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 الجراف يحير محمد هادي الكحالن 
 الجراف يحير القحوم  386
 الجراف أحمد القحوم  387
 الجراف يوسف اسحاق  388
 الصافية  احمد  المرتض   389
 الصافية  حامد المغرن    390
 الصافية  حسير  الشاج    391
 الصافية  الرحي   خالد  392



 

393   
ف   الصافية  عبدهللا الشر

394   
 الصافية  عبدهللا المران 

 الصافية  عل  الحمزي 395
 الصافية  عل  النونو  396
 الصافية  محمد الجالل  397
 الصافية  محمد الحمل   398
 الصافية  محمد عل  الشاج    399
 الصافية  هاشم الحمزي  400
 الصافية  احمد محمد مفضل   401
 الصافيه  اسامه مفضل  402
 الصافيه  اسماعيل الحمزي  403
يف 404  الصافية  انور الشر
 الصافية  احمد الديلم   405
 الصافية  أحمد الكبس   406
 الصافية  أحمد الوشل   407
 الصافية  أحمد عباس المهدي 408
 الصافية  حسام الشام   409
 الصافية  حسن العمدي  410
 الصافية  حسن سيد  411
 الصافية  حسير  الكبس   412
 الصافية  حسير  إبراهيم المتوكل 413
 الصافيه  حسير  أبو طالب  414
 الصافية  حسير  أحمد المحاقري  415
 الصافية  حمزه المحاقري  416
 الصافية  حمزه أحمد الوشل   417
 الصافية  حمزه حميد الدين  418
 الصافية  حمود لعلع  419
 الصافية  خالد الوجيه  420
 الصافية  د/أحمد الشام   421
 الصافية  ابراهيم الشام   422
 الصافية  د/عقيل الشام   423
 الصافية  زيد الشام   424
ف الذارج   425

 الصافية  شر



 

 الصافية  عبداآلله المحاقري  426
 الصافيه  عبدالجبار الشام   427
 الصافية  عبدالرحمن الكبس   428
  مفضل  429

 الصافيه  عبدالغي 
 الصافية  عبدالكريم الذاري 430
 الصافيه  عبدالكريم الوشل   431
 الصافية  عبدهللا الكبس   432
 الصافية  عبدالملك الحمل   433
 الصافية  عصام الديلم   434
 الصافية  عل  عبدهللا النوده  435
 الصافية  عل  الشاج    436
 الصافية  عل  الكبس   437
 الصافية  عل  المغرن    438
 الصافيه  عل  اسماعيل الحمران  439
 الصافية  عل  حسير  الديلم   440
 الصافية  عل  محمد المحاقري 441
 الصافية  عمار عل  اسماعيل الشام   442
 الصافية  مأمون المغرن    443
 الصافية  محمد احمد المحاقري  444
 الصافية  محمد الحميضة  445
 الصافية  محمد الظفري  446
 الصافية  محمد العمدي  447
448   

 الصافية  محمد الغربان 
 الصافية  محمد الوشل   449
 الصافيه  محمد حسير  أبو طالب  450
 الصافية  محمد سعد الفضيل  451
 الصافية  محمد محمد الماخذي  452
 الصافية  محمد يح  الوشل   453
454   

 الصافية  مح  الدين الجيسر
 الوشل   455

 الصافية  مصطف 
 الصافية  محمد الوشل   456
 الصافية  عل  الوشل   457
 الصافية  مطهر الكبس   458



 

 الصافية  نبيل محمد الديلم   459
 الصافية  نجيب الوادع   460
 الصافية  هاشم الحمزي  461
462   

ف   الصافية  هاشم أحمد الشر
463   

  النسر
 الصافية  ياش المفي 

 الصافية  الكبس  يح   464
465   

 الصافية  يح  المرون 
 الوحدة  ابراهيم عباس الحميضة  466
 الوحدة  ابراهيم عبدالرحمن ابوطالب  467
 الوحدة  زايد العزي  468
 الوحدة  عبدالجليل قاسم سعيد الخياط   469
  الحارث ابراهيم احمد يحير العزي  470

 بي 
   ابراهيم عبدالول  الوادع   471

 الحارثبي 
  الحارث ابراهيم عل  محمد الحمزي  472

 بي 
473   

  الحارث ابراهيم محد محمد عل  الكحالن 
 بي 

  الحارث ابراهيم محمد المرتض   474
 بي 

  الحارث ابراهيم يحير المرتض   475
 بي 

  الحارث ابراهيم يحير الوشل   476
 بي 

  الحارث احمد الشام   477
 بي 

   احمد المتوكل 478
 الحارثبي 

  الحارث احمد المؤيد  479
 بي 

  الحارث احمد عباس الوشل   480
 بي 

  الحارث احمد عبداالله ابوطالب  481
 بي 

  الحارث اسماعيل احمد المتوكل 482
 بي 

  الحارث اسماعيل المتوكل 483
 بي 

484   
  الحارث اكرم المرون 

 بي 
  الحارث العزي محمد عامر  485

 بي 
  الحارث عل  المنصورالقاسم محمد  486

 بي 
  هادي ابو عساج  487

  الحارث القاض 
 بي 

488   
  الحارث إبراهيم محمد الحون 

 بي 
  الحارث أحمد احسن عل  ابوطالب  489

 بي 
  الحارث أحمد حسير  القحوم  490

 بي 
491   

  الحارث أنور المرون 
 بي 



 

  الحارث جمال الحمزي 492
 بي 

493   
   جهاد الحسيي 

 الحارثبي 
 مجل   494

  الحارث حامد حسير 
 بي 

  الحارث حسن عل  ابو طالب  495
 بي 

  الحارث حسن محمد ابوطالب  496
 بي 

  الحارث حسير  عبدالرحمن ابراهيم  497
 بي 

  الحارث حسير  عزي ابوطالب  498
 بي 

499   
  الحارث حسير  مهدي الكحالن 

 بي 
ف الدين  500   الحارث حمود هاشم شر

 بي 
  الحارث خالد احمد الحميضة  501

 بي 
يف  502   الحارث خالد حسير  الشر

 بي 
  الحارث خالد قاسم المتوكل اخوة محمد  503

 بي 
  الحارث ذي يزن السقاف  504

 بي 
  الحارث سام  المؤيد  505

 بي 
ف ابو طالب  506   الحارث شر

 بي 
ف المؤيد  507   الحارث شر

 بي 
ف عبدالملك ابوطالب  508    شر

 الحارثبي 
  الحارث شهاب محمد محمد ابوطالب  509

 بي 
  الحارث صدام المؤيد  510

 بي 
  الحارث صالح اسحاق  511

 بي 
  الحارث صالح الرميمة  512

 بي 
  الحارث عباس المطهر 513

 بي 
  الحارث عباس الهادي 514

 بي 
  الحارث عباس حسير  الهادي  515

 بي 
ف الدين  516   الحارث عباس شر

 بي 
  الحارث عبد الرحمن المتوكل    517

 بي 
  الحارث عبداالله مطهر ابوطالب  518

 بي 
  الحارث عبدالحليم هاشم  519

 بي 
520   

  الحارث عبدالرحمن المرون 
 بي 

  الحارث عبدالرحمن عل  عباس عامر  521
 بي 

  الحارث عبدالرحمن محسن المتوكل 522
 بي 

  الحارث عبدالرزاق المؤيد  523
 بي 

  الحارث عبدالرقيب الحمزي  524
 بي 



 

  الحارث عبدالسالم جحاف  525
 بي 

  الحارث عبدالصمد ابوطالب  526
 بي 

527   
  الحارث عبدالصمد الغربان 

 بي 
  الحارث عبدالصمد المتوكل 528

 بي 
529   

  الحارث عبدالعزيز الحون 
 بي 

  الحارث عبدالعزيز جحاف  530
 بي 

   عبدالعظيم الحمزي  531
 الحارثبي 

532   
  الحارث عبدالعظيم المدان 

 بي 
  الماخذي  533

  الحارث عبدالغي 
 بي 

  الحارث عبدالكريم المؤيد  534
 بي 

  الحارث عبدالكريم محمد ابوطالب  535
 بي 

  الحارث عبداللطيف اسحاق  536
 بي 

537   
  الحارث عبدهللا الحون 

 بي 
  الحارث عبدهللا المتوكل 538

 بي 
  الحارث عبدهللا المرتض   539

 بي 
  الحارث عبدهللا محمد احمد ابو طالب 540

 بي 
  الحارث عبدهللا محمد المحاقري  541

 بي 
  الحارث عبدهللا يحير المرتض   542

 بي 
  الحارث عبدالمطلب هاشم ابوطالب  543

 بي 
  الحارث عبدالملك ابو طالب  544

 بي 
  الحارث عبدالملك االبيض  545

 بي 
  الحارث عبدالملك المرتض   546

 بي 
ف المؤيد  547   الحارث عبدالملك شر

 بي 
  الحارث عبدالملك مهدي الحميضة  548

 بي 
  الحارث عزالدين المؤيد  549

 بي 
  الحارث عزي احمد الحميضة  550

 بي 
  الحارث عصام مطهر السقاف 551

 بي 
ف مطهر السقاف  552   الحارث شر

 بي 
  الحارث ابراهيم االبيض عل   553

 بي 
554   

  الحارث عل  ابراهيم الكحالن 
 بي 

  الحارث عل  المحاقري  555
 بي 

  الحارث عل  الوادع   556
 بي 

  الحارث عل  عامر  557
 بي 



 

  الحارث عل  عبدهللا عبدالكريم ابو طالب  558
 بي 

  الحارث عل  عبدهللا يعيش  559
 بي 

   عل  محمد ابوطالب  560
 الحارثبي 

  الحارث عل  محمد احمد المتوكل  561
 بي 

562   
  الحارث عل  مهدي الكحالن 

 بي 
  الحارث عل  يح  المرتض   563

 بي 
564   

  الحارث عل  يوسف الكحالن 
 بي 

  الحارث عمر محمد المحاقري  565
 بي 

566   
  الحارث فهد محسن العيان 

 بي 
  الحارث فؤاد هاشم عامر  567

 بي 
  الحارث عمر العمديقاسم  568

 بي 
  الحارث متوكل المتوكل 569

 بي 
  الحارث محسن اسحاق  570

 بي 
  الحارث محمد ابراهيم ابو طالب  571

 بي 
  الحارث محمد ابراهيم المرتض   572

 بي 
573   

  الحارث محمد ابراهيم عل  الكحالن 
 بي 

  الحارث محمد احسن ابراهيم  574
 بي 

  محمد احمد  575
  الحارث الكحالن 

 بي 
  الحارث محمد احمد عامر  576

 بي 
  الحارث محمد احمد محمد الشام   577

 بي 
  الحارث محمد اسماعيل راوية  578

 بي 
  الحارث محمد االبيض  579

 بي 
يف  580   الحارث محمد الشر

 بي 
  الحارث محمد الشهاري 581

 بي 
  الحارث محمد العزي  582

 بي 
  الحارث الفخري محمد  583

 بي 
  الحارث محمد المرتض   584

 بي 
585   

  الحارث محمد أحمدالكحالن 
 بي 

586   
  الحارث إبراهيم أحمد الكحالن 

 بي 
  الحارث محمد حمود المتوكل  587

 بي 
ف السدم   588

  الحارث محمد شر
 بي 

يف عامر  589   الحارث محمد شر
 بي 

   محمد عبداالله ابوطالب  590
 الحارثبي 



 

591   
ف    الحارث محمد عبدالخالق الشر

 بي 
ي 592   الحارث محمد عبدالخالق الناشر

 بي 
  الحارث محمد عبدالرحمن المتوكل 593

 بي 
  الحارث محمد عبدالقدوس عامر  594

 بي 
  الحارث محمد عبدالكريم عبدهللا المتوكل 595

 بي 
  الحارث محمد عبدهللا احسن الحميضة  596

 بي 
597   

  الحارث محمد عبدهللا الحون 
 بي 

598   
  الحارث محمد عبدهللا الكحالن 

 بي 
  الحارث محمد عبدالملك المرتض   599

 بي 
600   

  الحارث محمد عل  أحمد الكحالن 
 بي 

  الحارث محمد عل  عامر  601
 بي 

  الحارث محمد محمد محمد حجر  602
 بي 

  الحارث محمد يح  المرتض   603
 بي 

  الحارث محمد يحير الشام   604
 بي 

  الحارث محمد يحير حميد الدين  605
 بي 

  الحارث احمد يحير حميد الدين  606
 بي 

607   
  الحارث محمد يحير عبدهللا الكحالن 

 بي 
608   

  الحارث محمد يوسف الكحالن 
 بي 

609   
  الحارث محمود ابراهيم الكحالن 

 بي 
610   

   محمود يحير محمد الكحالن 
 الحارثبي 

  الحارث مصطف  المتوكل 611
 بي 

612   
  الحارث مطهر أحمد الكحالن 

 بي 
  الحارث مطهر محمد مطهر الحمزي  613

 بي 
  الحارث منير الكبس   614

 بي 
  الحارث هادي حسير  هادي االسط  615

 بي 
  الحارث يح  محمد ابوطالب  616

 بي 
  الحارث يح  يح  ابوطالب  617

 بي 
  الحارث اسماعيل المتوكليحير  618

 بي 
  الحارث يحير الشام   619

 بي 
  الحارث يحير الشاهل   620

 بي 
  الحارث يحير الشهاري 621

 بي 
  الحارث يحير حجر  622

 بي 
623   

  الحارث يحير عبدهللا الكحالن 
 بي 



 

624   
  الحارث يحير محمد عبدهللا الكحالن 

 بي 
   يحير مطهر المتوكل 625

 الحارثبي 
  الحارث يوسف عبدهللا ابو طالب  626

 بي 
 شعوب  عل  محمد ابو دجانه  627
 شعوب  ابراهيم الوزير  628
 شعوب  ابراهيم حجر  629
 شعوب  ابراهيم غالب المنصور  630
 شعوب  محمد محمد زيد  631
 شعوب  حسن محمد زيد  632
 شعوب  احمد محمد زيد  633
يف  634  شعوب  احمد هادي محمد الشر
 شعوب  اسامه الوادع   635
 شعوب  اسامه عبدالباري الهادي 636
637   

 شعوب  اسماعيل الحون 
638   

 شعوب  اسماعيل الكحالن 
 شعوب  اسماعيل محمد احمد عباس 639
640   

 شعوب  اسماعيل محمد المدان 
 شعوب  الدكتور احمد الغماري 641
 شعوب  الدكتور عبدهللا الحمزي  642
 شعوب  جار هللاامير   643
 عل  جار هللا 644

 شعوب  امير 
 شعوب  بسام شالع  645
 شعوب  توفيق الشاج    646
647   

ف   شعوب  توفيق الشر
 شعوب  جعفر حجر  648
 شعوب  حسير  محمد المتوكل 649
 شعوب  حسير  مهدي شندق  650
 شعوب  حمزه العزي  651
 شعوب  خالد اسماعيل جار هللا 652
 شعوب  المتوكل خالد  653
 شعوب  زيد الشهاري  654
 شعوب  زيد المتوكل  655
 شعوب  سلمان المؤيد  656



 

657   
 شعوب  سيف احمد المدان 

 شعوب  طه السقاف  658
ف الدين  659  شعوب  عبدالرب شر
660   

 شعوب  عبدالرحمن حسير  المدان 
661   

 شعوب  عبدالسالم الحون 
 شعوب  عبدالسالم عامر  662
 شعوب  عبدالعزيز عامر  663
  صالح الدين  664

 شعوب  عبدالغي 
 شعوب  عبدالقدوس العلوي  665
 شعوب  عبدالقدوس المحطوري  666
 شعوب  عبدالكريم مفضل 667
668   

ف   شعوب  عبدالاله الشر
669   

 شعوب  عبدالاله الغربان 
 شعوب  عبدالاله المؤيد  670
 شعوب  عبدهللا اسماعيل جار هللا 671
 شعوب  عبدهللا االسط  672
ي  673  شعوب  عبدهللا الناشر
ف الدين  674  شعوب  عبدهللا شر
 شعوب  عبدهللا محمد جارهللا  675
 شعوب  عبدهللا محمد عامر  676
 شعوب  عبدهللا مفضل  677
 شعوب  عبدهللا يحير عثمان الوزير  678
 شعوب  عبدالمجيد محمد المتوكل 679
 شعوب  عبدالملك احمد عامر  680
681   

 شعوب  عبدالملك الحون 
682   

ف   شعوب  عزي الشر
683   

 شعوب  عقيل المدان 
 شعوب  عل  احمد زباره 684
 شعوب  عل  اسماعيل المؤيد  685
 شعوب  عل  الكبس   686
 شعوب  عل  الهادي  687
 شعوب  عل  حسن المهدي 688
 شعوب  عل  محمد المؤيد  689



 

690   
 شعوب  عل  مران 

 شعوب  ابراهيم المرتض   691
 شعوب  عل  هاشم الحمزي  692
 شعوب  غالب المؤيد  693
 شعوب  فواز عبدالقادر المهدي 694
 شعوب  فؤاد المساوى  695
 شعوب  قاسم الكبس   696
 شعوب  محمد  جحاف  697
698   

 شعوب  محمد احمد المدان 
 شعوب  محمد الخالد  699
 شعوب  محمد الشاج    700
 شعوب  المنصور محمد  701
 شعوب  محمد حسير  الديلم   702
 شعوب  محمد عبدالخالق حجر  703
 شعوب  محمد عبدالرحمن الخالد  704
 شعوب  محمد عبدالرحمن المؤيد  705
 شعوب  محمد عبدهللا عامر  706
 شعوب  محمد عل  عامر  707
 شعوب  محمد محمد المنصور  708
 شعوب  محمد محمد فايع  709
 شعوب  المتوكلمحمد نرص  710
 شعوب  ماجد نرص المتوكل 711
 شعوب  عل  نرص المتوكل  712
 شعوب  محمد هاشم المرتض   713
 شعوب  مصطف  عامر  714
715   

 شعوب  مطهر حسير  المدان 
 شعوب  مطهر عبدالرحمن عبدالقادر 716
 شعوب  مفضل احمد مفضل  717
 شعوب  هاشم احمد المتوكل 718
 شعوب  هاشم المرتض   719
720   

 شعوب  وليد الحون 
721   

 شعوب  يحير الغربان 
 شعوب  يحير المتوكل 722



 

723   
ف   صنعاء القديمة  ابراهيم الشر

 صنعاء القديمة  ابراهيم المتوكل 724
725   

 صنعاء القديمة  ابراهيم المدان 
 صنعاء القديمة  احمد احمد حجر  726
 صنعاء القديمة  احمد اسحاق  727
 صنعاء القديمة  الكبس  احمد  728
 صنعاء القديمة  احمد حميد الدين  729
 صنعاء القديمة  اسامه عبدهللا االمير  730
 صنعاء القديمة  امير  المحاقري  731
 صنعاء القديمة  ايمن الشام   732
 صنعاء القديمة  إبراهيم محمد الجالل  733
 صنعاء القديمة  إسماعيل كوكبان  734
 صنعاء القديمة  بالل الغيل 735
736   

ف   صنعاء القديمة  جميل محمد عل  الشر
 صنعاء القديمة  حسن احمد سام  737
 صنعاء القديمة  حسير  المهدي 738
 صنعاء القديمة  زيد حميد الدين  739
 صنعاء القديمة  سام  االعرج 740
ف الفران  741  صنعاء القديمة  شر
 صنعاء القديمة  شمس الدين كوكبان  742
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