المجموعه الثامنه : H
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

االسم
محمد الهادي محمد عبدهللا
محمد سليم الشيخ ادريس بابكر
محمد عفيفي حسن سالم
محمد مبارك الحسن محمد
محمد مرتضى عوض الكريم
محمد معتصم عباس التوم
محمد ياسين عابدين ياسين
محي الدين مهدي عبدالرحمن
مرام ماهر فاروق محمد مقبول
مزدلفه مصطفى فضل هللا
نجوى جمال ابراهيم عبدالجليل
ندى عبدهللا بشير خيرالسيد
نسيبه عثمان على سعيد
نعمة صديق بانقا صديق
نهال عمر سيداحمد عمر
نورالوديع احمد يعقوب سليمان
اية جمال صديق عبدالقادر
ايه محمد خيري محمد خيري
ايالف ابراهيم طه حسن
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.37
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.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53

ايالف عادل شمس الدين محمد
ايالف عمر الفكي الشيخ
ايمان ابراهيم محمد المبارك
ايمان االمين محمدعلى االمين
ايمان رحمة هللا محمداحمد
ايمان رضوان مالك محمد
ايمان عبدالباقي محمد على
ايمان محمداالمين عبدالحفيظ
ايمن بخيت عبيد عبدالمولى
ايمن بدرالدين جعفر عمر
ايناس هاشم حسين ابراهيم
ايوب النور عبدهللا على احمد
بدرالدين محمد عبدالجليل محمد
براءة معاويه حسن محمداالمين
بهاء الدين عبدالعزيز الشريف
تبيان الطيب احمد الشيخ
تبيان حسنين احمدعلى
تبيان عبدهللا عبدالمطلب احمد
ترتيل النور ادم محمد اسماعيل
تسنيم نجم الدين احمد بخيت
تماهين خليل على الحسن
ثويبه حسين بشير خمجان
ثناء حسن محمداحمد
حسن سيف الدين ابراهيم سرالختم
حسن ياسر حسن الصادق
حمزه حاتم حسن عبدالرحمن
حياة طارق محمد زياده
خالد الحاج على محمدحميد
خالد عبدهللا على عبدهللا
خالد عبدالرحمن عوض الكريم
خالد عثمان محمد عبدهللا
خالد مامون خالد الخير
خالد يوسف على الريح
خطاب ابراهيم محمد موسى
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خطاب محمدعلى العوض التاي
خنساء احمد ابراهيم محمد
داليا الصادق احمد مضوي
داليه الزين الجاك احمد
دانية عبدالمجيد محمد مصطفى
دعاء خالد عطا طه
دعاء زكي عبدهللا ادم
دعاء شاذلي محمداحمد ميرغني
دعاء صديق على االمين
دعاء محمد فضل محمدابراهيم
دفع هللا احمد االمين احمدمحمد
ربا محمود هارون موسى
رحاب محمد ادم اسماعيل
رحاب يعقوب البشبر على
رزان عثمان عبدهللا ادم
رزان محمداحمد نمر احمد
رزان يوسف على الريح
رغده جبريل عبدهللا صالح
رغده عبدهللا عطا عثمان
رفيده محمد على يوسف
رماح عباس البشير احمد
رميثه توفيق الضوجاه النبي
رميساء ابراهيم على ابراهيم
رميساء بابكر ابراهيم النور
رنده عصام الدين محمد عباس
روان امير خليفه حسن
روان مصطفى حسنين محمدعلى
روعه محمدنور محمد
رؤى الشفيع حسن يس
رؤى حسن حمد حسن
رؤى ياسر عبدالرحمن محمد
ريان سراج النور حسب الرسول
محمد
ريان محمد عثمان ميرغني احمد

 .87ريم الطاهر عبدالواحد ابراهيم
 .88ريم سرالختم عبدهللا يوسف
 .89ريم عثمان محمد دفع هللا
 .90ريهام رضوان عبدالرب سيف
السروري
 .91زهره الفاضل على ادم
 .92زينب مبارك قسم السيد الصديق
 .93زينب محمد ادريس عثمان
 .94على جمال صالح محسن
 .95على يوسف ابراهيم محمد
 .96عمار حمدي محمدصالح
 .97عمر بدرالدين االمين محمد
 .98عمر عبدالباقي عركي حسن
 .99عمرو عثمان احمد محمد
 .100غاده عمر فرح محمد
 .101شيماء احمد عبدالكريم احمد محمد
 .102شيماء عبدهللا الجيلي الفكي
 .103صهيب الحسين محمدعبدهللا
 .104عاصم محمد محمود ابوبكر
 .105عثمان محي الدين عبدهللا المدني
 .106على عبدهللا على بادي
 .107علياء محمد عثمان مصطفى الطاهر
 .108فاطمة حسن سعيد محمد
 .109فاطمة بدرالدين عابدين الخليفه
 .110فاطمة محمدعبدهللا محمد يونس
 .111كيرلس روماني امين حبيب
 .112لجين طالب عبدهللا على عثمان
 .113لينا خالد محمدعلى محجوب
 .114لينة فخرالدين الفاضل محمدعلى
 .115محمداحمد عادل فتح الرحمن حامد
 .116محمدالمصطفى الشيخ محمداحمد
 .117محمدالمنتصر طه محمد صالح
 .118محمد جيالني طه محمد سعد
 .119محمد خضر محمود العبيد

 .120محمد صديق محمدعلى االمين
 .121محمدعبدهللا عبدالكريم عزالدين
 .122محمد على حسين بحر
 .123مروة محمدالريح ابراهيم
 .124معارج دفع هللا الخضر سردوب
 .125معمر محمود جمعه احمد
 .126مناسك فيصل ادم النور
 .127منتصر محمد مضوي كرار
 .128مهند فرح صبري مصطفى
 .129ناجي عالء الدين ابراهيم النور
 .130نجود نورالهدى المسلمي عبدالوهاب
 .131نسيبه دفع هللا المهدي دفع هللا
 .132نون محمديحي الضي
 .133همام محمدعوض الكريم بدوي
 .134هناء سليمان ادم عبدهللا
 .135هناء متوكل ابراهيم عثمان
 .136هند عبدالعزيز عبدهللا محمدطه
 .137هيام معاويه حسن وداعة هللا
 .138هيفاء عبدالعزيز احمد دفع هللا
 .139وديع محمدبالل محمد
 .140وصال خالد احمد بابكر
 .141والء عثمان عبدالحميد محمد
 .142وئام عبدالعزيز احمد عبدالعزيز
 .143يوسف محمد يوسف محمد
 .144بلقيس احمد ميرغني سنهوري
 .145باسل عمار على سعيد الرفاعي
 .146امان محمد الفكي الشيخ
 .147ايثار محمد ادم نجم الدين
 .148ايثار صديق فضل سيداحمد
 .149براءاة زاهر منير الشيخ
 .150ايمان عبدهللا عبدالهادي عبدالعظيم
 .151ايمان اسماعيل احمد مختار
 .152خالده حامد بشير نورالدين
 .153خالد عوض محمدعبدهللا

 .154حسين خطيب عوض سعيد
 .155حسن حامد محمدالحاج
 .156حسام عبدالفتاح النور الطيب احمد
 .157جهاد هاشم عوض يوسف
 .158جعفر بهاء الدين جعفر احمدالريح
 .159ثناء امين محمدحسين بن عوف
 .160تيسير سليمان محمدمحمدين
 .161دعاء السيد بابكر الطاهر
 .162دعاء صالح عثمان الباقر
 .163دينا محمد مصطفى محمداحمد
 .164رانيا مدثر عبده احمد
 .165رانية محمدبابكر محمد
 .166رحاب خضر عبدالقادر احمد
 .167رزاز انس الهادي على بشير
 .168رزاز رحمة هللا طه عوض السيد
 .169رشف سعدابراهيم محمد
 .170رندا جالل الدين محمدعبدهللا
 .171رهام هاشم الحسن محمدالرهيد
 .172روان سيف الدين السيداحمد
 .173روعه احمد محمد سعد خليل
 .174رؤى طيب االسماء الصديق المهدي
 .175رؤى عبدالباقي محمدالنعيم
 .176ريان الهادي محمد حمد عبيد
 .177ريان عمر محمداحمد الحاج
 .178ريان عبدالمنعم ابوعالمه البخاري
 .179ريان محمد حماد احمد ازيرق
 .180ريان يوسف احمد يوسف
 .181ريم تاج السر محمد احمد ابوشوش
 .182ريم سعدالدين سرالختم سعيد
 .183رهام ابراهيم ابراهيم محجوب
 .184زاهي زين العابدين محمدالمهدي
 .185سجود محمداالمين ابوبكر
 .186ست زينب فاروق محمدخير
 .187سجود محمدعبدهللا حسين

 .188سجى عبدالمنعم احمد محمد احمد
 .189سماح سليمان عثمان طه محمد
 .190سماح عثمان عوض عثمان
 .191سماح مزمل هاشم عبدالرحمن
 .192سماح مصطفى جاه النبي على
 .193سند مصطفى عزالدين سيداحمد
 .194سوزان احمد عثمان عبدالرحمن
 .195سوهندا ابوبكر مسند عثمان
 .196شاديه ابراهيم النعيم احمد
عبداللطيف
 .197شروق النور يوسف ضوينا
 .198شهد رشيد سيد شريف ارباب
 .199شهد صالح الدين محمد محمود
 .200مي حامد حمدان قور

