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ي77ابتهال عادل علي االسىط1
عبدهللا ميلود علي المرصات 

عبدالمطلب اسامة محمود اعراب78ابرار عمار الهادي البوعيشى2

 بدري عبدالسالم الدوكالي79ابراهيم نوري الزروق الزروق3
ن عبدالمعي 

ي80ابوبكر سليم رمضان بن خي 4
عبدالمهيمن الشادلي محمد الزرقاتن

لو5 عبدالمهيمن نجيب محمد ديرة81احمد المشاط خليفة قمير

عثمان احمد طالل كعبار82احمد عاشور مفتاح بنور6

عزالدين محمد عمر الغرور83احمد عبدالحكيم احمد عزو7

علي الطاهر علي الرقيق84احمد علي بلعيد السوي    ح8

علي العجيلي عمر كريدان85احمد علي محمد مسعود الجفال9

عماد عبداللطيف محمد البوش86احمد فرج عبدالسالم غيطه10

عماد عمار محمد العويب87احمد محمد احمد بن يونس11

عمرو خليل علي جمعة88احمد محمد امحمد عمار12

ي الحواس13
ي89احمد محمد لطفن فاطمة إبراهيم الطاهر العزاتر

فاطمة نبيل الزروق عبدهللا90اسامة احمد علي حمودة14

فراس عبدالقادر ابوالقاسم التومي91اسامة خالد امحمد قرقاب15

فرح محسن محمد عريقيب92اسامة محمد القمودي بلعيد16

ي17
كمال احمد حافظ العش93اكرم بلقاسم عبدالرحمن البوسيفن

لينة محمود رمضان بيوض94امجد عمران محمد راشد18

مالك انور ابوبكر المنترص95امينة عمر محمد قويدر19

مالك عبدالمجيد خليفة الصغي 96ايمن علي ابوالقاسم علي20

مالك علي الصادق حمربطان97ايناس شعبان علي احمد21

وكة مفتاح احميد احميد 98ايوب عبدالرحمن امحمد ابورقيقة22 مير

محمد ابراهيم خليفة مسعود99تسنيم البدري ميالد ابوقفة23

ي24
محمد ابوزيد عبدالقادر ابوزيد100تسنيم فتحي مصباح الشيباتن

وك101حاتم محمد ميالد ابوجعفر25 محمد اسماعيل عاشور المير

محمد الطاهر ابراهيم كندير102حافظ مني  عبدالحميد مقيق26

ن سعيد عبدالمنعم 103حسام عبدالمجيد احمد عزالدين27 محمد امي 

ن غرسه28 محمد ايمن احمد الطبال104حسن عبدالحافظ حسي 

ي29 ن المنصف ابراهيم العزاتر ي105حسي 
ي الوحيشى

محمد جمال الكوتن

ن اوحيدة30 ن محمود حسي  محمد جمعة سعد موىس106حسي 

محمد جمعة ضو 107حمزة علي سالم الراشدي31

محمد حسن القنطري ابوقيلة108حمزة مصطفن عبدهللا جبوع32

ي33
هوتن ن مصطفن عبدالسالم الي  محمد خالد عبدهللا الهيلوف109حني 

ن110خالد صابر قطب بدور34 محمد طارق الدوكالي االمي 

ي صالح35
ي111دعاء ميالد الفرجاتن

 
وك العالق محمد عادل المير

محمد عادل عبدالواحد يوسف112رتاج مصطفن احمد المغزازي36

محمد عبدالباسط عبدالسالم قريعة113رتاج مني  سالم عون37
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ي114رويدة محمد ميلود عبدالواحد38
محمد عبدالمنعم محمد الفرجاتن

محمد عصام ابوبكر اعمار115رياض غالب احمد دلة39

محمد علي خليفة الصغي  116ريان صالح احمد بالحاج40

محمد علي عمورة ابوعزة117ريان نورالدين محمد دبور41

ي118زكريا كمال عبدهللا42
محمد علي محمد الهوتن

محمد عمرو رمضان الصالي119سارة عقيل مفتاح سليمان الحويمدي43

ي44
ن

محمد مراد محمد خالد120سالم محمد سالم التاورغ

محمد مسعود خليفة مسعود121سالم نارص سالم حماد45

ي رمضان ابوعجيلة46 محمد مسعود ضو مسعود122سحر خي 

محمود الصادق عبدهللا الككلي123سحر محمد محمود امحمد47

ي سعيد ابوراس48 ي124سعيد عريبر محمود علي ابراهيم الرطبر

محمود عمر محمد سالم125سفيان الصادق امحمد بن طالب49

محمود عمر محمود بن لطيف126سمي  خالد الفيتوري ابوزقيه50

محمود محمد علي عثمان127سند سالم الصيد الشريف51

مرام الشارف حسن ساىسي128سىه فوزي عبدالعزيز ابوالسعود52

مروان صالح بشي  علي129سوف الصديق ابراهيم صقر53

ين محمد علي بن غويلة54 مرسة ابراهيم محمد عبدو130سي 

ف الدين محمد عبدالجواد عباس55 مسعود عبدالسالم محمد كرنافه131شى

ي56
هوتن مصطفن عزالدين مصطفن الكور132شيماء فخرالدين احمد الي 

مصطفن محمد مصطفن درويش133صهيب جابر عبدالواحد بدر57

مصعب زائد محمد قجام134طه ابراهيم علي الطالب58

مطاع مراد موىس الصكاح135طه طارق عييش قرداة59

معاد علي موىس كركام136طه عبدالرزاق عمار ضو60

معاذ عبدالحميد نوري بلعيد137عبدالحميد حاتم رمضان ابودية61

ي62
معتصم محمد علي الساري138عبدالحميد عامر محمد المثناتن

ن دعباج139عبدالحميد علي سليمان زعاكة63  حسي 
مالك مصطفن

وك64 مهند ابراهيم محمد عبدالرحمن140عبدالحميد علي محمد المير

ي65 مهند محمد ميالد الراشدي141عبدالخالق نوري صالح المجدوتر

مهند يخلف علي عبدالرحمن142عبدالرحمن سالم ابوسيف مرواس66

ي67
ن143عبدالرحمن علي سالم الطرشاتن مودة عبدالرزاق مفتاح الشي 

مودة عبدالسالم الطاهر ميالد144عبدالرحمن عمر عبدهللا دوغة68

مودة موىس محمد موىس145عبدالرحيم عبدالنارص الهادي صالح69

مودة نجيب احمد شنيب146عبدالرحيم محمد عبدالسالم شهاب70

ندى علي بشي  بن يونس147عبدالرؤوف الهادي لبوعجيلة بن راضية71

نىه ساىسي موىس الكوبة148عبدالرؤوف سالم احمد الجديدي72

ي كمال الدين محمد سالم149عبدالرؤوف عبدالفتاح عبدهللا الرايس73
هاتن

هبة خالد عبدالعاطي سليمان150عبدالرؤوف ميلود سعيد فتح هللا74

ي75 جر  قمير
هيثم عبدالمطلب مصطفن زقالم151عبدالرؤوف نادر مصطفن

ياش عادل مسعود الكرودي152عبدالسالم امحمد رحيل شندى76


