
الرغبة األويل اسم الطالب رقم البطاقة م
موارد بشريةأبوبكر مدثر طه بشري أمحد 126170208
موارد بشريةأمحد اخلري دمحم حيي 226170097
موارد بشريةاريج بشري فتح الرمحن 326170081
موارد بشريةآسامة عادل الزبري الصديق426170177
موارد بشريةاالء أبوبكر دمحم قادر 526170100
موارد بشريةاالء زين العابدين عبد العزيز حسن 626170143
موارد بشريةاحلسن عادل صاحل دمحم 726160056
موارد بشريةالسماين دمحم ادلأمون السماين826170127
موارد بشريةالصادق حسني احلاج أمحد926170095

موارد بشريةإيثار مأمون علي موسي1026170114
موارد بشريةتبيان سيف الدولة عبد القادر1126170033
موارد بشريةمجال السر إدريس شكاو1226170023
موارد بشريةحسان فتح الرمحن ادلبارك أمحد 1326170134
موارد بشريةحسن اجليالين أمحد عبد هللا 1426170120
موارد بشريةخالد سادية مكي عمر 1526170102
موارد بشريةرأفت عادل أمحد حسن 1626170242
موارد بشريةرؤي أبوبكر عبد هللا رزق هللا 1726170300
موارد بشريةروعة طارق عمر أمحد 1826170167
موارد بشريةسامر أمري دمحم أمحد بدوي1926170066
موارد بشريةشرف الدين عبد اجمليد شرف الدين 2026170228
موارد بشريةصديق حسني صديق خالد2126170230
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موارد بشريةطارق حيي حسن عبد هللا 2226170023
موارد بشريةعبد العظيم عصاك الدين دمحم 2326170010



موارد بشريةعبد القادر خالد اخلضر زايد 2426170174
موارد بشريةعبد هللا دمحم حسن دمحم 2526170036
موارد بشريةعثمان الفاضل عبد القادر عبد الرحيم 2626170017
موارد بشريةعثمان دمحم علي حسني2726170004
موارد بشريةعفراء عبد العزيز أمحد دمحم 2826160163
موارد بشريةعال اببكر مبارك اببكر 2926170091
موارد بشريةعلي زين العابدين خري هللا الصادق3026170063
موارد بشريةعمار صادق سيد عبد القادر3126170151
موارد بشريةعمر محزة علي حسني 3226160228
موارد بشريةعمر خوجلي دمحم عبد هللا 3326170192
موارد بشريةفاروق دمحم الطيب أمحد 3426170212
موارد بشريةمؤيد عز الدين حسن أمحد 3526171970
موارد بشريةمتعب دمحم أبراهيم األمني 3626170220
موارد بشريةدمحم األمني صالح عبد هللا 3726170098
موارد بشريةدمحم األمني عوض هللا موسي3826170176
موارد بشريةدمحم الفاتح دمحمدمحم أمحد3926170027
موارد بشريةدمحم جربيل عبد هللا حمجوب 4026170078
موارد بشريةدمحم صالح أمحد عوض هللا 4126170157
موارد بشريةخملص سيف الدين عابدين دمحم 4226170007
موارد بشريةمزمل عبد العزيز عبد احلميد حسن 4326170138
موارد بشريةمزن فتح الرمحن دمحم النور4426170250
موارد بشريةمصطفي حسني عبداحلميد مرسال4526170148
موارد بشريةمصطفي جمدي مصطفي يعقوب4626170222
موارد بشريةمصطفي أمحد حسني دمحم 4726170191
موارد بشريةيهاب دمحم حمجوب‘مصطفي 4826170038



موارد بشريةمصعب معتصم قاسم معروف4926170047



موارد بشريةمعال أمحد حسن طه5026170164
موارد بشريةمهدي ايسر عبد الوهاب عبداجمليد5126170042
موارد بشريةندي بن عمر قريب هللا الشريف5226170152
موارد بشريةهند أمني اببكر احلاج علي5326170252
موارد بشريةهيثم حبر صاحل دمحم5426170514
موارد بشريةأمين علي دمحم دمحمعلي 5526170165
موارد بشريةعلي حسني اببكر عبد هللا5626170051


