50

لبابه ميرغني على عبد القادر

51

ميساء عبد المعبود محمد احمد ابراهيم

52

ندى عبد الفتاح بالل عبد السالم

53

زينب دفع هللا مساعد محمد

54

اقبال موسي عباس مصطفي

55

عمار محمد عثمان عباس

56

ياسر عبد الحي حامد الشيخ

57

سارة عبد الرحمن محمد

58

رقيه الطيب على حسن

59

هناء عبد الكريم ميرغني

60

سماح ابراهيم مصطفى على

61

عبدهللا قريب هللا عبدهللا

62

ابوبكر محمد الحاج عللى

63

هديه عبد الرحمن حسن

64

محمدصالح محمد حمد

65

محمد عبدهللا حسب هللا

66

احمد محمد نجيب احمد

67

نهله صالح احمد محمد

68

رانيه كمال عبد الرحيم عبدهللا

69

سامي حسن سليان خليل

70

منهل عز الدين عثمان عبد الرحيم

71

صفاء يوسف احمد الشفيع

72

ناندى طاهر محمداحمد

73

محمد عمر صديق محمداحمد

74

معاويه ادم شرف الدين ابكر

75

مها محمد عثمان الفاضل

76

سيده عبد هللا حمزه محمد

77

عبدالمحمود عمر عيسى محمد

78

يوسف خالداحمد محمد

79

رفعت موسي عبد القادر

80

نهله بكرى عجيب بابكر

81

زكريا عبدهللا خضر خاطر

82

اكرم زروق عبدهللا زروق

83

محمد يوسف محمد ابراهيم

84

خديجه عبد العزيز احمد على

85

محمد عبد اللطيف على محمد

86

ابوبكر حيدر احمدعبدهللا

87

هدى بشيرموسي محمد

88

محمود ادم عمر

89

رحيق احمد فضل

90

منال عباس حاج مدن

91

سماح عثمان محمد ادم
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اسماء موسى محمدنور

93

جهاد اشرف محمد السيد

94

هبة الرحمن عادل على

95

ريم عثمان محمود

96

االء محمدسيداحمد

97

نضال عباس عبد الرحمن

98

مفيده عثمان جالل حسن

99

امجاد عثمان حاج يوسف احمد

100

احالم الطيب محمدابراهيم

والء كمال الدين عثمان صالح
1
الهام على كوكو مصطفي
2
3
4
5
6

امل ابوبكر عبد هللا
عالء الدين احمد حسن
رحيق كامل احمد على
مروة الطيب عز الدين
صافيناز ابراهيم خليل احمد

7
8
9
10
11
12

ابوذرمحمدعلى عبدالرحيم
ام ايمنمبارك عبدهللا محمد
نادرة الريح على محمد
نسرين السيد على محمود
معتصم محمد احمد محمد
زينب على على ابو القاسم

13
14

وسام محمد الطيب صالح
سماح حسن الزين محمد السيد

15
16
17
18
19

لبابه الشيخ عبد الرحمن
وفاق محمد ادم عربي
محمد صالح عبدهللا
ساره النعيم ابراهيم النعيم

20
21
22
23

شيرين على محمد على
سارة بله احمد اتبره
ندى على محجوب
حامد نعيم حامد عيسى
نسرين عبد المنعم االمين محمد

24
حباب المعتصم ايوب
25
26
27
28
29

عروب عبد القادر محمود
فتحيه بشير محمد الهادى
لبابه على احمد محمدين
نازك محمد احمد على
هبه خلف هللا موسى الصديق

30
سحر عبد الرحمن يونس مضوى
31
شريف معتصم محمد حسن
32
شريف معتصم محمد حسن
33
سحر شمس الدين على الخليفه
34
سماح يوسف الحافظ محمد
35
كلتوم عثمان محمود عبد ارحمن
36

37

شيرهان حسن الياس
ساره ابو القاسم الخضر

38
ساره عمر احمد عبد الجبر
39
40

ريان االمين التاج االمين
فاطمه عثمان محمدنعيم هللا

41
سميه ادم محمد السنوسي
42
االء عبد القادر احمد مصطفى
43
هند محمد الفاتح حمد النيل
44
نمارق سليان ابراهيم محمد
45
46

ثريا ابراهيم محمد حسين
نادراحمد محمد محى الدين

47
اسراء محجوب وقيع هللا محمد
48
روضه االمين الحسن االمين
49
لبتهال حسن اسحاق ابو بكر
50

