احمد دمحم سعيد سلطان
 
 عبدالباق

  
 عبدالرحمن عل  احمد جامل اختيار احمد سالم العواضن

 عبدالرحمن دمحم سيف عبدالرحمن دمحم ناج    اخالص هاشم

 عبدالرقيب عبدهللا عبدالحميد اروى احمد عبده الشيبة
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 عبدالرقيب دمحم عبدالوهاب احمد اروى احمد عل  عبدهللا البعدانن

 عبدالعزيز عقالن احمد سعيد اروى عبدهللا دمحم قائد الزهري

 عبدهللا دمحم سعيدعبدالغفور  اري    ج عبدهللا ناج   احمد الشماري

  
  عبدالعزيز العريق 

 
  فائد عبده احمد اسماء عبدالباق

 عبدالغنن

  
ن
 عبدالقوي احمد هائل سيف اسماء عبدالرحمن خالد المخالق
  
ن
 عبدالكريم قاسم قاسم اسماء دمحم حمود دمحم المخالق

 عبدهللا احمد حسن عل   اسماء دمحم عائض ثابت

ن نرص  عبدهللا عبدالرحمن دمحم احمد اشجان عبدالمنان امي 

ي  عبدهللا محمود عل  سيف عامر افتخار احمد عبدالرحمن عل  الشمي 

 عبده عل  حزام عايض افراح دمحم عبده دمحم قاسم 

  
 عبي  سلطان سعيد عبده اقليم عبدهللا نارص الهمدانن

 عبي  عبدالحكيم منصور امال صادق سليمان عل  

ن عبدالرحيم    امي 
 عبي  دمحم قائد سالم االديم  امانن

  عل  احمد عل  
 عتاب عبدالقادر احمد دمحم امانن

  غالب دمحم الحرازي
 عدنان عبدالعزيز عبدالرسول عبدالرزاق امانن

  هزاع دمحم احمد قائد
 عزة قائد سيف منصور النقيب امانن

  عالء عبدالوهاب عبده عل   امة هللا عبدالرحمن احمد عبدهللا الحاج
 العريق 

 عالء مهيوب احمد سعيد امل عبدهللا نعمان عثمان

 عل  دمحم صالح الرجوي امل عبده عل  دمحم

 عل  يح  احمد يح   امل عل  دمحم غالب

ن سيف احمد عون  عماد نجيب عل  شمسان امي 

  
 عمار سعيد دمحم مح  الدين انيسة احمد دمحم عل  البيضانن

 عبده حميد سيفعمار  ايمان عبده دمحم عبدهللا

 غادة ادريس قائد حيدر دمحم باسم عبدالجليل احمد نعمان القدخ  

 غادة سلطان اسماعيل نعمان بدرية رزاز خالد ناج   
   بسام دمحم قائد ناج   

 غازي حسن عل  دمحم النوينن

 الفا فيصل عبدهللا صالح القباط   بسيمة دمحم غالب عل  

 عزالدين احمد سعيدفادية  بشارة عل  حسان عبدالجليل 

عن   
ى سيف عبده فرحان الشر  فاروق سلطان سعيد عبدهللا بشر

 فاروق عبدالكريم الموفق احمد بشي  حسن عز الدين الكبودي

ف بشي  سعيد سيف احمد  فهد دمحم طارش شر

 فهيم حزام سبف محسن المغلس بلعيد طه شمسان سعيد

ن  تغاريد احمد عبده احمد  عبدالغفار حسي 
 كقن

  طالل عبدالعزيز فارع
 لميس عادل عبدالرحمن السقاف تهانن

  عباس احمد عقالن
   تهانن

ن
ا يح  احمد السياع ن  لي 

ي  ماجد قاسم اسماعيل عل   توفيق قائد احمد الزبي 

 مالية دمحم هائل سالم  ثريا عبدالسالم عبده احمد العزعزي
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 مبارك دمحم غانم عبدهللا جمال جميل عبدالرحمن القرخر

 مجيب عبدالحكيم سيف سعيد جمال سيف دمحم حسن

 دمحم احمد عبده االثوري جميل جمال حسن عل  

ن شائف عبدهللا الفقية جميل صالح دمحم فرحان  دمحم امي 

 دمحم عبدالجليل عبده قحطان جواهر قاسم عبدالجليل غالب
ن دمحم مطهر  دمحم عبدالجليل قاسم سعيد حامد ياسي 

ن عبدهللا احمد   دمحم عبدالحميد دمحم فرحان عل  العامريحسي 

 دمحم عبدالرحمن قايد زيد حكيم قائد عبدهللا عبدالرب

 دمحم عبدالسالم عبدالماجد نائف حمدي طاهر عل  حيدر

  
 دمحم عبدالكريم دمحم عقالن حنان احمد دمحم عل  البيضانن

 دمحم عبده صالح هدوان حنان عبدهللا اسماعيل عبدالكريم

 دمحم محمود عل  قاسم الشبوط   عبدهللا عل  المجاهدحنان 

 دمحم نجيب مجاهد عل  المقطري حنان دمحم عل  عبدالرب القباط  

ن احمد المقطري حنان دمحم مهيوب فرحان  مرفت امي 

ف دمحم قاسم سعيد حنان مهيوب لطف غالب  مشر

  
 مصطقن سيف احمد صالح حورية قائد عبده سعيد القحطانن

 معاذ سعيد عبدهللا نارص سعيد عل  المريشخالد عبده 

 معاذ عبدهللا احمد فارع خديجة عادل عبدالوهاب عوهج

 معاذ عبده دمحم الصالج   خديجة عل  دحان غانم

ن جمال احمد سفيان ثابت خديجة عل  دمحم احمد الفتيح  معي 

   خطاب عبدالرحمن عبدالخالق
 منال عبدهللا فرحان نارص قائد القحطانن

 منال فؤاد احمد عل   دمحم سعيد كليب المقطري خلود 

 منال دمحم عثمان فارع ذكريات دمحم عل  الغنام

  المقطري
 منن غالب عبدهللا الوليدي رام  احمد عبدالغنن

 مني  دمحم عبده عوض  رامية عل  حميد سيف
 مها عبدالحق عل  دمحم رانيا نارص عل  عبدهللا

 غالب سعيد صالح قحطانمها  رحمة عبدالوهاب عل  سعيد

عن    رزيقه عبدالمجيد السيد ثابت
 مها قائد دمحم قحطان الشر

 مها دمحم غالب حمود رشا احمد مقبل غالب

 مهدي قاسم سعيد بن سعيد رشا عارف سعيد عبدالرحمن االصبح  

 مهران قائد غالب عبده سعيد رشا دمحم عل  النود

 هائل عبدالسالممهند عبدالجبار  رشاد حمود بجاش ثابت

   رشيد عبدالواسع عبداللطيف عبدهللا
ن
 موخ سعيد سلطان سعيد المخالق

 موخ عبده قائد حيدره رضية دمحم دمحم االبيض

 ميادة حمود عثمان دمحم رفاء هائل عبدالجليل سعيد

 ميادة عبدالغفور ابراهيم دمحم رفقية محسن غالب سعيد

 عبدهللا عبده ميادة عبدالول   رقية احمد قائد حسن
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 ميادة نجيب دمحم احمد ثابت رقية سعد احمد دمحم

 ميمونة عل  عبدهللا عباس رقية عل  دمحم صالح

 نادية دمحم احمد المنصوب رمزي احمد عل  

 عبدالباري عل  احمد
ن  نادية دمحم قئد عل  عبدالول   رمسي 

  
 ناهد صادق عبده قاسم رنا عل  عبدهللا البعدانن

اع   فرحان صالحروائح حميد   ناهد منصور دمحم قاسم الشر

 نائف عل  دمحم مهيوب رؤوف سلطان دمحم ناج   

 نائلة عبدالحليم احمد فارع الصلوي ريما عبدالرحمن وجبه دمحم

 نبيل عبدهللا سعيد سيف ريمان دمحم عبدهللا احمد القدخ  

 نبيل ناج   دمحم سعيد زائد سلطان احمد سالم

 نجاة طاهر دمحم االن    البغيل  زينب نرص سيف احمد 

 نجوى عبدالحكيم صالح احمد سارة عبداللطيف مهيوب العسل  

 نجوى عبدهللا عل  سعيد سارة فهم  عل  حسن   

 ندوى دمحم سعيد كليب سامر سالم دمحم البديح   

 نسيبة عبده محسن عبدهللا سام  عبدالجبار عبدالحافظ 

 مرشدنىه دمحم دبوان  سباء سلطان سيف علوي

 هالة عبدالرحمن دمحم عبده سباء عبدالقادردبوان خالد

 هالة عل  احمد غالب سحر سليمان عبدالعزيز احمد

 هالة دمحم دمحم سلطان سحر عبدالحافظ دمحم ناج   

 الهام منصور عل  شمسان شداد سحر هاشم قائد سلطان الجرادي

 هالء عبدهللا مسعد فرحان سعاد عبدهللا حيدر الوليدي

 هند قائد عبدالرب عل  عبدهللا سالء دمحم دبوان دمحم 

 هيثم يح  دمحم غالب سالم عل  قاسم غالب العرنوط

ن نعمان سعيد االثوري سلم حمود احمد قحطان  وجدي امي 

 وداد طه دمحم قائد الصلوي سلوى ناج   الحاج حمود 
 وضاح احمد كامل سنان سليمان حمود مرشد احمد

 وضاح دمحم حسن مهدي سعيدسماح سعيد سالم 

 وفاء عبدهللا حيدر القدخ   سمر عبدالرحمن دمحم دمحم

 وليد دمحم عبادي طالب سمية عقيل عل  عبدالستار

 وليد مهيوب قاسم ناج    سمية غالب عثمان قائد

ن عبده سعيد قائد الشوري سمية دمحم عبده مقبل  ياسي 

  
كانن    سمية مهيوب غالب الي 

 سعيديشى احمد مثنن

ة غانم دمحم سعيد  يونس احمد قاسم حسن المعمري سمي 

ة دمحم ابراهيم سعيد    سمي 
 يونس احمد دمحم يح  البعدانن

 


