
االسمت.ر
ابتهاج المهدي ابوخليخيل رحومة1

ابتهال عادل علي االسىط2

احمد الشارف بلقاسم عامر3

احمد عبدالغنى محمد بالريشه4

احمد فرج عبدالسالم غيطه5

ادير عمر سعيد بالحاج6

اسماعيل امحمد احمد المنقوش7

انس صالح علي المقطف8

ايمن علي ابوالقاسم علي9

ايناس عبدالسالم علي ساسي10

ى غرسه11 حسن عبدالحافظ حسي 

ي12
ى

دكرى ابراهيم مفتاح الباللي التاورغ

رنا مسعود خليفة المرهاق13

رويدة محمد ميلود عبدالواحد14

رساج أحمد سالم المقدمي15

ي16 رساج عمر محمد الرقين 

وك17 صفاء المنصف عاشور المب 

صهيب جابر عبدالواحد بدر18

عبدالبديع الهادي امحمد الزائدي19

ي20 عبدالخالق نوري صالح المجدوب 

عبدالرؤوف محمد احمد سعيد جلول21

عبدالرؤوف ميلود سعيد فتح هللا22

عبيدة عيسي عبدالكريم23

علي الطاهر علي الرقيق24

ي25
علي عبدالسالم الهاشمي المتلوب 

فاطمة ابراهيم احمد هواد26

فردوس مصباح خليفة كثب 27

ي28 ى صبب  ي احسي  كلثوم العرب 

ى امحمد ابراهيم29 محمد الحسي 

محمد الطاهر ابراهيم كندير30

محمد حامد محمد خليفة31

محمد عادل عبدالواحد يوسف32

محمد عبدالرحمن محمد الجالي33

يكي34 محمد فتحي محمد الب 

محمد مسعود خليفة مسعود35

محمد نورالدين الهادي الطرمال36

مروة يوسف صالح37

مرسة ابراهيم محمد عبدو38

مفتاح عبدهللا عمار ضو39

المجموعة األول/ الفصل األول 



االسمت.ر

المجموعة األول/ الفصل األول 

مهند ابراهيم محمد عبدالرحمن40

 االمب  المرصي41
نزار محمد نجيب مصطفى

ي كمال الدين محمد سالم42
هابى



االسمت.ر
ابرار عمار الهادي البوعيسى1

ابراهيم خالد ابراهيم دغوم2

وك خليفة البلعزي3 احمد المب 

احمد عبدهللا محمد عجاج4

احمد محمد احمد بن يونس5

ارحومه خالد ارحومه المختار6

اكرم المولدي عبدهللا بعامة7

ي8
انس محمد امبارك الورشفابى

ايناس شعبان علي احمد9

ى عبدالكريم رمضان الفيض10 برسى

ي11 ى المنصف ابراهيم العزاب  حسي 

رانية مصباح محمد الحاج12

رياض غالب احمد دلة13

وك الصويعي14 زبيدة محمد المب 

رساج مصباح محمد محمد15

ي سعيد ابوراس16 سعيد عرين 

ي مسعود17
صفاء سالم الغريابى

صهيب سالم محمد الشريف18

عبدالحكيم عبدهللا عمار عبدهللا19

عبدالرحمن سالم ابوسيف مرواس20

ي21 ج   قمب 
عبدالرؤوف نادر مصطفى

عبدالسالم ابراهيم عبدهللا محمد22

عدنان محمد شعبان العمرى23

علي العجيلي عمر كريدان24

علي عبدالنارص المولدي العكروت25

ي26
فاطمة خليفة سعود الشيبابى

كمال احمد حافظ العش27

مالك احمد خليفة الشاقور28

محمد الطاهر علي ابوجمجمة29

ى سعيد عبدالمنعم 30 محمد امي 

ى محمد الصداغي31 محمد حسي 

محمد عبدالباسط عبدالسالم قريعة32

محمد عبدالفتاح عمران بالمان33

محمد فرج عقيلة السنوسي34

محمد مسعود ضو مسعود35

محمد يونس الصادق البصب 36

مسعود عبدالسالم محمد كرنافه37

المجموعة الثانية/ الفصل األول 



االسمت.ر

المجموعة الثانية/ الفصل األول 

مسعود محمد مسعود عبدالرحمن38

مالك يوسف صالح محفوظ39

مهند محمد ميالد الراشدي40

ي41
نسرين نوري مصباح الزناب 

هبة خالد عبدالعاطي سليمان42



االسمت.ر
ابراهيم علي مسعود العومري1

ابراهيم نوري الزروق الزروق2

احمد الهادى سعد ابورسويل3

احمد عبدهللا ميلود شعبان4

احمد محمد امحمد عمار5

ي6
ى
اروي امبارك نرص الالف

االء علي سالم البكوش7

ى بشب  بن حمودة8 اية االمي 

ايوب عبدالرحمن امحمد ابورقيقة9

بلقيس عادل رمضان ابودية10

ى اوحيدة11 ى محمود حسي  حسي 

ربيع حسن ابراهيم ابوشارب12

ريان صالح احمد بالحاج13

ي14
ي الشيبابى زكريا ابراهيم صب 

سعد عبدالسيد سعد العيساوي15

سفيان الصادق امحمد بن طالب16

صفاء صالح سعد بحر17

ي علي18
طالل مصطفى المدبى

عبدالحميد صالح محمد القمودي19

عبدالرحمن صالح سالم سدوح20

عبدالسالم امحمد رحيل شندى21

عبدالعاطي علي احمد مقيلي22

عالء الدين ابراهيم رمضان23

علي محمد عمر نرص24

عماد عبداللطيف محمد البوش25

ي26
فاطمة عبدالفتاح التواب 

لينة محمود رمضان بيوض27

مالك سعيد عمرو مالليو28

ى29 وك علي امي  محمد المب 

محمد ايمن احمد الطبال30

ىك31 محمد حميدة محمد الب 

محمد عبدهللا شعبان همل32

ي33
محمد عبدالمجيد محمد الشعبابى

محمد فرج محمد احمودة34

محمود الصادق عبدهللا الككلي35

ي36
محمود امجد خالد الزليطنى

مصطفى عزالدين مصطفى الكور37

المجموعة الثالثة/ الفصل األول 



االسمت.ر

المجموعة الثالثة/ الفصل األول 

مصطفى مصباح ارحومة الفليت38

ي39
مناف محمد مفتاح الرويف 

مهند يخلف علي عبدالرحمن40

نسيم صالح احمد الفيتوري41

هيثم عبدالمطلب مصطفى زقالم42



االسمت.ر
ابراهيم مصطفى محمد الشوبيك1

ابوبكر سليم رمضان بن خب 2

احمد انور محمد الشىطي3

احمد عماد الدين الطاهر تنتوش4

ي الحواس5
احمد محمد لطفى

اسامة علي انبية عثمان6

الصيد عثمان محمد الصليل7

ي احمد قائد8 اية خب 

إبتهاج بلعيد علي الجعفري9

حاتم عمر ابوالقاسم عالق10

حمزة علي سالم الراشدي11

ربيع عبدالمجيد علي الصادق12

ريان نورالدين محمد دبور13

زياد عيس محمد الشيبابى14

سعد فتحي سعد الناجم15

سمب  خالد الفيتوري ابوزقيه16

صفاء عمر ابراهيم عمار17

طه ابراهيم علي الطالب18

عبدالرحمن ابوستة العابد19

ي20
عبدالرحمن علي سالم الطرشابى

عبدالعاطي يوسف  الشويرف21

ي22
عبدهللا ميلود علي المرصاب 

عالء الدين محمد سليمان عاشور23

علي نوري امحمد شنفب 24

عماد عمار محمد العويب25

فائز علي مبارك امحمد26

مالك انور ابوبكر المنترص27

مالك طارق يوسف القبل28

ي29
محمد المهدي ابوسيف القاضى

ي30
ي الوحيسى

محمد جمال الكوبى

محمد خالد عبدالسالم غالب31

محمد عبدالمنعم شقان32

ي33
محمد عبدالمنعم محمد الفرجابى

محمد كمال سلطان الوهج34

محمود خالد الهادي قرباج35

ي36 محمود علي ابراهيم الرطن 

مصطفى محمد مصطفى درويش37

المجموعة الرابعة/ الفصل األول 



االسمت.ر

المجموعة الرابعة/ الفصل األول 

مصعب عمران محمد جار هللا38

منصور مفتاح منصور ابوزبيده39

ى40 مودة عبدالرزاق مفتاح الشي 

نورالهدي يوسف محمد وادي41

يارس عادل مسعود الكرودي42



االسمت.ر
ابكر يوسف احمد سالم1

لو2 احمد المشاط خليفة قمب 

احمد بشب  محمد عبدهللا3

احمد عمران سالم العياط4

اسامة احمد علي حمودة5

اسامة نارص احمد الشريف6

الطاهر يوسف الطاهر خليل7

اية سعيد ارحومة ابوسنينة8

أم كلثوم عزالدين عمرو دامجة9

حسام ابراهيم نرص جليطة10

حمزة مصطفى عبدهللا جبوع11

ربيع محمد احمد ابوربعية12

زكريا كمال عبدهللا13

زيد عبدالمجيد سليمان البوشيحى14

سند سالم الصيد الشريف15

صفاء محمد ميالد الحوي    ج16

طه طارق عييس قرداة17

عبدالرحمن عبدالرحمن سالم الساعدى18

عبدالرحمن عمر عبدهللا دوغة19

عبدالعزيز عبدالرزاق محمد االسىط20

عبدالمطلب اسامة محمود اعراب21

عالء صالح عمر علي22

ي23 عمر الطاهر عمر العزاب 

عمرو خليل علي جمعة24

ى سويسي25 فخر الدين الطاهر حسي 

مالك عبدالمجيد خليفة الصغب 26

محمد  اسامة العجيلي رمضان27

محمد امحمد عبدهللا المدكم28

محمد جمعة سعد موس29

محمد خالد عبدهللا بن عمران30

محمد عصام ابوبكر اعمار31

ى32 محمد علي خليفة الشوشي 

وك سعد الطرابلسي33 محمد مب 

محمود عمر محمد سالم34

محمود محمد محمد الحارس35

مصعب زائد محمد قجام36

ي37
معاد الهادي مصطفى الزليطنى

المجموعة الخامسة/ الفصل األول 



االسمت.ر

المجموعة الخامسة/ الفصل األول 

مهند عبدالهادى ابوالقاسم الكش38

مودة عبدالسالم الطاهر ميالد39

ي40
هاجر رضاء عمر الواب 



االسمت.ر
ابوالقاسم المهدي ابوالقاسم الشامخ1

احمد رافت سعيد اشكنتا2

احمد صالح الدين عبدالمجيد الشريف3

احمد ماهر عبدالكريم السبع4

اسامة خالد امحمد قرقاب5

ارساء الدوكالي البوراوي المحمودي6

باهلل امحمد ابوالقاسم هرم7 ى المعب 

ي8 اية صالح عبدهللا العزاب 

تسنيم البدري ميالد ابوقفة9

حسام عبدالنارص الصويعي حمربطان10

ي11
هوبى ى مصطفى عبدالسالم الب  حني 

رحيل امحمد رحيل رحيل12

سارة عقيل مفتاح سليمان الحويمدي13

سالم سالم محمد الجليدي14

سليمان فؤاد سليمان ابودية15

سىه فوزي عبدالعزيز ابوالسعود16

ى17 صهيب ابو االسعاد الصغب  ابوعي 

طه عبدالرزاق عمار ضو18

عبدالرحمن محمد احفيظ الجديدي19

عبدالرحيم عبدالنارص الهادي صالح20

عبدالعزيز عبداله المسع العابد21

 بدري عبدالسالم الدوكالي22
ى عبدالمعي 

ي23
عالء عمر مختار فكينى

عمر خليفة عمر الشيبابى24

عيس عمر علي قرادة25

فراس عبدالسالم مختار الورفلي26

مالك علي الصادق حمربطان27

ي28
سى محمد ابراهيم محمد الب 

ي الطبيب29 محمد انبية عبدالنن 

محمد جمعة ضو 30

محمد خليفة علي مسعود31

محمد علي خليفة الصغب  32

محمد علي عبيد دويب33

محمد محمد الصديق محمد فنب 34

محمود عمر محمود بن لطيف35

مرام خالد عبدالرزاق االسود36

مطاع مراد موس الصكاح37

المجموعة السادسة/ الفصل األول 



االسمت.ر

المجموعة السادسة/ الفصل األول 

معاد عامر بلعيد الخويلدي38

مهند محمد سعد عون39

مودة موس محمد موس40

ي41
هبة العروسي عمر الباروبى



االسمت.ر
ي1

ي حسنى ابوبكر احمد العرب 

احمد صالح خلف هللا التائب2

احمد عاشور مفتاح بنور3

احمد محمد ابراهيم المجدوب4

اسامة محمد القمودي بلعيد5

ارساء مختار عبدالسالم احمد6

المعتصم باهلل عادل علي ابوشاقور7

ي8
اية محمد خليفة القريسى

ي9
تسنيم فتحي مصباح الشيبابى

حسام يوسف صالح االدريس10

خالد صابر قطب بدور11

رضوان الهادي علي ابوقرين12

ي سالم بوكر13
سالم عبدالغنى

ي14
ى

سالم محمد سالم التاورغ

سىه سمب  عمر نرص15

سوف الصديق ابراهيم صقر16

طارق المختار ابوفارس ابوفارس17

عبدالحميد حاتم رمضان ابودية18

عبدالرحيم صالح امحمد الشيبابى19

عبدالرحيم محمد عبدالسالم شهاب20

عبدالكريم زكريا عبدالكريم موس21

ي22
عبدالمهيمن الشادلي محمد الزرقابى

علي ابوالعيد عمر ابوراس23

عمر رمضان عمر سليمان24

ي25 فاطمة إبراهيم الطاهر العزاب 

فراس عبدالنارص عبدالرحمن امحمد26

وكة مفتاح احميد احميد 27 مب 

محمد احمد اوحيدة المكرسى28

محمد انور المهدي العقاب29

محمد حسن القنطري ابوقيلة30

محمد رضا صالح االستاد31

محمد علي عمورة ابوعزة32

محمد علي محمد جالل33

محمد مسعود علي رمضان التائب34

محمود محمد علي الساري35

مرام شعبان السيد الشاوي36

معاد علي موس كركام37

المجموعة السابعة/ الفصل األول 



االسمت.ر

المجموعة السابعة/ الفصل األول 

معاد محمد علي ابوالقاسم38

معتصم محمد علي الساري39

مهند نبيل رجاء مسلم40

مودة نجيب احمد شنيب41

هديل عثمان مصطفى شنيبة42



االسمت.ر
احمد ابراهيم علي نوير1

ي2
احمد صالح الدين يح الباروبى

احمد عبدالحكيم احمد عزو3

احمد محمد عبدالمجيد قرباش4

اسعد سعود عبدهللا بكه5

ي6
اكرم بلقاسم عبدالرحمن البوسيفى

ي المهدي الزير7
المهدي مصطفى

ايمان نورالدين بن صالح حسن8

حاتم محمد ميالد ابوجعفر9

حسن رمضان محمد الشريدي10

ي صالح11
دعاء ميالد الفرجابى

رضوان سالم خليفة الشاوش12

سالم عمر محمد السنوسي13

سالم نارص سالم حماد14

ين محمد علي بن غويلة15 سب 

سيف االسالم نوري مصباح الجيارى16

طه انور محمد هدية17

ي18
عبدالحميد عامر محمد المثنابى

عبدالرحيم فتحي موس خبليل19

عبدالرؤوف الهادي لبوعجيلة بن راضية20

ى21 عبدالمهيمن فتحي عبدالقادر االمي 

عبدالمهيمن نجيب محمد ديرة22

علي ابوجيلة احمد الجديدي23

غادة عبدالرحمن عبدالكريم دية24

فاطمة نبيل الزروق عبدهللا25

فراس علي زيدان الشريف26

محمد ابراهيم خليفة مسعود27

محمد اسعد اديب الطحان28

محمد بهجت مصطفى حمودة29

محمد خالد عبدهللا الهيلوف30

محمد رمضان فرج اغا31

ي32
محمد علي محمد الهوبى

ي33
محمد عمار محمد النويالب 

ي34
محمد مصطفى ابراهيم الزيغنى

محمود محمد علي عثمان35

مرام عامر محمد المرصي36

معاذ عبدالحميد نوري بلعيد37

المجموعة الثامنة/ الفصل األول 



االسمت.ر

المجموعة الثامنة/ الفصل األول 

ي38
 محمد علي الريسى

ى معب 

مودة المولدي سالم الهمالي39

ي40
ندى أسامة سليمان الباروبى

وعد محمد علي الطوير41



االسمت.ر
ف اسماعيل سليمان1 احمد ارسى

احمد عادل الطاهر الجالضي2

احمد علي بلعيد السوي    ح3

احمد محمد علي فتح هللا4

اسماء احمد علي اربيش5

ي محمد محمد  الغنيمي6
النفاب 

امجد عمران محمد راشد7

ايمن خليفة علي جرمة8

حافظ منب  عبدالحميد مقيق9

خالد فتحي عبدهللا الحداد10

رتاج مصطفى احمد المغزازي11

رضوان محمد عمر ابراهيم ابوزقية12

سالمة حسن المهدي الشريدي13

ي رمضان ابوعجيلة14 سح  خب 

ف الدين محمد عبدالجواد عباس15 رسى

شمس الدين محمود البهلول ترفاس16

ي17
طه مصباح سالم الكانوبى

عبدالحميد علي سليمان زعاكة18

عبدالرؤوف سالم احمد الجديدي19

عبدالرؤوف سالم رمضان قشوط20

عبدالمول مختار امحمد العالم21

عثمان احمد طالل كعبار22

علي امبارك علي امصيك23

فاتن عبدالكريم ابراهيم الحرارى24

فراس عبدالقادر ابوالقاسم التومي25

فراس مفتاح محمد احمد26

محمد ابوزيد عبدالقادر ابوزيد27

ي داقل28
محمد البشب  مصطفى

محمد جمال الدين مصطفى مهنى29

محمد ضو علي زين العابدين30

ى31 محمد طارق الدوكالي االمي 

محمد عمر محمد قشوط32

محمد عمرو رمضان الصالي33

محمد مصطفى عبدهللا النويري34

مرام الشارف حسن ساسي35

ى موس كعكول36 مروان االمي 

ى مفتاح منصور ابوزبيدة37 معب 

المجموعة التاسعة/ الفصل األول 



االسمت.ر

المجموعة التاسعة/ الفصل األول 

 محمود38
ى
مودة عزالدين عبدالكاف

ندى علي بشب  بن يونس39

يارس حسن رجب بن خيال40



االسمت.ر
احمد البشب  محمد المجب 1

احمد عبدالحكيم عمر قنيدي2

احمد علي محمد مسعود الجفال3

احمد ونيس عبدالسالم محمد4

اسماء منصور االسعد عبدالقادر5

امحمد علي محمد ابومنيار6

امينة عمر محمد قويدر7

ايمن محمد علي غيث8

حسام عبدالمجيد احمد عزالدين9

ى بشب  خلف هللا10 خلف هللا حسي 

رتاج منب  سالم عون11

12
ى
رعد عبدالحكيم محمود الشعاف

سح  محمد محمود امحمد13

سحر الطاهر صالح الهدم14

ي15
هوبى شيماء فخرالدين احمد الب 

ى فرج قريميدة16 صدام حسي 

عبدالباسط عياد احمد الزميم17

وك18 عبدالحميد علي محمد المب 

عبدالرؤوف عارف محمد محمد19

عبدالرؤوف عبدالفتاح عبدهللا الرايس20

ي21
عبدالواحد علي بلقاسم الغريابى

عزالدين محمد عمر الغرور22

علي امحمد علي الهويدي23

ات24 فارس مسعود ميالد امحمد ابوالخب 

فرج ابوالقاسم علي عمر25

فرح محسن محمد عريقيب26

وك27 محمد اسماعيل عاشور المب 

محمد الحبيب محمد رحومة28

محمد جمال محمد االخرصى29

ي30
 
وك العالف محمد عادل المب 

محمد عادل محمد عزيز31

محمد فتح عمرو عون32

محمد مراد محمد خالد33

محمد مصطفى محمد الخويلدي34

مروان صالح بشب  علي35

مروة عمر ابراهيم عمار36

 جمال علي المقطف37
ى معي 

ة/ الفصل األول  المجموعة العارسى



االسمت.ر

ة/ الفصل األول  المجموعة العارسى

ى دعباج38  حسي 
مالك مصطفى

موس صالح بلعيد سالم39

نىه ساسي موس الكوبة40

يوسف نرص محمد ابوغوفة41


