
الرغبة األويل اسم الطالب رقم البطاقة م
تسويقابوبكر خالد إبراهيم 126170208
تسويقابوبكر عبد اله علي الضو226170097
تسويقابوبكر عمر عبد هللا حممود326170081
تسويقأمحد برعي أمحد األمني 426170177
تسويقأمحد السيد أمحد حسن 526170100
تسويقأمحد صالح عبد الرحيم 626170143
تسويقأمحد متوكل عطا عبد هللا 726160056
تسويقامحد دمحم عثمان محد826170127
تسويقأسالم أزهري عوض دمحم 926170095

تسويقالرباء عثمان دمحم عثمان 1026170114
تسويقالطيب فياض الطيب1126170033
تسويقانور علي دمحم علي 1226170023
تسويقحسام الدين حسن عثمان 1326170134
تسويقمحزة دمحم حسن 1426170120
تسويقخالد محدون سليمان 1526170102
تسويقرائد دمحم عبد اللطيف دمحم 1626170242
تسويقصباح عباس اخلضر دمحم1726170300
تسويقطه أمحد علي اببكر1826170167
تسويقطيب االمساء عوض خمتار1926170066
تسويقعادل دمحم حممود2026170228
تسويقعبد الرمحن يس آيش أمحد2126170230
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تسويقعبد الغفار دمحم أمحد 2226170023
تسويقعبدون دمحم فضل2326170010



تسويقعلي أسامة علي 2426170174
تسويقعمر جمذوب الطيب موسي2526170036
تسويقعمر دمحم عثمان عمر 2626170017
تسويقدمحم أمحد عبد هللا أمحد 2726170004
تسويقدمحم الوليد دمحم عبد النور 2826160163
تسويقدمحم اببكر أمحد بكر 2926170091
تسويقدمحم اببكر طه اتي هللا 3026170063
تسويقدمحم بدر الدين احلاج دفع هللا 3126170151
تسويقدمحم بدر الدين دمحم ابوبكر 3226160228
تسويقدمحم مجال دمحم عباس 3326170192
تسويقدمحم خالد حسني 3426170212
تسويقدمحم صالح الدين ابراهيم دمحم 3526170197
تسويقدمحم عادل حسن بالل3626170220
تسويقدمحم عاطف عثمان خمتار 3726170098
تسويقدمحمعبد الرمحن الصديق عمسيب3826170176
تسويقدمحم عبد الكرمي حسن أمحد 3926170027
تسويقدمحم عبد ادلنعم دمحم إدريس4026170078
تسويقدمحم علي عبد هللا مسار 4126170157
تسويقدمحم كمال حسن دمحم 4226170007
تسويقدمحم يوسف دمحم األمني أمحد 4326170138
تسويقحمي الدين إبراهيم أمحد 4426170250
تسويقمصطفي عمر مصطفي محد 4526170148
تسويقمعاذ أمحد دمحم علي 4626170222
تسويقمعمر ايسر زين العابدين دمحم 4726170191
تسويقمهدي عبد الرمحن مهدي هارون4826170038



تسويقموفق عثمان عبد الرمحن عبد هللا 4926170047



تسويقانصر معتصم عبد هللا عثمان 5026170164
تسويقوصال فخر الدين  دمحم صاحل األمني 5126170042
تسويقيوسف صالح يوسف اببكر 5226170152
تسويقأمحد الفاتح موسي دمحم 5326170252
تسويقأمحد حيىي حسن دمحم 5426170514
تسويقعابدين دمحم عابدين سابل 5526170165
تسويقعلي مصطفي علي دمحم 5626170051
تسويقعبد هللا هاشم علي خبيت 5726170051


