
 
 
 

2021 - السنوي التقرير  

والتعليم الصحة  
 

INITIATIVE FOR SOCIAL ACTION FOUNDATION 

(INSAN) 

 

(مؤسسة مبادرة العمل االجتماعي)  
 

 

 



 
 
 

 المقدمة
 

اليمن في واألطفال األمهات وفيات من الحد في المبتكراستخدام مركز عن بعد      

 بعد عن مراكز إنشاء لدراسة تجريبي مشروع في العمل بدأت االجتماعي العمل لمؤسسة مبادرة: الغرض

 والدورات ، والطفل لألم المبتكرة الصحية الرعاية استخدام خالل من ، اليمن في الحرب مناطق في

 بدأ ، السياق هذا في. اليمن في مختلفة مواقع في المختلفة التعليمية والدورات اإلنترنت عبر التدريبية

 خاصةايدو كاست شركة تقدمها  التي والخدمات الدعم خالل من بدأت اليمن اتصاالت مركز مشروع

 محدودة باكستان

مركز عن بعد زنجبار مشروع عن مفاهيمية مذكرة  

  

مشروع يعمل  وجلسات ، للبشرة بعد عن واالستشارات ، والطفل األم صحة خدمات ويقدم أشهر عدة منذ  

 المشروع هذا تشغيل يتم. اإلنترنت عبر اإلنجليزية باللغة المحادثة ودروس ، واالستشارات ، العقلية الصحة

 األطباء يثبت حيث ، اإلنترنت عبر بعد عن الصحية للرعاية مبتكرة تعليمية منصة خالل من بأكمله

اإلنترنت عبر منصة باستخدام مختلفة بلدان من دعمهم والمعتمدون المدربون . 

 

هي االجتماعي العمل مؤسسة مبادرة رعاة  EDUCAST ، الرقمية الصحة مجال في تعمل شركة وهي 

من خبراء مدربين من ، البلدان من العديد في اإلنترنت عبر والتعليم  EDUCAST ، جميع توفير تم وقد 

زنجبار في واألطفال للنساء الخدمات . 

 

  اآلن نقدم

 اتصال لها سيكون الخارجية المتنقلة الشاحنة هذه في ، المتنقلة التعليم ووحدة المحمول الهاتف عيادة أيًضا

كبيرة شاشة مع ، بعد عن التطبيب معدات وجميع شمسية طاقة ووحدة باإلنترنت  (LED) صوت ومكبرات ، 

 خالل من وأطفالهن للنساء اإلنترنت عبر صحية خدمات نقدم و مختلفة مواقع إلى الشاحنة هذه ستنتقل

 في العمل مهارات وكذلك اإلنجليزية اللغة الناس بتعليم سنقوم ، المتنقلة الشاحنة هذه من وأيًضا ، طبيباتنا

العقلية الصحة ومحاضرات المكتب  

 

 

المستقبل، في  

 



 
 
 

 متنقل ومختبر المتنقلة القلب تخطيط ووحدة المحمولة الصوتية فوق الموجات وحدة إنشاء أيًضا نعتزم 

 المزيد توفير أيًضا ويمكننا ، سبق ما بكل القيام فيمكننا ، متبرعين على العثور من تمكنا إذا. الدم لفحوصات

وشقرا وخنفر حضرموت مثل ، أخرى مدن في التسهيالت هذه من  

 

وتعليم في شقره و زنجبار ةمشاريع صح  

 

 

 

 



 
 
 

    

  

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 كشف المرضي والطالب مع التقرير موجود
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wwww.insan-yemen.org 
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ن يمن عيادة عن بعد ابي 

كشف المرضن-2021

المكاناسم الدكتور المرضالعنوانالتلفونالعمراسم مريضتاري    خرقم

18-Janة  عوض  الذمدمي شقرةمنير

دكتورة 

السعوديةتحريم-فايزة
29-Janن عبداللة دكتورة فقر دمشقرة30770869813نور حسير

ريحانه

عمان

3
9-Janامراض شقرة3650404هند خالد علي

جلدية

دكتورة 

ريحانه

عمان

49-Janامراض  شقرة23شيما يحي احمد

باطنية

دكتورة 

ريحانه

عمان

5
9-Janئ يونس صالح امراض شقرة10733518337بشر

جلدية

دكتورة 

ريحانه

عمان

6

9-Janالم مفاصلشقرة56735287354بالسم عوض عبدهللا

دكتورة 

عمانريحانه

79-Janوجع بالثدئشقرة30776423690رانيا عبدهللا

دكتورة 

عمانريحانه

8

9-Janشقرة60فاطمه دمحم سليمان

ارتفاع السكر 

والضغظ

دكتورة 

ريحانه

عمان

99-Jan

سلمئ نارص احمد

شقرة60

الم مفا 

ومنظقه 

الصدر

دكتورة 

ريحانه

عمان

109-Janالسعوديةدكتورة ناديه شهزادالم بالركبهشقرة38650474مارينا دمحم كرامه

119-Janيفه عبدهللا شقرة50776423690شر

فطريات 

السعوديةدكتورة ناديه شهزادجلدية

12

9-Janشقرة47736617780ليبيا دمحم حنش

تضخم قلب 

السعوديةدكتورة ناديه شهزادوسكري

139-Janشقرة17اقدار خالد

ي 
ن
تكشات ف

الدم

دكتورة 

عمانريحانه

14

11-Janي الرقبهشقرة55711066288عيشة سليمان االهدل
ن
قده ف

دكتورة 

غمانريحانه

1511-Janشقرة45713005534سالم  صالح عبدهللا

امراض 

العظام

دكتورة 

عمانريحانه

16

11-Janشقرة50غالب علي عبدهللا

امراض 

العظام

دكتورة 

عمانريحانه

1711-Janشقرة35713005534هنا غالب علي

امراض 

نسائية

دكتورة 

عمانريحانه

18

11-Janشقرة5عمر أسامة االهدل

امراض 

المسالك 

بولية

دكتورة 

ريحانه

عمان

1911-Janة جابر باضاوي التهاب االذنشقرة3منير

دكتورة 

عمانريحانه



ن يمن عيادة عن بعد ابي 

كشف المرضن-2021

20

11-Janشقرة35نفيسه صالح دمحم

امراض 

نسائية

دكتورة 

عمانريحانه

2111-Janشقرة12770833606هاشم احمد فدعق

ي 
ن
تكشات ف

الدم

دكتورة 

عمانريحانه

22

11-Janي الرقبهشقرة40ماجدة حسن الشيبة
ن
قده ف

دكتورة 

عمانريحانه

2311-Janالم مفاصلشقرة70 سلمئ احمد صالح

دكتورة 

عمانريحانه

24

11-Janيفه محسن يحئ الم مفاصلشقرة45شر

دكتورة 

عمانريحانه

2511-Janشقرة50فاطمه فرج صالح

امراض 

العيون

دكتورة 

عمانريحانه

26

11-Janية سالم شقرة40شير

امراض 

نسائية

دكتورة 

عمانريحانه

2711-Janشقرة50نور دمحم عيدروس

امراض 

العظام

دكتورة 

عمانريحانه

28

11-Janشقرة23قدرية عمر

حبوب 

بالوجة

دكتورة 

عمانريحانه

2911-Janشقرة70نور سالم احمد

امراض 

صدرية

دكتورة 

عمانريحانه

30

11-Janشقرة35خوله جعبل

امراض 

نسائيه

دكتورة 

عمانريحانه

3111-Janامراض الذماغشقرة40ميه علي نارص

دكتورة 

عمانريحانه

32

11-Janشهور10عثمان صالح حيدره

امراض 

صدريه

دكتورة 

عمانريحانه

3312-Janالم الظهرشقرة20650703مشخص جمال حسن

دكتورة 

عمانريحانه

3412-Janالسعوديةدكتورة ناديه شهزادالم الظهرشقرة60جنيه قاسم صالح اليافعي

3512-Janن محسن دمحم شقرة40حسير

امراض 

السعوديةدكتورة ناديه شهزادنفسيه

3612-Janيدي ن السعوديةدكتورة ناديه شهزادالم مفاصلشقرة48لوز احمد الير

3712-Janامراض قلبيةشقرة60قدرية حنتوش علي

دكتورة 

عمانريحانه

38

12-Janشقرة50الؤف حنتوش علي

امراض 

مفاصل

دكتورة 

عمانريحانه

3912-Janشقرة21738368661سعيده احمد دمحم

امراض 

العيون

دكتورة 

عمانريحانه

40

12-Janشقرة45سالمه دمحم سعيد

امراض 

نسائيه

دكتورة 

عمانريحانه

4112-Janشقرة6فاطمه سعيد

امراض 

صدريه

دكتورة 

عمانريحانه

42

12-Janشقرة32أسماء دمحم

امراض 

العظام

دكتورة 

عمانريحانه

4313-Janشقرة38650367نور سالم عجاف

امراض 

السعوديةدكتورة ناديه شهزادباطنيه

4413-Janالسعوديةدكتورة ناديه شهزاداالذنشقرة15اروئ احمد علي

4513-Janالسعوديةدكتورة ناديه شهزادالم مفاصلشقرة40احمد نارص

4613-Janي السعوديةدكتورة ناديه شهزاداالذنشقرة15اسمرة نارص لحح 



ن يمن عيادة عن بعد ابي 

كشف المرضن-2021

4713-Janشقرة25راميه علي

امراض 

السعوديةدكتورة ناديه شهزادنسائيه

48

13-Janشقرة45650797عبداالحكيم صالح

امراض 

السعوديةدكتورة ناديه شهزادجلديه

4913-Janالسعوديةدكتورة ناديه شهزادالم مفاصلشقرة27733812967ايناس قاسم صالح

5013-Janالسعوديةدكتورة ناديه شهزادالم مفاصلشقرة65شيخه عمر هنده

5113-Janشقرة35هناء غالب علي

امراض 

السعوديةدكتورة ناديه شهزادنسائيه

52

13-Janشقرة5عرفان عوض باضاوي

امراض 

السعوديةدكتورة ناديه شهزادجلديه

5313-Janالسعوديةدكتورة ناديه شهزادالم  المفاصلشقرة58عطوه فريد عوض

54

13-Janاحور50نور عبدهللا احمد

امراض 

الم -باطنيه

مفاصل

دكتورة 

ريحانه

عمان

5513-Janاحور60قبله علي سالم

امراض 

جلديه

دكتورة 

عمانريحانه

56

14-Janشقرة60نبئيه هادي

امراض 

باكستاندكتورة اديا  احمدالضهر

5714-Janشقرة26711954904هيفاء محظار دمحم

الضهر 

باكستاندكتورة اديا  احمدوالبطن

58

14-Janشقرة40770833535صالحه هادي

الضهر 

باكستاندكتورة اديا  احمدوالبطن

5914-Janباكستاندكتورة اديا  احمدالتهاباتشقرة35770833535شيماء طالب عبدهللا

60

14-Janي دمحم جعلوف
شقرة39امانن

العمود 

باكستاندكتورة اديا  احمدالفقري

6114-Janباكستاندكتورة اديا  احمدامراض الكلئشقرة18دعاء عبدهللا لحمان

62

14-Janباكستاندكتورة اديا  احمدامراض الكلئشقرة20عيناء دمحم عبدهللا

6314-Janشقرة30خديجه عوض علي

امراض 

باكستاندكتورة اديا  احمدالضهر

64

14-Janشقرة49جابر دمحم باضاوي

الم الرجل 

ي
باكستاندكتورة اديا  احمداليمنن

6514-Janباكستاندكتورة اديا  احمدالم المفاصلشقرة75فطوم احمد عبده مقبل

6614-Janباكستاندكتورة اديا  احمداعاقهشقرة20عمار ياش خالد

6714-Janباكستاندكتورة اديا  احمداالنجابشقرة36ابتسام سالم علي

68

14-Janي دمحم هيثم
شقرة32امانن

امراض 

باكستاندكتورة اديا  احمدصدريه

6914-Janشقرة42رفيقه احمد صالح

ارتفاع 

باكستاندكتورة اديا  احمدالضغظ

70

14-Janباكستاندكتورة اديا  احمدالم المفاصلشقرة50سويشا سويلم

7114-Janالسعوديهدكتورة غانيه نديمامراض الكليشقرة30عائده قاسم

72

14-Janشقرة60778857592ماجده عبدهللا

امراض 

السعوديهدكتورة غانيه نديمالعيون

7314-Janشقرة30فايزه غالب

امراض 

السعوديهدكتورة غانيه نديمالمعده



ن يمن عيادة عن بعد ابي 

كشف المرضن-2021

74

15-Janامراض الكليشقرة43733242725خلود إبراهيم

دكتورة 

عمانريحانه

7515-Janالتهاباتشقرة50مجيده نارص

دكتورة 

عمانريحانه

76

15-Janالتهاباتشقرة39737822644نجوئ عبده

دكتورة 

عمانريحانه

7715-Janالربؤنازح8سالم ايمن

دكتورة 

عمانريحانه

78

15-Janاالنجابشقرة35هناء غالب علي

دكتورة 

عمانريحانه

7915-Janالتهاب االنفشقرة45سليمه علي

دكتورة 

عمانريحانه

80

16-Janشقرة85رشة عمر عبدهللا

الم بالظهر 

السعوديهدكتورة ناديه شهزادواالرجل

8116-Janة عثمان شقرة8سمير

الم االذن 

والتهاب 

السعوديهدكتورة ناديه شهزادالصدر

8216-Janالسعوديهدكتورة ناديه شهزادورم بالرقبهشقرة38خديجه دمحم سالم

8316-Janالسعوديهدكتورة ناديه شهزادالم باليدشقرة30ذكرئ احمد

84

18-Janشقرة40295567نعمه علي عيىس

امراض 

العظام

دكتورة 

عمانريحانه

8518-Janن النقيب امراض االنفشقرة16734930779ازهار حسير

دكتورة 

عمانريحانه

86

18-Janامراض الظهرشقرة40734930779صالحه عبدهللا

دكتورة 

عمانريحانه

8718-Janشقرة47739174252سلمئ صالح

حمئ الم 

الجسم

دكتورة 

عمانريحانه

88

18-Janالتهاباتشقرة80عيشه عبدهللا

دكتورة 

عمانريحانه

8918-Janاالنجابشقرة20770783959سارا سالم علي

دكتورة 

عمانريحانه

90

18-Janالم بالكتفشقرة30سعاد دمحم

دكتورة 

عمانريحانه

9118-Janالتهاباتشقرة40سيناء دمحم

دكتورة 

عمانريحانه

92

18-Janالم بالجسمشقرة32اشواق صالح عباد

دكتورة 

عمانريحانه

9318-Janشقرة40افراح صالح عباد

ضعف 

العيون

دكتورة 

عمانريحانه

94

18-Janالم بالركبهشقرة40مها دمحم عبدهللا

دكتورة 

عمانريحانه

9518-Janالم بالركبهشقرة27هاله حسن عبيد

دكتورة 

عمانريحانه

96

18-Janجرثومهشقرة20جميله سالم علي

دكتورة 

عمانريحانه

9718-Janشقرة21انجيال دمحم عبدهللا

امراض 

نسائيه

دكتورة 

عمانريحانه

98

18-Janبواسيرشقرة45انتصار عبدهللا

دكتورة 

عمانريحانه

9918-Janكندادكتورة ناديه خانامراض الدمشقرة17اقدار خالد



ن يمن عيادة عن بعد ابي 

كشف المرضن-2021

100

18-Janنازح40نعمه عوض

امراض 

العظام

دكتورة 

عمانريحانه

10118-Janكندادكتورة ناديه خانامراض الدمشقرة35فاطمه سعيد عبدهللا

102

18-Janالم المعدهشقرة20فاطمه دمحم حسن

دكتورة 

عمانريحانه

10318-Janسعال حادشقرهشهور 7اركان ياش

دكتورة 

عمانريحانه

104

18-Janسعال حادشقرة7 فوزي ياش

دكتورة 

عمانريحانه

10518-Janربؤشقرة2مايا نجيب

دكتورة 

عمانريحانه

10618-Janي إبراهيم
الم بالراسشقرة25امانن

دكتورة 

عمانريحانه

زكام وسعالشقرة4دالل عبده علي1\10718

دكتورة 

عمانريحانه

حمئشقرة4زمزم عبده علي1\10818

دكتورة 

عمانريحانه

ي الراسشقرة32أسماء علي1\10918
ن
الم ف

دكتورة 

عمانريحانه

شقرة8أوتار بندر1\11018

التهاب 

الحنجره

دكتورة 

عمانريحانه

باكستاندكتورة اديا  احمدامراض الوجهشقرة16طيبه عبد1\11119

باكستاندكتورة اديا  احمدسعال وزكامشقرة716206025سنوات3هادي نارص1\11219

باكستاندكتورة اديا  احمدسعال وزكامشقرةسنوات5دمحمنارص1\11319

باكستاندكتورة اديا  احمدزكام وسعالشقرة715613513سنه1ندى خالدسعيد1\11419

باكستاندكتورة اديا  احمدزكام وسعالشقرةسنوات5هناء خالد سعيد1\11519

باكستاندكتورة اديا  احمدزكام وسعالشقرةسنوات7ارزاق خالد1\11619

باكستاندكتورة اديا  احمدزكام وسعالشقرة10هنوا خالد1\11719

ن1\11819 باكستاندكتورة اديا  احمدزكام وسعالشقرة30سعاد حسير

باكستاندكتورة اديا  احمدزكام وسعالشقرة32خالدسعيد نارص1\11919

شقرة7أضواء نارص1\12019

التهاب 

باكستاندكتورة اديا  احمدالعظام

باكستاندكتورة اديا  احمدالم بالقلبشقرة52سعيد هادي1\12119

شقرة28حماده عوض1\12219

صداع والم 

ي االذن
ن
باكستاندكتورة اديا  احمدف

ان حسن يحنر1\12319 شقرة48778042795جي 

الم بالعظام 

باكستاندكتورة اديا  احمدوالظهر

باكستاندكتورة اديا  احمدامراض الجلدشقرة20716166822دمحم احمد عمر1\12419

باكستاندكتورة اديا  احمدامراض الجلدشقرة40735346024سعيدة دمحم1\12519

باكستاندكتورة اديا  احمدامراض الدمشقرة28778047134داليا مشدف1\12619

12719-Janن52777002947 خالد حسن باكستاندكتورة اديا  احمدالم بالقدمابير

12820-Janاالماراتدكتورة سيما شميممرض الجلدشقرة17733070760عبدهللا جمال

12920-Janشقرة20715704709عفاف دمحم

ي 
كيس  ذهنن

السعوديةدكتورة ناديه شهزادجنب االذن

13020-Janالم بالضهرشقرة50غالب علي عبدهللا

دكتورة 

عمانريحانه



ن يمن عيادة عن بعد ابي 

كشف المرضن-2021

13120-Janنشقرة80محسن صعيد الم بالرجلير

دكتورة ناديه 

السعوديةشهزاد

13220-Janشقرة68مريم عدهللا عبدالطيف

الم بالرجل 

ي
اليمنن

دكتورة ناديه 

السعوديةشهزاد

13320-Janشقرة30احمد طالب سليمان

دكتورة ناديه 

السعوديةشهزاد

13421-Aprزنجبار20779017886عبدالعزيز حزام

ي 
ن
ضيق ف

عماندكتورة ريحانه التنفس

13522-Aprزنجبار80773020567حزام دمحم المنترص

ي 
ن
ضيق ف

عماندكتورة ريحانه التنفس

13622-Aprي
عماندكتورة ريحانه زنجبار40ندى الحبىسر

13724-Aprعماندكتورة ريحانه الرصعزنجبار22776533969نزار عوض عبدالحميد

13824-Aprي االذنزنجبار60735734076صافيه عاشور
ن
عماندكتورة ريحانه الم ف

13925-Aprزنجبار40حمادي علي نارص

عدم الشم 

عماندكتورة ريحانه والم بالراس

1401-Mayزنجبار50770205198فاطمة حسن دمحم

ي 
ن
الم ف

ندكتور عبادة المفاصل فلسطير

1412-Mayباكستاندكتورة منيبهحبوب دهنيةزنجبار20770205198حسن صالح دمحم

1423-Mayعماندكتورة ريحانه جيوب انفيةزنجبار18776222463فاطمة دمحم يحنر الفضلي

1434-Mayي االذنزنجبار26776222463عواطف دمحم يحنر الفضلي
ن
عماندكتورة ريحانه الم ف

1445-Mayزنجبار19776222463ندى دمحم يحنر الفضلي

ي 
ن
الم ف

ندكتور عبادة المفاصل فلسطير

1456-Mayعماندكتورة ريحانه حم وزكامزنجبار18ندى دمحم يحنر الفضلي

1467-May عماندكتورة ريحانه حم وزكامزنجبار8776177229ابرار امير رفيق العليلي

14725-May زنجبار30فاطمة حسن

ي 
ن
التهاب ف

عماندكتورة ريحانه البول

1481-Junعماندكتورة ريحانه ضعف السمعزنجبار30777214380دمحم عبدهللا

1496-Junعماندكتورة ريحانه زنجبار19عاطف خان

1507-Junعماندكتورة ريحانه زنجبار20احمد عبدالمنير

15110-Jun ن ي االذنزنجبار24عمار عامر حسير
ن
عماندكتورة ريحانه الم ف

15210-Jun ي االذنزنجبار26ذكرى دمحم احمد
ن
عماندكتورة ريحانه الم ف

15311-Junعماندكتورة ريحانه ضعف نظرزنجبار19علي احمد عبدهللا

15412-Junعماندكتورة ريحانه ضعف نظرزنجبار19احمد دمحم احمد حيدرة

15524-Junعماندكتورة ريحانه ضعف نظرزنجبار26مريم صالح الشيبه

1561-Julزنجبار22775065751نور مبارك احمد

التهاب 

االحنجره ن االماراتدكتورة منير

1574-Julن الم المفاصلزنجبار62736378238سهام حسير

الدكتور 

نعبادة حسن فلسطير

1584-Julالم المفاصلزنجبار65773995973عبدالواسع عبدالحليم

الدكتور 

نعبادة حسن فلسطير

1595-Julي ي االذنزنجبار3735054817خليفة ناج 
ن
باكستاندكتورة اديا  احمدالم ف

1605-Julي ي االذنزنجبار9735054817سالم ناج 
ن
كندادرخشانالم ف

1616-Julزنجبار27779283793نجوى حسن هادي

الم تحت 

عماندكتورة ريحانه الصدر

1627-Jul عماندكتورة ريحانه دوخةزنجبار50772581417عافية حسن نصيب

1638-Julي االذنزنجبار8أسامة سالم نارص
ن
كندادكتورة ثمينهالم ف

1648-Julي االذنزنجبار32771274329ايناس يسلم هادي
ن
كندادكتورة ثمينهالم ف

1658-Jul زنجبار34ليل يسلم

التهاب 

كندادكتورة ثمينهالحنجره

1668-Julكندادكتورة ثمينهسعال حادزنجبار7772431091علي إيهاب صالح



ن يمن عيادة عن بعد ابي 

كشف المرضن-2021

1678-Julزنجبار35733720521ريناء صالح هادي

الم اسفل 

ندكتور عبادة الظهر فلسطير

1688-Julزنجبار11احمدسالم نارص

ي 
ن
لحميات ف

باكستاندكتورة حوريهاالذن

1698-Julي االذنزنجبار7773958206عافية بسام عوض
ن
باكستاندكتورة حوريهالم ف

17010-Julي الراسزنجبار22773371278زكرياء علي
ن
عماندكتورة ريحانه الم ف

17111-Julقطردكتورة مهويشزكام وسعالزنجبار736698083اشهر6سلطان صالح علي

17211-Julي االذنزنجبار3736698083عبدهللا صالح علي
ن
قطردكتورة مهويشالم ف

17311-Julباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار15736406344ارزاق احمد عوض علي

17411-Jul ي دمحم عبدوه
ر
باكستاندكتورة منيبهثعلبةزنجبار36770679045شوف

17511-Jul ندكتور عبادة الم بالسبابةزنجبار55733654679بونة علي طالب الفضلي فلسطير

17612-Jul زنجبار22736236720سمية احمد هادي

التهاب 

السعوديةدكتورة امنهالحنجره

17712-Julي االنفزنجبار8736236720عائشة احمد هادي
ن
السعوديةدكتورة امنهالم ف

17814-Julي ي االذنزنجبار9735054817سالم ناج 
ن
دكتورة غزالهالم ف

17915-Julي االذنزنجبار30779238793سعاد حسن هادي
ن
االم ف ن االماراتدكتورة منير

18015-Julزنجبار28774635345دمحم سعيد احمد عبدهللا

التهاب 

االحنجره ن االماراتدكتورة منير

18124-Julي االذنزنجبار23772027450ملكة رفيق
ن
باكستاندكتورة سعيدهالم ف

18225-Julة عدنان زنجبار2منير

صنفور 

قطردكتورة مهويشبالحاجب

18325-Julباكستاندكتورة منيبهجلدزنجبار27772027450سليمان حميد علي

18426-Julي االذنزنجبار30سمر حميد علي
ن
بريطانيادكتورة نيلوفرالم ف

18528-Julي دمحم
ر
ي االذنزنجبار8777951892يارا شوف

ن
السعوديةدكتورة سامراالم ف

18629-Julزنجبار33777951892حياة عبدوه ثابت

ي 
ن
الم ف

ندكتور عبادة المفاصل فلسطير

1871-Augي االذنزنجبار35775603749فطومة جماع
ن
كندادكتورة سائرهالم ف

1881-Augي الركبةزنجبار35775603749انيسة عبدهللا الجرمل
ن
ندكتور عبادة زجاج ف فلسطير

1893-Augعماندكتورة ريحانه جلطةزنجبار50735494827نارص فرج

1905-Augزنجبار18774390560امل جميل عبدهللا عمر

ي 
ن
حكة ف

باكستاندكتورة منيبهالجسم

1915-Augزنجبار26774390560نور جميل عبدهللا عمر

ي 
ن
حكة ف

باكستاندكتورة منيبهالجسم

1925-Augزنجبار13774390560عبدالرحمن فوزي عبدهللا

ي 
ن
حكة ف

باكستاندكتورة منيبهالجسم

1935-Augزنجبار11774390560همام فوززي عبدهللا

ي 
ن
حكة ف

باكستاندكتورة منيبهالجسم

1948-Augي القدمزنجبار42777848958دمحم حسن دمحم
ن
باكستاندكتورة منيبهتورم ف

1959-Aug البحريندكتورة انعمسوء التغذيةزنجبار8776177229ابرار امير رفيق العليلي

1969-Augالبحريندكتورة انعمسوء التغذيةزنجبار19774996448فريال حميد الحاج

19717-Augي الععموزنجبار28735484526ايات دمحم احمد
ندكتور عبادة انحناء فقرنر فلسطير

19822-Augالفضلي 
ن ي حسير ي االذنزنجبار56736010133منح 

ن
قطردكتورة مهويشالم ف

19924-Aug زنجبار26نور علوي عمر

ي 
ن
حبوب ف

باكستاندكتورة منيبهالجلد

2002-Sepالسعوديةدكتورة حفصةدوخة وتعرقزنجبار26770405828نوري حسن هادي

2012-Sepباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار27خلود مبارك احمد

2024-Sep ف احمد سالم ي االذنزنجبار18770163497اشر
ن
باكستاندكتورة سعيدهالم ف

2034-Sepكندادكتورة فوزيةامساكزنجباراشهر6احمد صالح ياش

2045-Sepقطردكتورة مهويشفقر دمزنجبار2سعاد عوض دمحم



ن يمن عيادة عن بعد ابي 

كشف المرضن-2021

2055-Sepقطردكتورة نازيشسعال وطرشزنجبار1كفن عبدهللا فضل

2067-Sepي الكتفزنجبار57774228012علي عبدهللا مبارك
ن
ندكتور عبادة التواء ف فلسطير

2078-Sepزنجبار30كاميليا سالم هائل

ي 
ن
حرقة ف

أمريكادكتورة غزالهالصدر

2088-Sepي االذنزنجبار65علي بن علي سفيان
ن
أمريكادكتورة غزالهالم ف

2099-Sepي الظهرزنجبار60604575افراح دمحم صالح
ن
ندكتور عبادة الم ف فلسطير

2109-Sepي الكاحلزنجبار29سامية محسن علي
ن
ندكتور عبادة الم ف فلسطير

2119-Sepالسعوديةدكتورة سامراغددزنجبار56فوزية علي مزيد

2129-Sepالسعوديةدكتورة سامرااسهالزنجبار4محسن عوض احمد

21312-Sepدكتورة طيبهحالة نفسيةزنجبار22735968398عادل صالح

21412-Sepكندادكتورة سايرازكام وسعالزنجبار4عائشة محسن

21512-Sepزنجبار40738055974حرم محسن علي

ي 
ن
الم ف

ندكتور عبادة المفاصل فلسطير

21612-Sep ندكتور عبادة عظامزنجبار21772752491وليد صالح فلسطير

21712-Sep ندكتور عبادة عظامزنجبار47777290429أبو بكر دمحم فلسطير

21812-Sepندكتور عبادة الم المفاصلزنجبار37738508920صالح عاطف فلسطير

21914-Sepندكتور عبادة الم المفاصلزنجبار60احمد دمحم يسلم فلسطير

22019-Sepاالماراتدكتورة عظمتفري    غ مهبليزنجبار37أسماء محسن دمحم

22119-Sepاالماراتدكتورة عظمتفري    غ مهبليزنجبار40735769353سالمة عبدهللا مبارك

22219-Sepي الشةزنجبار14735769353منياء حسن يحنر
ن
االماراتدكتورة عظمالم ف

22312-Sepندكتور عبادة الم المفاصلزنجبار40وفاء عبدالرب الخرصن فلسطير

22412-Sepندكتور عبادة الم المفاصلزنجبار56حجر يسلم بارميل فلسطير

225-13-Sepباكستاندكتورة اديا  احمدسعال وزكامزنجباراشهر10علي حميد نجيب

22613-Sepباكستاندكتورة اديا  احمدحم وزكامزنجبار7ريام راغب دمحم

22713-Sepي علي صالح هادي
نزنجبار18امانن باكستاندكتورة اديا  احمداللوزتير

22813-Sepزنجباراشهر6عمر علي

سعال والم 

ي الراس
ن
باكستاندكتورة اديا  احمدف

22913-Sepحم وزكامزنجبار2علي نبيل دمحم

دكتورة 

كندادرخشان

23014-Sepكندادكتورة شازيهسعالزنجباراشهر4مريم عبدهللا عبيد

23114-Sepكندادكتورة شازيهسعالزنجباراشهر4اروى عبدهللا علي

23215-Sepالسعوديةدكتورة حفصةدوخة وخمولزنجبار30ليل احمد علي

23316-Sepزنجبار32نوريدا حسن هادي

التهاب 

السعوديةدكتورة حفصةالحنجره

23416-Sepالسعوديةدكتورة حفصةسعال حادزنجبار9حياة وجدي

23516-Sepنزنجبار41جمعة عوض هادي السعوديةدكتورة حفصةاللوزتير

23616-Sepي الركبةزنجبار54سعيدة احمد عبدهللا
ن
ندكتور عبادة الم ف فلسطير

23716-Sepالسعوديةدكتورة حفصةسعالزنجبار3محسن بديع محسن

23816-Sepزنجبار40ميثاق عبدهللا مهدي

ي 
ن
خ ف شر

ندكتور عبادة اصبع القدم فلسطير

23916-Sepباكستاندكتورة حوريهحم وسعالزنجبار2ملك علي سيف

24016-Sepندكتور عبادة عظامزنجبار61فطومة سعيد احمد فلسطير

24118-Sepزنجبار1سيف عوض

طرش 

باكستاندكتورة سعيدهواسهال



ن يمن عيادة عن بعد ابي 

كشف المرضن-2021

24218-Sepزنجبار17سبولة علوي القعود

اسهال 

وضيق 

باكستاندكتورة سعيدهبالتنفس

24318-Sepباكستاندكتورة سعيدهطرش واسهالزنجبار6علي حسن

24418-Sepباكستاندكتورة سعيدهحم داخليةزنجبار47ابوبكر السيد

24519-Sepي عمر سالم باكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار60الزبير

24619-Sepقطردكتورة مهويشاسهال ومغصزنجبار6مرام علي دمحم

24719-Sepباكستاندكتورة منيبهجروح بالركبةزنجبار7هنادي سامر

24819-Sepندكتور عبادة الم بالظهر زنجبار25جمعة علي فلسطير

24919-Sepندكتور عبادة الم بالظهر زنجبار45زمزم سالم دمحم فلسطير

25019-Sepندكتور عبادة الم بالظهر زنجبار27نور سالم علي فلسطير

25119-Sepندكتور عبادة الم بالركبهزنجبار37طيبه عائظ فلسطير

25220-Sepالسعوديةدكتورة امنهاسهالزنجبارشهر11انجيال عصام

25320-Sepزنجبار72مريم مانع

سعال مع 

السعوديةدكتورة امنهبلغم

25420-Sepالسعوديةدكتورة امنهدوخة وخمولزنجبار16سعاد عوض دمحم

25520-Sepزنجبار20صباح سفيان

ي 
ن
ضيق ف

كندادكتورة التنفس

25626-Sepندكتور عبادة الم المفاصلزنجبار40نبيلة دمحم احمد فلسطير

25726-Sepندكتور عبادة الم المفاصلزنجبار20735786028سمية عبدهللا فلسطير

25828-Sepندكتور عبادة الم بالظهرزنجبار40حسون احمد صالح فلسطير

25928-Sepن سالم ندكتور عبادة الم بالركبهزنجبار30غادة سالمير فلسطير

26028-Sepندكتور عبادة الم بالركبهزنجبار52السعد احمد صالح فلسطير

26128-Sepندكتور عبادة الم بالركبهزنجبار6دمحم علي عبدوه فلسطير

26221-Sepالسعوديةدكتورة ناديهحم واسهالزنجبار1اقدا ر حمادة

26321-Sepن حسن السعوديةدكتورة ناديهاسهالزنجبار1فاطمة سالمير

26421-Sepي ي الركبةزنجبار40يش صالح الطلن 
ن
ندكتور عبادة تورم ف فلسطير

26521-Sepباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار16نىه باسل احمد

26622-Sepزنجبار35فكري صالح نارص

التهاب 

أمريكادكتورة غزالهالحنجره

26722-Sepزنجبار45جمعة عبدهللا سعيد

ي 
ن
حرقة ف

أمريكادكتورة غزالهالمعدة

26830-Sepاق دمحم سالم ندكتور عبادة عظامزنجبار45اشر فلسطير

26930-Sepباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار17أحالم الخرصن

27030-Sepي الرقبةزنجبار24امل سالم
ن
ندكتور عبادة الم ف فلسطير

27130-Sepباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار7عائشة عبدهللا

2721-Octندكتور عبادة الم بالظهرزنجبار55دمحم بن دمحم علي فلسطير

27323-Sepازكام وسعالزنجبار3عادل راغب دمحم ن االماراتدكتورة منير

27423-Sepزنجباراشهر10بلقيس حسن صالح

حم 

وفقدان 

االشهية ن االماراتدكتورة منير

27523-Sepاحم ومغصزنجبار10777415086حميدة دمحم باداس ن االماراتدكتورة منير

27627-Sepباكستاندكتورة اديا  احمدسعال وحمزنجبار5محسن عوض احمد

27727-Sepباكستاندكتورة اديا  احمداسهالزنجبار2سعاد عوض احمد

27827-Sepباكستاندكتورة اديا  احمدحم وطرشزنجبار65فضل سعيد مزاحم



ن يمن عيادة عن بعد ابي 

كشف المرضن-2021

27927-Sepباكستاندكتورة اديا  احمداسهال وحمزنجبار2نارص احمد علي

28027-Sepباكستاندكتورة اديا  احمداسهالزنجبار1دمحم احمد علي

28130-Sepباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار3سماح علي

28228-Sepعماندكتورة ريحانه اسهال وسعالزنجباراشهر9حسن محسن صالح

28328-Sepعماندكتورة ريحانه دوخةزنجبار30شفيقة عبدهللا مانع

28430-Sep ندكتور عبادة الم بالرقبةزنجبار38ليناء نارص حيدرة فلسطير

28530-Sepندكتور عبادة الم بالركبهزنجبار45أحالم نارص حيدرة فلسطير

2862-Octباكستاندكتورة سعيدهصداع وزكامزنجبار34عوض احمد نارص

2872-Octباكستاندكتورة سعيدهسمع خفيفزنجبار45         طليعة عاطف سعيد

2882-Octكندادكتورة فوزيةسعال وزكامزنجباراشهر10وعد رفيق قاسم

2892-Octاق رفيق قاسم زنجبار2اشر

فقدان 

كندادكتورة فوزيةالشهية

2907-Octباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار12عمر عبدهللا

2917-Octباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار43نبيل دمحم سعيد

2927-Octباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار43جهاد علي حسن

29310-Octة عبدهللا باكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار22سمير

29410-Octباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار18اميمة عبدهللا

29512-Octعلي 
باكستاندكتورة منيبهاسهالزنجبار4مصطفن

29612-Octعلي 
ن باكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار1حسير

29712-Octباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار3رفيق علي

29812-Octزنجبارري  هام ياش

طرش 

كندادكتورة شازيهواسهال

29916-Octباكستاندكتورة سعيدهالم باالذنزنجبار20سمية عبدهللا

30017-Octندكتور عبادة الم بالركبهزنجبار40سعيدة علي دمحم فلسطير

30117-Octاالماراتدكتورة عظمعدم االنجابزنجبار35حمدة غسان

30217-Octة احمد غسان االماراتدكتورة عظمعدم االنجابزنجبار45سمير

30317-Octقطردكتورة مهويشفقدان الشهيةزنجبار17عارف عمر علي

30417-Octندكتور عبادة الم بالظهرزنجبار48بنه احمد فلسطير

30518-Octالسعوديةدكتورة امنهسكريزنجبار58امنه دمحم

30618-Octالسعوديةدكتورة امنهسعال جافزنجبار9هدى غازي

30718-Octالبحريندكتورة انعمسوء التغذيةزنجبار1أسامة غازي

30818-Octالسعوديةدكتورة امنهالتهاب اللثةزنجبار47نجوى احمد

30918-Octعماندكتورة ريحانه الم باالذنزنجبار25هاجر درويش

31019-Octبريطانيادكتورة نيلوفردوخة وصداعزنجبار23عمر علي

31120-Octي االماراتدكتورة انعمديدانزنجبار10مها فيصل اللحح 

31220-Octي االماراتدكتورة انعمديدانزنجبار5عمر فيصل اللحح 

31320-Octاالماراتدكتورة انعمديدانزنجبار35هناء صالح باداس

31421-Octندكتور عبادة عظامزنجبار60مسك نارص فلسطير

31523-Octهفقر دمزنجبار27نسيمة حيدرة لهطل قطردكتورة مباشر

31523-Octكندادكتور تبسماسهالزنجبار12زهور فهمي علي

31624-Octندكتور عبادة الم بالركبهزنجبار28ارزاق علي عوض فلسطير

31724-Octكندادكتورة سايراتورم باليدزنجبار24جمعة علي

31826-Oct4زنجبار

ي 
ن
حىص ف

العضو 

االذكري السعوديةدكتورة حمير

31926-Octااسهال وزكامزنجبار12مريم عدنان السعوديةدكتورة حمير

32026-Octادوخة وخمولزنجبار14وضاح عدنان السعوديةدكتورة حمير



ن يمن عيادة عن بعد ابي 

كشف المرضن-2021

32127-Octباكستاندكتورة سعديهحم وتكسيرزنجبار26وسيم عبدوه

32227-Octكندادكتورة ناديهدوخة وصداعزنجبار28جمعة عبدوه

32328-Octالسعوديةدكتورة حفصةاسهال وزكامزنجبار1بلقيس حسن صالح

32428-Octالسعوديةدكتورة حفصةسعال حادزنجبار5فاطمة رائد

32528-Octندكتور عبادة عظامزنجبار40فطومة جماع فلسطير

32628-Octندكتور عبادة عظامزنجبار40رقية عبدهللا فلسطير

32731-Octقطردكتورة مهويشحم ودوخةزنجبار15سعاد عوض

32831-Octقطردكتورة نازشحمزنجبار5فاطمة رائد عبدهللا

3291-Novعماندكتورة ريحانه مغصزنجبار10صابرين عوض احمد

3302-Novندكتور عبادة الم بالظهرزنجبار20اكرم مقبل فلسطير

3312-Novعماندكتورة ريحانه اسهال وطرشزنجبار1بسمة بسام

3322-Novعماندكتورة ريحانه حىص الكلزنجبار27ناهد سالم

3334-Nov ندكتور عبادة الم بالركبهزنجبار9ابرار امير رفيق العليلي فلسطير

3348-Novي الرحمزنجبار21راقية علي بن علي
ن
االماراتدكتورة عظمالم ف

3358-Novباكستاندكتورة اديا  احمدجرثومهزنجبار23شبيب عبدهللا السقاف

3369-Novندكتور عبادة الم بالقدمزنجبار45علياء نارص فلسطير

33714-Novندكتور عبادة عظامزنجبار58عوض علوي عوض فلسطير

33915-Novالسعوديةدكتورة امنهمعدةزنجبار54فطوم سيف

34015-Novن دمحم السعوديةدكتورة امنهاسهال وزكامزنجبار2حسير

34115-Novزنجبار7سلمان اكرم

صداع 
ن قطردكتورة مهويشواللوزتير

34218-Novن ندكتور عبادة الم بالركبهزنجبار29عبدهللا سالمير فلسطير

34321-Novالسعوديةدكتورة حفصةحم واسهالزنجبار2حيدرة عبدوة حيدرة

34424-Novالسعوديةدكتورة حفصةحمزنجبار27جنة عبدهللا السقاف

34525-Novالسعوديةدكتورة حفصةربوزنجبار20قمر عبدهللا السقاف

34627-Novالسعوديةدكتورة حفصةاسهالزنجبار1سعيد فخري راشد

3472-Dec ندكتور عبادة انزالق الفقراتزنجبار61فطومة سعيد فلسطير

3482-Decندكتور عبادة الم بالرسغزنجبار20امير عبدالمنير فلسطير

34911-Dec نزنجبار35عوض احمد باكستاندكتورة سعيدهاللوزتير

35013-Decندكتور عبادة الم بالقدمزنجبار60عبدوه قاسم فلسطير

35114-Decن ندكتور عبادة الم باالردافزنجبار46فاطمة حسير فلسطير

35214-Decباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار35نور  احمد سالم

35316-Decندكتور عبادة كش بالقدمزنجبار3رامز سليمان فلسطير

35416-Decاحم وزكامزنجباراشهر3مريم سليمان ن االماراتدكتورة منير

35519-Dec اس باكستاندكتورة منيبهجلدزنجبار6772084749دمحم ني 

35621-Decكندادكتورة شازيهفقر دمزنجبار1كفن عبدهللا فضل

35723-Decباكستاندكتورة منيبهطفح جلديزنجبار14735769353منياء حسن يحنر

35823-Decالسعوديةدكتورة حفصةحمزنجبارشهر13مكة صالح الدمل

35923-Decندكتور عبادة الم بالركبهزنجبار40772172199طيبة عائظ فلسطير



ية ز 2021-كشف دورة اللغة االنجلي 
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زنجبار-شمس الدين 

ثانوي

ثانوي

ثانوي

زنجبار-حصن شداد 739470787سعود مهدي احمد باعيسئ

ثانوي

ثانوي

زنجبار- المحل 738308974نور علوي القعود

زنجبار-شمس الدين 770405828بدرية عبود زيد
جامعي

ثانوي

زنجبار- المحل 775817191فطوم صادق العبيد

زنجبار-شمس الدين 737860595نجود صالح مقراط

ي
776952440عبي  عثمان العولق 

ئ صالح سالم سعيد زنجبار-حصن شداد 775705962منز

زنجبار-حصن شداد 775705962قبله صالح سالم سعيد
جامعي

جامعي
زنجبار-حصن شداد 775065751صالحه مبارك احمد باعيسئ

زنجبار-باشحاره 773270937سعاد عبدهللا سالم 

ثانوي

اساسي

زنجبار-باشحاره 773270937والء جابر احمد 

زنجبار-باشحاره ازهار عثمان سليمان 

ثانوي

ثانوي

زنجبار-الرصح 770046084كريمه دمحم صالح 

زنجبار-باشحاره 776466218سوسن عثمان سليمان
اساسي
ثانوي

ئ احمد سالم  زنجبار-باشحاره 739157105بشر

زنجبار-شمس الدين733789219دالل علي دمحم هائل

ثانوي

جامعي

زنجبار-شمس الدين771954497قبله سالم هائل سيف

ه احمد عبدهللا نارص زنجبار-شمس الدين739885786سمي 
جامعي

ثانوي

زنجبار-شمس الدين733789219فاطمه ميثاق سالم هائل

زنجبار-شمس الدين771954497مريم علي دمحم هائل
اساسي

اساسي

ي احمد ه احمد ناج  زنجبار-شمس الدين736297973سمي 

المراقد776153614زينب دمحم نارص دهمس اساسي

المراقد776153614اروئ دمحم نارص دهمس

زنجبار-شمس الدين771954497احالم الخرصز دمحم هائل

ثانوي

ثانوي

العنوانرقم الهاتفاالسم

زنجبار-العصلة778967184انتصار منصور علي السعدي ثانوي
زنجبار-العصلة735591617صفاء صالح يسلم جابر

الموهل الدراسي

اساسي

زنجبار- المحل جامعي777658500منيا مختار عائظ

علوية عبدهللا صالح

صالحة عمر فوجة

774558496فريال حفيظ حسن

ئ سالم نارص منز

مطيعه جبي  احمد

739900192تقوئ دمحم سعيد

739900192اسماء فضل دمحم

773909461سماح حيدر سلطان

زنجبار-سواحل 771774631ذكرئ علي احمد

ي رفيق عبدهللا
 
زنجبار-سواحل 771443014جوت

زنجبار-سواحل 771443014رضية عوض عبدربة

زنجبار-سواحل 771443014امال سالم عاطف

زنجبار-سواحل هالة احمد عبدهللا

زنجبار-سواحل 738244315خلود علي دمحم عبدهللا

زنجبار-سواحل 773428512هند سالم منصور

زنجبار-سواحلجامعي772645184شيماء علي شيخ

زنجبار-شمش الدينثانوي770524582شيخة احمد صالح

INITIATIVE FOR SOCIAL 

ACTION FOUNDATION 

(مؤسسة مبادرةالعمل االجتماعي)  
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زنجبار-المحل 

زنجبار-حصن شداد

زنجبار-عمودية 

زنجبار-عمودية 

زنجبار-حصن شداد

شمس الدين

اروى مختار عائظ

خلود مبارك احمد عبدهللا

قمر عبدهللا السقاف

جنة عبدهللا السقاف

سعاد عوض دمحم جنيد

نوري حسن هادي باعامر

ثانوي

جامعي

ثانوي

جامعي

ثانوي

جامعي

زنجبار-شمس الدين 

زنجبار-المحل

زنجبار-المحل

زنجبار-المحل

زنجبار-المحل

زنجبار-المحل

زنجبار-المراقد

زنجبار-شمس الدين

زنجبار-دار االمي  

زنجبار-المسيمر

زنجبار-الرصح

زنجبار-الرصح

زنجبار-الرصح

زنجبار-المحل

زنجبار-المسيمر

زنجبار-المسيمر

زنجبار-المسيمر

زنجبار-المحل

ارزاق علي عوض
ز شهد حيدرة حسي 

ثانوي
جامعي

اساسي

جامعي

ثانوي

ثانوي

ثانوي

ثانوي

ثانوي

ثانوي

جامعي

جامعي

جامعي

ثانوي نجوى حسن هادي باعامر

فاطمة مهدي سالم

سناء احمد علي صالح

وفاء دمحم يحن 

رناء رشيد عوض

وفاء احمد سالم

ثانوي

ثانوي

اساسي

ثانوي

ذرة احمد عبدهللا

بهية دمحم علي

زهور دمحم علي

سالمة سالم علي

سماح علي عبدهللا

فاطمة سعيد احمد

اسماء صالح لعجم

نعمة دمحم يحن 

ميمونة عبدهللا المعلم

ان مريم دمحم عمي 

عبي  سالم دمحم

سارة سالم علي

فريال حميد مصلح

ز حسن صالح نيفي 

ي صادق مهدي
ز
امات

صوفياء احمد عبدهللا

نور سالم حيدر

زنجبار-المسيمراساسيمريم سعيد عبدهللا

ي مهدي سيف
ز
زنجبار-المسيمرامات

زينب امي  العليلي

هند علي عبدهللا

مريم صادق مهدي

اسياء وديع مهدي

زمزم سعيد عبدهللا

جامعي

ثانوي

ثانوي

اساسي

ثانوي

ثانوي

زنجبار-الرصح

زنجبار-الرصح
زنجبار-الرصح
زنجبار-الرصح

زنجبار-الرصح

زنجبار-المحل

زنجبار-الرصح

زنجبار-المسيمر

زنجبار-المسيمر

زنجبار-المسيمر

سمر حميد مصلح

زنجبار-الرصح

زنجبار-المحل

ارزاق احمد عوض
ز انسية عارف حسي 

ي
صباح عمر البين 

منز خالد دمحم

جود فرج سعيد

فاطمة عبدهللا سالم

ثانوي

ثانوي

ثانوي

ثانوي

اساسي

ثانوي

جامعي

زنجبار-شمش الدينثانوينور احمد ثابت

زنجبار-دار االمي  ثانوي775112395قمر علي شيخ

زنجبار-دار االمي  ثانوي737860595امنية حيدرة

زنجبار-شمش الدينثانويمريم فضل نارص


