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أحمد نرص عمر الشيخ38الطيب علي الطيب علي الغناي1

أحمد نضال أحمد أبوغولة39الفيتوري مصطفى الفيتوري الحراري2

ى باهلل إمحمد محمد دعوب3 أسامة عبدالرزاق أحمد البيباص40المعت 

وك الجالي4 ي عزوز41المعتصم باهلل عبدالباسط المتر
ى
أسعد خالد عبدالكاف

ى المقرعن42المعتصم باهلل عمر محمد قويدر5 ف حسي  أشر

أفلح جمال عياد غلوس43المعتصم باهلل يوسف عمر تنتوش6

أكرم إبراهيم محمد عون44المعز أبوالقاسم محمد الخت 7

ي8 أكرم بشت  أبوالقاسم كعال45إبراهيم سالم علي اليعقوبر

أكرم خالد محمود أبوشاقور46إبراهيم عمر أبوالقاسم الغول9

أكرم عبدالمجيد عمر الحراري47إستغفار خالد الشارف ترفاس10

أمت  علي عياد بقص48إشاء سالم سعيد الجدر11

أمت  يحي  موىس طابونة49إشاء محمد علي الجحاوي12

ة جمعة خليفة أبوشيته50إسالم جمعه علي الهمالي13 أمت 

ى بحرون51إسالم حافظ علي أبوديه14 ة محمد حسي  أمت 

أميمة عياد خليفة قدام52إسالم نرص صالح محمد أحمد15

ي16 ي مصباح53إسماعيل سليم أبوزيد العزابر  عبدالنير
أميمة مصطفى

أنس مجدي محمد الزروق54إمحمد شكري إمحمد الشامي17

أيمن إسماعيل عاشور الشتيوي55إيالف عزيز أحمد سعد18

كي56أبوبكر الهادي خليفة الكردي19 أيوب جمال رمضان التر

ي20
أيوب سعيد محمد خزام57أبوبكر عياد عبدالسالم الزليطيى

ى58أحمد البهلول العجيلي سويسي21 أيوب نرص فرج حسي 

آدم صالح سالم زمة59أحمد إبراهيم محمد عيس22

ي23 ي60أحمد جمال علي العزيير
آالء صالح الدين رجوبه البوهابى

ي24 آالء عبدالسالم عبدهللا المقلش61أحمد خالد أبوالقاسم الحاجر

ي25 ي62أحمد صالح منصور المقصير
آالء علي عبدالرحمن الحمروبى

ي26
ي63أحمد عبدالرحمن محمد الزرقابى آالء محمود عمار الجربر

آية الفيتوري علي السعودي64أحمد عبدالسالم محمد غميض27

آية أسامة نوري أبودية65أحمد عبدالمول محمد الشلبوط28

ي29 ى موىس66أحمد عصام العزابر آية عبدالسالم حسي 

باديس عمر موىس عبود67أحمد عمر بلقاسم عالق30

ى اللطيف31 بدور نرص الطاهر الغدي68أحمد فرج حسي 

ي32 ي69أحمد محمد أحمد العزابر  ضو الجريير
براءة مصطفى

ي70أحمد محمد بن يوسف أوهبال33 بسام فرج أحمد الحجاجر

ي71أحمد محمد موىس ربيده34 بلقيس أبوالقاسم المشر

ى سالم مسعود أبوسديرة72أحمد مطار عبدهللا المعاوي35 تاشفي 

تسنيم شيشنق عيس أبودية73أحمد مفتاح سالم الصيد36

تميم محمد المشاط الذيب74أحمد مفتاح محمد الغضوي37
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ي رمضان إبراهيم الرفاعي75
سعيد عبدهللا سعيد إبراهيم112تهابى

 علي عراب113جالل محمد حسن بلقاسم76
سفيان مصطفى

سلوان إسماعيل رمضان أبوعجيلة114جنات محسن مفتاح بن طابون77

ي115حاتم عل فرج أبوعزة78
سليمان الطيب سليمان الباروبى

سمية محمد عمر األسىط116حذيفة عبدالنارص بشت  البكاي79

ي الدين محمد الورفلي117حسام محمد خليفه الفالح80
سند صفى

ي خليل بن عون81
سند محمد أبورواي بن علي118حسن حسيى

ى سالم الصغت 82 سيف الدين محمد سالم الخويلدي119حسي 

وق جمعة حبيل البكوش120حمزة عبدالسالم ميالد زقطة83 شر

شيماء عبدالباسط عيس كركام121حمزة علي خليفة أبوشيويل84

ى حمدي فرج شبل85 صهيب خالد عبدالسالم الفقيه122حني 

ي86
طه علي ميالد عثمان123خولة عبدالرحمن عبدالسالم الشيبابى

طه يوسف حسونة سالم124خولة علي أحمد أبوصوة87

عاصم محمد الشتيوي أحمد125رتاج جمعة رمضان عقل88

عاطف رمضان علي جمعة126رتاج محمد خليفة شيشيو89

عائشة خالد ميلود أعبان127رتاج محمد موىس90

عبدالباري عبدالمنعم الهادي موىس128رحمة أبوبكر سالم سعيد91

ي129رشا عبدالباسط منصور بادي92
عبدالحفيظ محمود محمد المدبى

ي130رضا رمضان يوسف عسكر93
ي القاضى عبدالرحمن سمت  العربر

عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن131رضاء أبوعجيلة أحمد جويدة94

عبدالرحمن عبدهللا عبدرحمن ريش132رضوان علي رمضان أوالد الحاج95

عبدالرحمن محمد التاجوري133رغد الدوكالي مسعود الدوكالي96

عبدالرزاق جمعة تليش134رهف إمحمد السيفاو قديدة97

ي منصور حبارات98 ي زائد كريدة135رؤى خت  عبدالرؤوف عبدالنير

عبدالرؤوف محمد التابت136رؤى محمد أحمد محمد99

عبدالرؤوف محمد علي الشبلي137ريان إمحمد أحمد عمرو100

عبدالرؤوف مصطفى محمد غيث138ريان عبدالرزاق سالم الفاندي101

عبدالسالم أحمد محمد غدير139زكريا علي عاشور المهروش102

وك سويدان140زكية عبدهللا علي أحمد103 عبدالعزيز منصور المتر

عبدالفتاح عياد عبدالسالم أبورخيص141زينب إبراهيم عيس104

عبدالفتاح محمد سعيد احديد142سارة عبدالحافظ أحمد حمربطان105

ي143سارة عبدالحميد عامر سحبون106
عبدالقدوس بشت  عبدهللا بوىسر

عبدهللا إبراهيم عبدهللا عبدهللا144ساىسي إبراهيم ساىسي الغالي107

عبدهللا سالم عبدهللا حماد145ساسية بشت  عبدالسالم الذهن108

ي الزروق الرتيمي146سالم جمال سالم كارة109 عبدالمالك خت 

عبدالمالك رمضان الهادي ترفاس147سامح علي السيد الخولي110

ى صالح111 عبدالمالك عادل حفوظة قويعة148شاج الدين علي حسي 
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ي149
ى نرص إبراهيم شادي186عبدالمالك عبدالواحد الشقروبى لجي 

لميس محمد راغد محمد عبدالحميد187عبدالمعز ضو منصور أبوقديرة150

مالك عبدالسالم محمد الشفلو188عبدالمعز عمر إبراهيم العرضاوي151

مجدي عبدالقادر محمد الشفلو189عبدالمعز محمد مسعود أبزيز152

ي153
 علي البوسيفى

ى ي190عبدالمنعم حسي 
مجدي محمود سالم الويفاب 

محمد البشت  عمر الغالي191عبدالمنعم شاج الدين عبدالسالم خليل154

محمد الطيب محمد األزمرلي192عبدالمهيمن الصادق علي عبار155

ه193عبدالمهيمن حاتم خليل اقليصة156 محمد المختار الهاشمي بعت 

ي157 محمد أحمد محمد عبدالوهاب194عبدالمهيمن صالح أحمد امشت 

محمد أمبارك الفيتوري أبوقديرة195عبدالمهيمن محمد عبدالمنعم محمد الزواوي158

محمد بشت  محمد اشتيوي196عبدالهادي عبدهللا سالم الككلي159

محمد توفيق عمرو197عبدالواحد عياد خليفة عبدالحميد160

ي علي ساىسي161
محمد جمعة بن نعمة198عبدالوهاب لطفى

محمد جمعة محمد الهنقاري199عزالدين أحمد الهادي162

 علي مادي200عال محمد سليمان كوشة163
ى محمد حسي 

محمد خليفة سعيد الرفاعي201عالء طارق علي جبوع164

محمد سالم علي عكريش202علي الصادق المختار معيوف165

محمد سعيد محمد أبوسنينة203علي محمد التابت166

محمد صالح البهلول المختار204علي محمد علي الصغت 167

محمد صالح أبوجعفر بوكر205علي مفتاح محمد دخيل168

محمد طارق محمد الفقيه206عمر نارص هدريز169

ي207عمرالفاروق طارق محمد أبوراس170
ى
محمد عادل محمد الحاف

ي الوسيع208عمرو أيوب عمرو أبوالقاسم171 محمد عادل ناجر

ي أبوراس172 محمد عاشور عبدالنارص بن طابون209عمرو سعيد عريير

ي بالخت 210عمرو عزالدين عمرو دامجة173 محمد عبدالحكيم العربر

محمد عبدالرحمن محمد دبوبه211عيس محمد عيس عيس174

محمد عبدالرزاق طنيش212غفران محمد مفتاح بن عاشور175

ي ميلود الحليوي176 محمد عبدالعال التهامي الصفاجي213فاطمة الزهراء خت 

ي177
محمد عبدهللا سعيد تفوشيت214فائق عبدالحفيظ عبدالسالم الفرجابى

محمد عبدالنارص الصويعي حمربطان215فخرالدين محمد فرحات مفتاح178

محمد عبدالنارص سعيد غومة216فرات الصيد نوري بلعيد179

محمد عثمان ساىسي محمد217فراس خليفة اسميع علي السميع180

ي181
ى عثمان218فراس عبدالحميد عمر الشيخى محمد علي الحسي 

ى182 ى أحمد األمي  محمد عمر محمد االسود219فرح األمي 

محمد فتخي بشت  الزين220فهايم عبدهللا محمد الفاخري183

ي184
محمد فوزي قنيدي سويدان221قصي أبومدين الزليطيى

 األمت 185
ي222قصي عبدالسالم مصطفى محمد كامل علي الجربر
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وك محمد معتوق223 مهند عثمان الحاج محمد الفيتوري261محمد متر

ي عبدهللا دية262محمد مصباح المحجوب خليفة224
مودة الشيبابى

شه225  محمد طه التر
ي263محمد مصطفى

مودة ماهر محمد عبدالغيى

مؤمن مفتاح محمد الكوت264محمد مفتاح محمد دخيل226

فيد227 مؤيد إمحمد يحي  القديم265محمد منصور محمد شر

مؤيد حسن أحمد الواعر266محمد ميلود المهدي خليفة228

ي البشت  قنيدي229 مؤيد شعبان محمد عبداللطيف267محمد ناجر

ي بالخت  بن سعد268محمد نرص سالم أزريم230 مؤيد عبدالنير

نادر علي سالم أبوغدير269محمود أسامة محمود الياس231

ي232  الهادي التهامي270محمود حسن ميالد الرعوبر
نائلة مصطفى

ى أبوالقاسم يونس233 ي271محمود حسي  نبيل نارص بشت  المشر

نزار عبدالقادر علي خليل272محمود سامي محمود عمران234

عي235 نشين الهادي مصباح أخشيبة273محمود شكري محمد التر

نضال صالح خليفة أبورسن274محمود عبدهللا أحمد بالخت 236

نىه أكرم فتخي المرصي275مختار أحمد بالقاسم عنان237

نور الهدى عبدهللا صالح قويدر276مختار فتخي مختار العكروت238

نور الهدى فرج عاشور األسىط277مرام سالم مسعود الكوشلي239

ي أبوشيويل240
ى الطيب ديكنة278مرام شعبان الشيبابى نور إحسي 

ي279مرام شعبان أبوشيويل241
نور أحمد عياد الشماجى

نورالدين محمد ميالد عريف280مروان أحمد سعيد البكوش242

نورالهدى عمر سليمان الشاوش281مروان خالد انجيم243

نوميديا سليمان اتواوه282مروان يوسف علي بن عبدالسالم244

ي245
 الربيعي283مشة محمد الطاهر الزرقابى

ى وز علي حسي  نت 

هاجر طارق علي كافو284مصطفى المنترص إمحمد شليبك246

هارون جمال عالله السوىسي285مصطفى بهجت مصطفى حمودة247

ى كرود كرود248  حسي 
هدى الهادي عمر عمر286مصطفى

هديل كمال سليمان غبار287معاذ إمحمد سالم الضبع249

هند أحمد رمضان سويد288معاذ صالح رمضان أبوزخار250

هيثم رمضان صالح دغمان289معاذ عبدالسالم محمد الشفلو251

وجدان محمد عمرو خليفه290معاذ عبدالمجيد ضو الواعر252

ي253
وجدي محمد علي الجالي291معاذ محمد ارجوبة البوهابى

وداد مسعود سالم صنام292معالي مصباح علي الصغت 254

وك غوار255 ى أحمد متر
وسام فرج عبدالسالم بركة293معت 

ى جتر خليفه أبو تبينه256
ي جمعة294معت  والء عامر عريير

ى عبدالحميد مفتاح دعفوس257 وئام خالد خليفه أبوحاللة295معت 

ى سويدان258  حسي 
باهلل مصطفى ى وئام فوزي شعبان كشلف296معت 

ى عبدالفتاح إبراهيم زريبة297منيب صالح محمد البخاري259 يقي 

يوسف موىس يوسف كافر298مهند عبدالفتاح رجب بن يوسف260


