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االسم
احمد المهتدي عبدالعاطي عبدهللا حسن
احمد عبدهللا محي الدين محمد
اسراء محمد احمد محمد
اسماء ابو العال محي الدين محمد
اشواق محمد الجيلي محمد البلوله
افراح قمر الدين احمد يعقوب
آالء صديق محمد احمد
آالء مصطفي تحمد الكرضي
الرشيد بشير محمد احمد
الشيماء عبدالحميد بريمه صديق
الصديق نايل عبدهللا محمد حمد
آمنه ياسر عباس محمد
إيثار عزالدين حسن محمد
بدور مجتبي احمد محمد
بشير محمد علي خلف هللا
ثقة حمد النيل محمد سعد بابكر
داليا عبدالرحمن صغيرون الزين
دالل السنوسي التوم حسن
رزان نصرالدين حمزه المدني
رهام عادل عثمان الشريف
رؤى سامي معاوية عبدالملك
ريان اسامة محمد عبدالرحيم
الهام بشري ابراهيم البشري
سارة ابراهيم محمد عبدهللا
سارة البشري عبدالرحمن العوض
سماح الحسين محمد احمد
سمر عبدالبارئ محمد خالد
عبير حسين موسي محمد
عمر عثمان عوض الكريم الطريفي
فاطمه عبدالحليم طه علي
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مآب محمد زين محمد علي البشير
محمد حاتم حمدتو رجب
مدينه فائز عبدالرحمن رحمه
مالذ عوض السيد احمد
اسراء عبدهللا دفع هللا احمد
مني محمد موسي محمد
مها تسفا الم هايلي
مودة علي محمد خالد
ميسون حسن محي الدين احمد
ميمونه الشبلي بابكر الخليفة محمد
نهي فرح محجوب فرح
هاله فتحي امام الخير عمر
وفاء بابكر يوسف العوض
كفاح موسي محمد الزين
عمر محمد الشيخ عثمان
سوزان حسن كرار عثمان
ساره عبدهللا عدالن محمد
ساره ابراهيم حسن محمد
رؤى محمد عبدهللا يوسف
روان النعمان حمد النيل الهادى
رزاز محمد المهدى ميرغني محمود
ربى ابراهيم احمد ابراهيم
ربا مدثر عبدالرحمن نصر الدين
امنيه اسماعيل عبدهللا حسب النبى
آمنه سيد احمد محمد يسن حامد
الشيماء عوض عبدهللا فرج
آالء التجاني احمد صباحى
اريج آدم علم الدين عبدهللا
احمد سيف الدين سيد محمد خير
أحمد سيد عوض يوسف
ساجدة محمود احمد العوض
رماح عمر ابكر عمر
هانية محمد ابراهيم عثمان
أمل حمزة عبدالمنعم محمد
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مآب محمد النور يوسف محمد
محمد عبدالمطلب عبدالقادر ابراهيم
مرافئ محمد مصطفي خليل
الشيماء عبداالله حسن كوكو
العباس الفضل الطيب علي
امجد خالد حسن عثمان سيد احمد
أمنه حسن احمد يوسف
انستاسيا اكرم وليم عاذر
انفال فضل المولي الهجا فضل المولي
آيه حيدر حسن سيد احمد
ايمان اسامه سليمان محمد
ايمان موسي ادريس ابراهيم
آيه حسن ابراهيم محمد
تبيان حسن مصطفي الكباشي
تسنيم حسن محمد احمد
تسنيم شمس الدين حمزه
تسنيم عبدالمطلب العبيد االمام
تسنيم عبدهللا محمد احمد
تقوي حسن اسحاق عبدالسالم
تقوي عابدين علي عبدالقادر
توسل عبدالحليم ابراهيم بالل
جهاد اسماعيل حماد بريقع
جرجس أشرف جرجس ايوب
ابرار عمر علي وداعة هللا
دعاء فتح الرحمن عبدالمحسن بالل
خطاب البشير محمد علي
خديجه هاشم عثمان محمد
خالد محمد ادريس محمد
خالد الطيب البشير محمد
خالد السر احمد ادريس
حواء سند سليمان بن سليمان
حنان معاوية فضل هللا مصطفي
حسين امين حسين احمد
امجد بله عبدهللا الطيب
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فاطمه عبدالرحيم محمد علي
رفقه مصطفي العوض احمد
منال علي العشا محمد
مناسك موسي حسن موسي
منة عبدهللا مأمور ضحية
مني هاشم احمد هاشم
مها مبارك ادريس آدم
مني بشري عبدالرحمن مالك
مهاد صالح عبدالمطلب صالح
مهند امير الخضر الطيب
موسي الصديق علي اإلسيد
مي طارق محي الدين الطيب
ميسم المبارك محمد توم الصادق
نادر عبدهللا علي الحاج
نجالء خالد حسن مصطفي
معز برعي حسن فضل
مالذ حاتم عبدهللا علي
ملكة احمد ابوزيد ابوبكر
زهير صالح الدين محمديوسف
ريمان حمدين عيسى حمدين
ريم سراج محي الدين عثمان
ريم بشير ابراهيم الخليفه
ريم احمد عبدالرحمن الدومه
سماح عادل عابدين اسماعيل
ريان عثمان الطيب خوجلي
ريان عبدالوهاب عثمان محمد
رؤى محمدالحسن عبدالعزيز الماحي
روان محمد رجب بخيت
رهام علم االيمان ادريس ابراهيم
رهام حامد حميده احمد حسين
رنا محمد عبدالوهاب صالح
رزان احمد عبدالرحمن الدومه
دالل السر حسن محمد احمد
ابتهال مدثر محمدابراهيم
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ابوبكر فاروق نصر على
ابوعبيده الجيلي عزالدين البشير
احمد حسب الرسول احمد
احمد مصطفى كاظم محمدصالح
احمد معتصم عبدالرحمن
ادريس حاتم ساتي عبدالقادر
اسالم محمداحمد حمدان
االء معتصم ابراهيم حمد ارباب
االء يس بركه عوض هللا
الشيماء بابكر عبدالرحمن محمد
الطيب احمد ادريس خوجلي
امنه محمدعباس عجب احمد
سالم محمد سعيد سالم باعوم
زيد عبدالمنعم عبدالكريم ادم محمد
ريماز بدرالدين عبدالرحيم محمود
ريم محي الدين موسى بابكر
رؤى عبدالفتاح عبدهللا خليل
ريان يحي شريف زبير
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منى عبدالرحيم عبدهللا حمد
وفاء بابكر على محمد ناصر
احمد عزمى سالمه عبدالعزيز
افراح احمد محمد منصور
االء الفاضل ابراهيم محمد
االء موسى عمر الحاج
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المجموعه الثانيه : B
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االسم
رفيده عبدهللا بابكر عثمان
رامي عمر احمد عثمان
دان مامون عبدالمنعم الهادي
حواء حسن عيسى حسن
حسن صالح حسين عيسى
جوهره محمد محمود حسن احمد
ثريا شاع الدين عبدالرحمن محمد
تيسير عاطف مامون النور التنقاري
ترتيل بالل عثمان بالل
بكري الشيخ حسن منصور
فاطمه كرار صالح محمد
فاطمه ابراهيم مرتضى ابراهيم
عمر على محمداالمين
على حسن بعالب محمد اركاب
طارق جيالني طه محمدسعد
صهيب حسن محجوب محمداحمد
صالح الدين الحسين عبدالوهاب
شيماء عبدالكريم محمدعبدالرحمن
شذى حسن عبدهللا فضل المولى
نور عمر محمد محمدزين
نعمات اسماعيل عبدهللا الزاكي
موفق الطيب يوسف ابراهيم
مؤتمن زروق حاج الصاوي محمد
منذر فضل هللا محمداحمد حمد
منار متوكل احمد عثمان
مصعب محمدعبدهللا الحسن ادم
مصعب محمد عبدالقادر طه
مصعب الحاج سعد الحاج
مدحت سيف الدين محمدحقار
محمد محمود عبدالماجد عبدهللا
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محمد قمرالدوله زين العابدين محمد
محمد عبدهللا عثمان محمد
محمد عزمي الشيخ عبدالغني
محمد عبدالقيوم صديق ادريس
محمدعبدالرسول مجذوب الحسن
محمد عبدالعليم قرشي محمد
ياسر حسن يوسف محمدسالم
وهاج عبدالمطلب الطاهر
عبدالمطلب
وعد عمار الزين حسن
همام عبدالرحمن التوم محمداحمد
هتون مصطفى ابوالقاسم عبدهللا
هبه كمال البشير مصطفى
هاله اسامه النور االمين
ابتهال ابراهيم محمد كورينا
ابرار ادم خاطر سام
ابوبكر بدر محمد نور الدائم
اثار عبدالحليم جعفر محجوب
احمد البدوى الهادى محمد حسين
احمد التجانى اللباب القلوباوى
احمد سليمان احمد سليمان
احمد صديق خليل عثمان
احمد على احمد موسى
احمد محمد الحسن الرضى احمد
احمد هاشم عبدالمحمود عبدهللا
اروى احمد بابكر عوض الجيد
اروى الطاهر سورين دارفور
اسراء السيد احمد عبدالماجد
اسراء عبدالعزيز قمر الدين ابكر
اسراء كمال ابراهيم االمين
افنان عمر عثمان كردش
اكرم الفاتح عوض هللا محمد نور
اكرم محمد سليمان طه
االء الرضا محمد على
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االء عطا عبدالدائم عبدالرحمن
ايمان يحي ادم وادى
براءه اسامه محمد نور عثمان
ايالف ابراهيم محمد عبدالرحيم
انور فؤاد سيداحمد عبدالقادر
اميمه فضل المولى جبارة هللا
سميه صالح محمد سعدون
االء طاهر ابراهيم طاهر
اونور عبدهللا شريف اونور
سارة عبدالكريم احمد االمين
ساره غالب عثمان ادم
كمال الدين عثمان الرفاعى محمد
قتيبه حسن صالح عبدالرحمن
قتادة فتح الرحمن على
الدن عثمان الزين محمد
مازن مجاهد عبدالرحمن يوسف
ماب محمد عبدالمحمود الشيخ
متوكل عبدهللا حمودة عثمان
محراب عبدالسالم عيسى ادم
محمد ابوبكر محمد الحسن اسحق
زين العابدين محمد احمد محمد
زينب علي محمد عمر
زينب محمد بله الحسين
ساجدة بابكر حامد ابراهيم
سارة فتح الرحمن عبدهللا محمد
سارة عبدالمنعم محمد احمد
سالي عصام عابدين اسماعيل
سحر مدثر يوسف امين الدين
سفانه قرشي محمد عبدالملك
شادن عبدالوهاب محمد الحاج
عبدهللا
سماح حسن محمد حسن
سمر عبدالمحمود مصطفي احمد
شمائل محمود محي الدين محمد

 .97شهد بابكر يحي الحسين
 .98شهد محمد الفاتح عيد محمد زين
 .99شيماء آدم حامد سعد النور
 .100عاتكة حمد النيل دفع هللا الشيخ
 .101عائشه مبرأ سليمان احمد المصطفي
 .102عائشة مصطفي الفكي علي
 .103عبدالفتاح طارق عبدالفتاح صالح
 .104عبدالرحمن خالد عبدالرحمن
 .105عبدالمحمود عوض السماني الشيخ
 .106عبير عبدالرحمن ابكر ادم
 .107عفراء عبدالحكيم محجوب
 .108عفراء مختار احمد محمد
 .109عال بابكر بخيت محجوب سليمان
 .110على عاطف سعدهللا رحمه
 .111عمار السماني محمد ادم محمد
 .112عمار محمد ابراهيم عبيدهللا مهدي
 .113عمر على زين العابدين صالح
 .114عمرو عاصم احمد محمد البيلي
 .115غاده غازي حسن سليمان
 .116غسان خلف هللا عدالن عبدالصادق
 .117فاطمة الزهراء عبدهللا احمد
عبدالرحيم
 .118فاطمة حسب الرسول عباس البشير
 .119فاطمة فيصل حسن محمد العطا
 .120فاطمة محمدعثمان ارباب ارباب
 .121فاطمة احمد حمد حسن
 .122فوزية سالم حمزه احمد
 .123كوثر البدري على البدري احمد
 .124لجين احمد محمد ابراهيم
 .125لنا اسماعيل ادم صالح
 .126لنا تاج السر يوسف بشير
 .127لؤي عبدالحفيظ عثمان محمد فضل
 .128لينا اسماعيل مكي احمد
 .129لينة عبدالعزيز النعيم محمد

 .130مآب شمس الدين احمد الشيخ
 .131ماريا فيصل عبدالوهاب على
 .132مثاني جمعه عبدالكريم جبريل
 .133مجتبى الطيب محمد حسين
 .134مجتبى عصام السيد محمدعلى
 .135محاسن صالح الدين عوض الحسن
 .136محمد الشامي احمد ابراهيم
 .137هاله طارق محي الدين الطيب
 .138نسيبه العبيد موسى العبيد
 .139هبة الرحمن صالح الدين سلفاب
على
 .140هيام احمد ابراهيم عزالدين
 .141هناء يوسف العجب العشاء
 .142وافي عبدالرحيم العوض احمد
 .143وداد عبدهللا حمودي الصادق
 .144وعد زكي احمد محمد عمر
 .145والء عبدهللا حمودي الصادق
 .146وليدعادل سيداحمد عبدهللا
 .147ياسين منصور محمد السيد
 .148يسرا حمدان العوض دفع هللا
 .149يسرا عبدالرؤوف احمد عباس
 .150يسن محمد عبدالرحمن تاي هللا
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المجموعه الثالثه : C

سلمى النعمه الطيب المبارك
وضاح سليمان سيف الدين الدخيرى
مهاد كمال التاى مصطفى
مثانى ابوبكر التجانى الهادى على
انس فتح الرحمن محمد احمد الطيب
فاطمة محمود منصور سليمان
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االسم
يوسف ابوبكر يوسف نعمان
إبتغاء فتحي محمد محمود
إبتهال محمد احمد عبدالرحيم محمد
ابرار عثمان احمد الطيب محمد
ابراهيم الصديق ابراهيم عبدالعزيز
ابوبكر محمد الخير بابكر العوض
احمد االصم سعيد العوض
احمد عزالدين محمود بغدادي
احمد المعتصم احمد االمين
احمد حاتم البشير دفع هللا
احمد عبدالحليم محمد عمر
احمد محمد ابراهيم الخضر
اروي صالح الدين عبدالرحيم احمد
اروي عبدالرؤوف عثمان احمد
ابرار عبدالقيوم محمد صالح
احمد محمد شمس الدين محي الدين
احمد فريد قسم هللا الشيخ
ابتهال نصرالدين احمد محمد
ابوبكر عبدالفتاح محمد الكباشي
احمد ياسر حسن بابكر
اسامه الفاتح الزاكي محمد
اسراء جمال منصور عمر
اسراء دفع هللا عوض هللا دفع هللا
إسراء عبدالرحمن بشير الخليفه
إسراء علي يحي آدم
اسراء محمد المختار محمد علي
اسراء محمود آدم عمر
اسالم عبدالرؤوف حسن محمد
اسماء اسماعيل زين العابدين احمد
اسماء حسن ابراهيم عبدالحليم
اسماء جالل عباس بابكر
اسماعيل محمد اسماعيل خليفه
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اصيل ابراهيم عبدالرحمن الرشيد
آفاق عبدالباقي محمد علي
افراح عبدهللا بدوي االمين
آالء بدرالدين الزاكي عبدالرحيم
اكرم خالد التجاني الشيخ
آالء التاج ود دهيس الحسن
آالء عبدالمحسن علي عبدالرحيم
آالء عبدالمنعم عثمان البشير
آالء عماد الدين احمد عثمان
البراء بابكر محمد االمين
الخطاب عمر علي محمد
الخنساء باشري الطيب عبدهللا
الصديق عماد الدين التجاني الشيخ
الخنساء جابر المكي جابر
النعيم ابراهيم النور ابراهيم
الوليد سيد علي الخليفه
الوليد يحي عوض محمد
ام سلمي محمد ميرغني عبدهللا
ام كلثوم عبدهللا يوسف يعقوب
امال علي محمد علي
امامة عبدالكريم الحسن محمد
عبدالحفيظ
امجد احمد محمد ابراهيم
امجد يوسف بحر الدين فضل
امل صالح الشاذ لي عبدهللا
امل مبارك عبدالرحيم محمد
آمنه احمد محمد حسن
امنه ادريس محمد علي محمود
امنه جالل من هللا جبريل
آمنه محمد احمد عبدهللا
آمنه معاويه بدوي عبدهللا
أمنيه اسامه الحاج علي
أمونه عاطف احمد عمر علي
إنجي محمد عبدالرحمن الشيخ
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انسام الصديق علي سليمان
انفال عوض دراج رحمة هللا
اواب محمد المدني احمد
آيات محمد علي محمد عثمان
آيه جعفر يسن عبده سيد
يمني عبدالروؤف ابراهيم عيسي
يسار عثمان محمد احمد عمر
ياسمين عبدالعظيم سرالختم محمد
والء يوسف محمود الطيب
والء صالح الدين بابكر دفع السيد
والء خلف هللا المبارك بالل
وفاء عبدالسالم الريح يوسف
وفاء انور جبارة بابكر
وعد بهاء الدين طاهر نورى
وعد االمين عبدالرحمن فضل
المولي
وعد احمد المصطفي الزبير
هيفاء محمد المكاوي المشرف
هيفاء سامي محمد سند
هيام رمزي عثمان احمد
هناء احمد محمد احمد محمد زين
هدية جمعه احمد محمد
هدي بشير احمد موسي
هبه نادر معال حمدوية
هبه ميرغني عبدالكريم حاج علي
هبه عبدالدائم محمد عبدالرحمن
هبه حسين امام رحمه
هبه هللا خالد عباس سليمان
هانم مجدي صالح الدين سليمان
هبه الصادق عبدالمنعم احمد
هاله الصديق محمد الحسن احمد
هاجر صالح سالم محمد
هاجر آدم ابكر دفع هللا
نوف سليمان كباشي عبدهللا
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نوره تاج السر احمد عبدهللا
نورا ممدوح رمضان علي
نهاد طالل عبدالعزيز ابشر
أمنية السمؤل عبدالدائم خوجلي
اميره عمر محمد فاروق
أناهيد كمال مدني عبدهللا
أنس حسن ابوزيد حسن
انس مالك احمد محمد
إيالف صديق يعقوب بخيت
نفيسه محمد عثمان فقير
نفيسه محمد عمارة ابراهيم
مؤيد مجذوب حسين عوض هللا
مودة محمد حسب هللا نقد هللا
نشوى امام عبدالرحمن مختار
امل محمد محمد صالح
نسيبه عبدهللا محمد بابكر
نسرين عباس حسن محمد
ناظره محمد عبدالرازق صالح
ميرغني يحي السيد مكي احمد
ساره صالح حسن صالح عبدون
ساره عباس علي السيد
سماح محمود جابر بابكر
ضحي التجاني حسين دفع السيد
عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا ترير
محمد فتح الرحمن قسم هللا فضل
محمد عبدالعظيم عبدالماجد
عبدالرحمن
مصطفي تاج الدين امام الدين
ادريس
مشرقه االمين احمد داؤد
محمد منتصر محمد ابراهيم
مزمل محي الدين محمد يحي
وفاء مصطفي محمد درار
ندي عادل علي محمد الحسن البشير
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نهي تاج الدين محمود قرافي
نمارق عبدهللا حسن الدومه
مني الباقر مصطفي محمد
ميرفت عبدالحميد سليمان عبدالماجد
مظفر علي سليمان محمد
مني طارق محمد نور محمد
مودة ابو العال احمد الشعراني
مناسك بشير اسماعيل بشير
محمد بدرالدين يوسف محمد
محاسن ياسين محمد بابكر
محاسن مختار قسم هللا ابراهيم
محمد الطيب مصطفي عبدهللا
عمر علي محمود ادريس
قنوان الطاهر محمد موسي
عثمان احمد عثمان محمد
عبدهللا الحاج عبدهللا سليمان
امينه علي ميرغني الزبير
امنه محمد محمد صالح
ميسر عوض ادريس ابوبكر
مناسك موسي ادريس الزين
عمر يوسف ابراهيم محمد
امل عمر شنقراى فضل السيد
محمد حسن حاج محمد حاج
عال حسن عبد العظيم القرشى
عبد المعز الصادق على محمد
رؤى امير ميرغنى عبد الرحيم

المجموعه الرابعه : D
الرقم
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االسم
مالك جمال حسن محمد صالح
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هديل حسن عوض احمد
نون عزالدين عبدالمحمود سلمان
لينا عصام الدين الحاج عثمان
وفاء عبدهللا احمد عبدهللا
مازن ماهر محجوب مصطفي
سجي محمد الزين علي
ساره احمد عباس رحمة
سناء االمين عثمان الخليفه
عالء الدين تاج السر محمد يوسف
محمد زو الفقار علي عوض الكريم
محمد بانقا يعقوب تاج الدين
ريان المرضي المبارك يوسف
رحاب شبو ابوزيد النور
اكرم محمد يعقوب الفكي
اسماء محمد علي سليمان
اسامه سعيد عثمان محمد
امنه محمد صالح بالل عبدهللا
امنه االمين عثمان ابكر
الطيب مبارك الطيب محمد
الرضية عبدهللا بالل سعيد
الخنساء عبدهللا عثمان عبدهللا
خديجه حمزه احمد ابراهيم
حبيب عمر عبدالرحيم عوض
ابوبكر كمال عثمان محمد علي
ابوبكر عبدالرحيم الفكي محمد
آالء مامون محمد عبدهللا
آالء كمال الدين عثمان احمد
آالء عثمان مرسي محمود
ابرار ادريس محمد احمد
ابرار عبدالمنعم حسن عثمان
ابوبكر الصديق تاج الدين بابكر
اسراء اسامه محمي الدين آدم
ابوبكر عبدهللا عبدالرسول عبدهللا
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.40
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احمد عبدالقادر جعفر صالح
احمد عثمان محمد الحسن عثمان
احمد علي محمد عثمان
اخالص عثمان الحاج محمد
اروي عبدهللا علي احمد
اريج صالح مامون آدم
اسراء حمدالنيل يوسف عوض
الكريم
اسالم الزاكي يوسف الدومه
اسالم طه محمد بامكار
اسماء يوسف احمد الشيخ
اقبال سهل عبدالماجد ابراهيم
آالء بدرالدين عبدالوهاب الجاك
آالء محمد عبدالفتاح
الخنساء عثمان الخليفه جعفر
امجد الطيب محمد ادريس
امنيات عثمان علي الفكي
عائشه يوسف حسين علي
عاصم عبدالمنعم سرالختم محمد
عثمان
ضحي عبدهللا محمد الحسن
صفاء محمد علي البشري
صفاء عبدهللا حمد الحسين
شيماء محمد علي عبدهللا
شهد المشرف عبدالمنعم علي
شريفه عبدالحفيظ اوش هللا محمد
سماح الفاتح محمد آدم عيسي
سلمي حامد بدوي عثمان سليمان
سجي احمد الطيب محمد نور
شيماء عبداللطيف مزمل الطاهر
زينب عمر بابكر عبدالقادر
زينب عثمان الزاكي محمد
ريان محمد نجم الدين بدري
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ريان عيسي حامد علي
ريان تاج السر هاشم القاضي
رؤي نواوي محمد علي دبوره
رهام موسي الطاهر محمد
رهام عبدهللا محمد حمد
صفاء حسين بخيت يوسف
رنا فريد محمد عثمان عبدالنبي
رميساء مسعود الشيخ علي
رميساء عثمان الخليفه علي
رميساء بابكر القرشي موسي
رحيق بشير محمد عبدالرحمن
دالل عبدالمؤمن محمد سعيد
دعاء يوسف حامد ادريس
داليا محمد علي سعد
داليا الحاج العوض محمد
خديجه علي زينب
خطاب حسين اسماعيل الفكي
خالد ممحمد احمد نصر
تقوي يوسف االمين علي
حواء فضل علي فرح
حمد يوسف عبدالقادر الشيخ
حسن الشامي حسن محمد احمد
حامد جبارة حامد بشير محمد
عمار السيد علي السيد
عال عبدالمنعم عوض الكريم عبده
عفراء رابح عبدالرحمن المقدم
عزيزه الضو احمد الصادق
عبير يحي زكريا اسماعيل عبدهللا
عبدالعزيز عبدالرحيم محمد فضل
عبدالرحمن علي دفع هللا عبدهللا
ذات النطاقين اسامه الباقر ابراهيم
ديفيد كيفورك فارتكس جيرجيان
خالد اسعد خالد محمد علي
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تيسير حاتم محمد نور رضوان
ثويبه عصام الدين ضرغام
تهليل بدرالدين محمد فرح
تسنيم عابدين محمد عبدالباقي
تسابيح ابوالقاسم حسن محمد
براء محمد خير بدران
ايالف المبارك احمد عبدالماجد
ايالف احمد حامد آدم
رحيق عابدين عبدهللا عباس
رماح حسن فضل المولي نمر
ريان عبدالرحمن قمر الدين احمد
زينب حسن علي محمود
امنيه تاج السر مختار محمد
اميره فيصل علي احمد
اميمه الحسين عبدهللا الحسين
آمنه الطيب عنان يوسف
انتصار صالح عبدهللا احمد
انوار كمال الدين محمد احمد رحمة
اهداء مجدي محمد عبدون
ايه عبدالمنعم موسي محمد
ايثار عبدهللا الجزولي عبداللطيف
ايالف عثمان البدري طه
بتول صديق موسي بابكر
بريمه محمد علي يوسف
تبتل عوضاهلل سعيد موسي
تسنيم امين محمد احمد محي الدين
زينب صالح الدين بابكر حمد
شذي شكري حسين ارباب
صالح عبدالرحمن صالح عبدهللا
صديق كمال عبدهللا ابراهيم
عائشه ابراهيم محمد عبدهللا
عبدالرحمن حمد النيل عبدالمحمود
عبدهللا بابكر حسن سيد
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عبير بله عبدالسالم احمد
عسجد عبدالعظيم محمد مصطفي
عسجد كباشي هجانا مهدي
فاطمه حيدر عبدالجليل محمد
عمرو صالح الدين قاسم محمد
فاطمه عبدالكريم علي منصور
فاطمه محمد طاهر محمد
فيحاء علي الحسن الساكن
كثيرة حافظ ابراهيم محمد
مآب شعيب جالل الدين علي
محمد جعفر مصطفي احمد
محمد سرالختم ناصر بالل
محمد عبدالماجد عبدالغني
عبدالرحيم
محمد قسم هللا جبارة هللا قسم هللا
محمود اسماعيل الصديق
محمود محمد المصطفي توفيق
محمود
مراد عبدالوهاب السيد حسن
مروة محمد عثمان علي
مصعب ربيع اسماعيل النميري
ازهرى بديع صالح عبد الجليل
مرتضى محمد حسن ابراهيم احمد
عثمان مدثر مختار محمد
محمد علي عمر علي
ريهام عبدالرحمن عبدهللا الشيخ
سلسبيل محمد احمد المهدى دفع هللا

المجموعه الخامسه : E
الرقم
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االسم
زينب محمد صالح الدين حسن احمد
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ساره عمر ابراهيم عمر عبدالقادر
سارة فؤاد عبدهللا موسى
ساره ابكر احمد بابكر
ساره عبدالعزيز عباس احمد
ساره عبدالرحمن السهيلى الخليفه
سالم الطيب محمد الحسن
سباء محمود المبشر المبارك
سعد الهادى بحر الدين على
سحر عمر بشير محمد
سعاد موسى ادريس ادم
عرفه عبد الوهاب احمد على
سلمى منا النور محمد النور
سماح ابراهيم احمد محمد
سماح الطيب صالح قدال
سمر عمر زين العابدين صالح
سمر قسم السيد حمزه احمد
سميه حسن يوسف عبدهللا
سها فيصل عبدهللا محمد
سهندة عمر محمد نور مصطفى
شاهيناز عزالدين عبدالمجيد محمد
شيماء السيد المبارك عثمان
شيماء على حسن محمد
شيماء عثمان ادم الدومه
صباح عبد المطلب عبدهللا طه
صفاء ادم على محمد
صفاء عبدالمحسن بخيت العوض
صفاء محمد جبريل محمد
صفاء محمد عبدالرحمن حمدى
صفاء مصطفى محمود احمد
صفيه يوسف عبدالعدل محمد
صهيب بابكر احمد بريمه
عجبت كمال ابراهيم محمد
ضحى دفع هللا الهادى فضل السيد
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ضحى عبدالباقى سليمان عبدالكريم
ضحى عبد الخالق عبدهللا محمد
ضحى عبدالرحيم عثمان يوسف
ضحى محمد عبدالقادر صديق
طه عمر عبدهللا على
عائشه احمد محجوب احمد
عائشه محمد عبدهللا طاهر
عبد هللا حسن محمد احمد
عبدالرحيم سليمان عبدالرحمن احمد
عبدهللا ابراهيم عبدهللا مصطفى
ضحى عبدالقادر الطيب عبدالقادر
عبدهللا عمر محمد ابراهيم
عبدهللا عوض هللا عبدهللا بخيت
عثمان ابوالقاسم عثمان الحاج بخيت
عثمان عمر محمد على الجعلى
عثمان محمد بابكر العدنى
عزام محمد سعيد طلحه محمد
عسجد عادل االمين عبدالرحمن
عسجد الماحى حمدنا هللا احمد
عسجد عمر احمد محمد عمر
عصمت الفضل على احمد
عفراء محمد ابراهيم حمد
عال الفاضل عبدهللا خميس
عال عادل محمد احمد
عال عباس محمود العوض
عال معتصم على محمد
سهى مدثر بهاء الدين حسن
فاطمه عبدالكريم ادم ابراهيم
فاطمه محمد الطاهر احمد
فاطمه محمد فضل محمد
فاطمه عبدالقادر احمد محمد
ليمياء ابراهيم عبدهللا الطاهر
لينه محمد ابوزيد على كمير

 .68ماب برير احمد بخيت النور خالد
 .69ماب صالح محمد احمد
 .70ماب محمد صالح محمد ادريس
 .71ماجد دفع هللا محمد يوسف
 .72مامونه الكاب عبدالتام اسماعيل
 .73مجد نور الدين حسن سيداحمد
 .74مجدى الطيب موسى سونا
 .75محاسن جاسر ابراهيم الطاهر
 .76لندا عبدهللا ابوصباح قدال
 .77محمد احمد اسماعيل محمد هارون
 .78محمد اسحاق محمد سليمان
 .79محمد الجيلى الطيب االمين
 .80محمد الريح حسن مساعد
 .81محد الفاتح حسين احمد فرح
 .82محمد خالد مصطفى الزبير
 .83محمد خوجلى محمد االمين
 .84محمد صالح الدين عابدين على
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فاطمه الشيخ الطيب محمد
فاطمه عوض عبدالرحيم محمد
فاطمه عزالدين محمد احمد عمر
غيداء عبدالحليم يحى محمد
غفران محمدنور الطيب االمين
عوض محمد عوض صالح
عمرو عمر عثمان عبدالعزيز
عماد محمد الطيب محمد
علياء ادريس كوكو ضحيه
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على عصام عوض الكريم
عالء الدين بله المبارك حامد
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رامى صديق محمد عبيده
النيل الحسن على الحسن
الطيب عمر نمر احمد
بيان يوسف النور على
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براءه عبدالكريم العجب عبدالرحيم
اهداف عبد العزيز الطيب الطاهر
امنيه عادل احمد حسن كيه
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احمد عادل احمد بابكر
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مؤيد حسين فضل مضوى
مروه حسين على حسين
مشكاه سيف الدوله حسين جبريل
مصطفى محمد سعيد مصطفى
مصطفى عبدالمطلب عبدالرحمن احمد
مالذ حسن خضر فرح
مياده عبدالعزيز محمد البشير
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مالذ عبدالواحد عطاالفضيل عشرى
منار الطيب حسن عوض
منى احمد عبدالسالم محمد
مواهب محجوب محمد الحسين
ساره محمود محمد اسماعيل
الرشيد زهير حامد الرشيد
محمد كمال يوسف عكاشة
مكرم الوليد مرسى بر سيد احمد على
اسراء الزبير محمد الفاروق
امنه عبد هللا بابكر على عبد هللا
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شيمين عثمان بابكر سراج
زينب الغالى السيد محمد التجانى
ساره موسى احمد عجب هللا عز الدين
محمد ادريس فضل السيد فضل هللا
عسجد عبد الفاضل محمد زين مكى
فائزة اسماعيل دفع هللا دارش
اسراء ابا صالح مبارك محمد على
حجة الفاتح عبد الوهاب محمد
ربى احمد الحاج البشير الحاج
صفاء احمد يوسف ضو البيت
خالد عوض حسن مهدى
مهند ابوبكر ادريس الحاج
اسيل ابوبكر ادريس الحاج
احمد محمد عوض عبد الدائم
لبابه محمد احمد محمد نور
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محمد االمين محمد على البشير
زهرة فيصل نور الدين ادريس
ربوة الطاهر عبد العليم ابراهيم
سوانس لطفى فقير فضل
روان امين حسين احمد حسين
بتول محمد عبد الواحد عبد هللا
حنان داؤد ادم احمد
نسيبه االمين محمد على
غيداء ابوعبيدة عطا المولى محمد عبد هللا
حمزه ابوبكر عابدين سيد احمد
عبد هللا يوسف عبد هللا يوسف
االء يعقوب على امير
روان عبد القادر عوض الكريم بدوى
ربا عبد المنعم على محمد
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خديجة سليمان عبد الرحمن سليمان
مالد الطيب احمد على
ابوبكر عثمان محمد ابراهيم عياد
غادة ابراهيم اسماعيل حمدان ادم
ريان عمر حاج على التوم
محمد العالم احمد محمد ابوبكر
رؤى خالد عبد العزيز محمد
وفاء رحمه الوهاب على محمد
رزان ازهرى كمال محمد مصطفى
مصعب كمال بخيت دفع هللا
سناء ابوعبيدة احمد عبد هللا
ريماز فريد محمد عبد القيوم
زبيدة عبد اللطيف عبد الوهاب احمد
اسامه عبد الرحمن ابوادريس محمد احمد
ابوبكر على محمد صالح يوسف
تسنيم عبد الهادى عباس محمد
ساره الزبير عباس محمد عباس
امنية صالح مالك مالك الريح
تاال سيف الدين عوض الكريم محمد
شاكر محمد المبارك ابراهيم

المجموعه الثامنه : H
الرقم
.1
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.7
.8
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.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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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

