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  عمادة القبول والتسحيل

 اخلرجيني من كليات اجلامعة الطالب قائمة األمساء
  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة أمحد جامع آدم 94   .1

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة أمحد عبد دنح 146   .2

    م2004/2005  أصولهالفقه و  الشريعة  أمحد حممد حسن  147   .3

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة  آدم معلم عبد اهللا 91   .4

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة أويس حاج عبداهللا حممود 173   .5

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة بشري حممد حممود 12   .6

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة جامع حممد حسن 234   .7

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة ح جامعحسن فار 100   .8

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة حسن حممود حسني 101   .9

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة حفصة عبداهللا أمحد 102   .10

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة خضر علي عبده 103   .11

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة خليف معلم حممد 152   .12

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة رقية شيخ داؤود 104   .13

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة صاحل حاش علمي 154   .14

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة طاهر حممود حممد 155   .15

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عبد احلكيم حاش كدية 107   .16

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عبد احلميد خليف عمر 108   .17

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عبد الرمحن حسني نور 110   .18

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عبد الرزاق عبداهللا نور 157   .19

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عبد القدوس معلم حسن علي 113   .20

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا ديريه حسني 160   .21

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا رايب حسن 114   .22

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا حممد طاهر 116   .23
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا يوسف عبد الرمحن 115   .24

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عبد الناصر عمر علي 161   .25

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة بد الواحد حممد حريدع 118   .26

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عبدالرمحن حسن عبدالرمحن 109   .27

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عثمان أمحد وهليه 163   .28

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عثمان مرسل حممد 144   .29

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة علي عداوى حممود 119   .30

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة علي علمي مجعاىل 120   .31

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة عمر على نور 123   .32

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة فارح حممد حممود 125   .33

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة فاطمة أمحد عثمان 126   .34

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة الد عبدالرمحنفاطمة ص 127   .35

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة فاطمة عبداهللا إبراهيم 128   .36

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة فردوسة أمحد بلى 130   .37

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة قاسم حممد نور عمر 132   .38

    م2004/2005  صولهالفقه وأ  الشريعة حممد أمحد على 133   .39

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة حممد موسى حممد 168   .40

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة حممود أمحد أبيكر 54   .41

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة حممود شيخ عثمان حممد 174   .42

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة  حممود عمر عبد  171   .43

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة نورحممود حممد  170   .44

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة ميمونة عبدالقادر عبد 140   .45

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة  حسن يوسف شيخ إبراهيم 142   .46

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة يوسف عبداهللا حممود 172   .47

    م2004/2005  الفقه وأصوله  الشريعة يوسف حممد يونس 233   .48

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية إبراهيم نور جوليد 8   .49

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية أمحد توريرى مجعاىل 3   .50

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية أمحد حسني طاهر 4   .51

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية أمحد حممود شوري 7   .52

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية إمساعيل  معلم طرى 11   .53

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية إمساعيل حاج عدو نور 10   .54
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2004/2005  اللغة العربية  التربية أمـل عبد اهللا عبد 66   .55

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية حسن حسني حممود 14   .56

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية حسني آدم علي 17   .57

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية حسني عبدي حممد 18   .58

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية حفصة أمحد حممد 70   .59

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية  حليمة ديرية فارح  71   .60

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية زهرة عبد الرمحن بركان 75   .61

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية زينب شيخ عبد اهللا شيخ نور 76   .62

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية زينب حممود شيخ حممد 77   .63

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية سعدية عبد العزيز حممد 78   .64

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية شافعي عبد العزيز حاج طفي 19   .65

    م2004/2005  ة العربيةاللغ  التربية عبد الرمحن حسن عواله 22   .66

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية عبد الصمد عبد اهللا عبد 28   .67

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية عبد الكرمي شيخ إسحاق حسن 31   .68

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية عبد اهللا شيخ  حممود مومن 32   .69

    م2004/2005  يةاللغة العرب  التربية عبد الناصر علي مؤمن 34   .70

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية عبدالرمحن حممد عبداهللا 24   .71

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية عبدالرمحن حممود فارح 25   .72

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية على عبد الرمحن آدم 36   .73

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية فرحية أمحد ليبان  83   .74

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية لقمان شيخ عمر طاهر 41   .75

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية  حممد أمحد حممود  44   .76

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية حممد حسني إسحاق 243   .77

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية حممد ديرية إبراهيم 49   .78

    م2004/2005  لعربيةاللغة ا  التربية حممد علي حسني 65   .79

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية حممد مهد يوسف 52   .80

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية حممد نور عبد عثمان 53   .81

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية حممود عبده أمحد 55   .82

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية حممود حممد أذر 56   .83

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية مدخمتار آدم حم 57   .84

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية مرشد شيخ حسن عمر 61   .85
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2004/2005  اللغة العربية  التربية مرمي عبد الشكور علي 87   .86

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية موسى يلحو ورمسه 62   .87

    م2004/2005  اللغة العربية  التربية يوسف عمر حممود 64   .88

    م2005/2006  الفقه وأصوله  الشريعة حسن عبد األمني حممود 202   .89

    م2005/2006  الفقه وأصوله  الشريعة حسن حممد جوري 204   .90

    م2005/2006  الفقه وأصوله  الشريعة حسن موسى نور 205   .91

    م2005/2006  الفقه وأصوله  الشريعة صاحل حممود يوسف 227   .92

    م2005/2006  الفقه وأصوله  ةالشريع عبد القادر حسن آدم 225   .93

    م2005/2006  الفقه وأصوله  الشريعة عبد القادر نور سيدنا 242   .94

    م2005/2006  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا شيخ يوسف حممود 211   .95

    م2005/2006  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا عبد الرمحن على 212   .96

    م2005/2006  لهالفقه وأصو  الشريعة عبد اهللا حممد أمحد 224   .97

    م2005/2006  الفقه وأصوله  الشريعة عبد املالك شيخ إبراهيم أمني 33   .98

    م2005/2006  الفقه وأصوله  الشريعة عمر حسني عبد 240   .99

    م2005/2006  الفقه وأصوله  الشريعة عمر شيخ أمحد جيسي 246 .100

    م2005/2006  الفقه وأصوله  الشريعة عمر حممود علسو 215 .101

    م2005/2006  اللغة العربية  التربية بداهللا جوريآمنة ع 238 .102

    م2005/2006  اللغة العربية  التربية رقية سعيد عبد الرمحن 182 .103

    م2005/2006  اللغة العربية  التربية زينب على طاهر 185 .104

    م2005/2006  اللغة العربية  التربية عائشة عبداهللا أمحد 189 .105

    م2005/2006  العربية اللغة  التربية عائشة عثمان حسني 237 .106

    م2005/2006  اللغة العربية  التربية فاطمة عبد اهللا أمحد 192 .107

    م2005/2006  اللغة العربية  التربية مرمي حسن حسني 195 .108

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة إبراهيم فارح بري 325 .109

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة أمحد حممد يوسف 298 .110

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا جابوبشري  293 .111

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة حاشي عسبلي فيدو 290 .112

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة حسن على حسني 285 .113

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة صاحل حممد عبد اهللا 302 .114

    م2006/2007  ولهالفقه وأص  الشريعة عبد الرمحن عدوا علسو 310 .115

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة عبد السالم صاحل يوسف 317 .116
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة عبد الفتاح حاشي بلل 223 .117

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا إبراهيم بويل 307 .118

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا شيخ حممود عثمان 303 .119

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة عدي بذي معلم على 287 .120

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة على حسن كينان 304 .121

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة على حممد حسن 299 .122

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة حممد عبد الرمحن حممد 286 .123

    م2006/2007  الفقه وأصوله  ةالشريع حممد حممود عثمان 318 .124

    م2006/2007  الفقه وأصوله  الشريعة موليد عبد الرمحن حممد 309 .125

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية آمنة عمر سهل 273 .126

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية حفصة نوح معلم 276 .127

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية محدي عبد طاهر حممد 263 .128

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية زهرة حسني موسى 275 .129

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية زهرة حممود إبراهيم 258 .130

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية زينب عبد اهللا آدم 262 .131

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية مرمي شيخ حسن حاشي 266 .132

    م2006/2007  اللغة العربية  ربيةالت مرمي عبد اهللا جامع 259 .133

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية مرمي على يوسف 269 .134

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية مرمي حممد عمر 268 .135

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية مرمي نور جعل 270 .136

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية مىن أبو بكر حممد 343 .137

    م2006/2007  اللغة العربية  التربية يمون على حسنيم 255 .138

    م2007/2008  االجتماعيات  التربية أمحد علي حممد عبد 453 .139

    م2007/2008  االجتماعيات  التربية جيدي وكولآدم علي  419 .140

    م2007/2008  االجتماعيات  التربية سياد حممد إسحاق عبد اهللا 416 .141

    م2007/2008  االجتماعيات  لتربيةا عبد الكرمي شيخ حممود يوسف 540 .142

    م2007/2008  االجتماعيات  التربية عبد اهللا عمر شيخ علمي 435 .143

    م2007/2008  االجتماعيات  التربية حممد إبراهيم أمحد 450 .144

    م2007/2008  االجتماعيات  التربية حممد نور حممد علمي 417 .145

    م2007/2008  االجتماعيات  التربية حمي الدين علي حممود نور 420 .146

    م2007/2008  االجتماعيات  التربية مهد حسني أمحد 451 .147
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2007/2008  االجتماعيات  التربية نوح حاج عبد اهللا حممود 458 .148

    م2007/2008  العلوم  التربية  إبراهيم أمحد علسو 347 .149

    م2007/2008  العلوم  التربية آدم علي حممد علمي 401 .150

    م2007/2008  العلوم  التربية إمساعيل أمحد قاسم 444 .151

    م2007/2008  العلوم  التربية شعيب عمر حممد حسن 405 .152

    م2007/2008  العلوم  التربية صادق علي شيخ عبد الرمحن 536 .153

    م2007/2008  العلوم  التربية عبد الرمحن حسن حاج 539 .154

    م2007/2008  العلوم  التربية عبد الرزاق أمحد حممود 398 .155

    م2007/2008  العلوم  التربية عمر مجعايلعبد الكرمي شيخ  393 .156

    م2007/2008  العلوم  التربية عبد اهللا حممد أويس 390 .157

    م2007/2008  العلوم  التربية علي آدم إبراهيم 441 .158

    م2007/2008  العلوم  التربية عيسى حممود طنجد 395 .159

    م2007/2008  العلوم  التربية عرب حممد شيخ أمحد عبداهللا 440 .160

    م2007/2008  العلوم  التربية د عبد الوهاب عبد اهللاحمم 407 .161

    م2007/2008  العلوم  التربية حممد علي حممد حيف 442 .162

    م2007/2008  الكتاب والسنة  الشريعة  أسد نور عبد الرمحن  324 .163

    م2007/2008  الكتاب والسنة  الشريعة أنيسة علي عبد توحو 427 .164

    م2007/2008  كتاب والسنةال  الشريعة حبيبة يوسف أمحد هرايب 374 .165

    م2007/2008  الكتاب والسنة  الشريعة حسن حممد مجعايل علسو 360 .166

    م2007/2008  الكتاب والسنة  الشريعة حفصة آدم علي 378 .167

    م2007/2008  الكتاب والسنة  الشريعة رقية إبراهيم عمر آدم 376 .168

    م2007/2008  الكتاب والسنة  الشريعة مد حممدعبد القادر حم 352 .169

    م2007/2008  الكتاب والسنة  الشريعة عبد اهللا حممد حمي الدين 351 .170

    م2007/2008  الكتاب والسنة  الشريعة فاطمة أبوبكر حممد 371 .171

    م2007/2008  الكتاب والسنة  الشريعة لول طاهر حسن 363 .172

    م2007/2008  الكتاب والسنة  الشريعة حممد عبد عبداهللا  نوح 383 .173

    م2007/2008  الكتاب والسنة  الشريعة د مجعايلحممود حمم  348 .174

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة أبوبكر معلو عثمان 508 .175

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة أمحد حسن يلحو 548 .176

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة بشري معلم عبد اهللا عثمان 555 .177

    م2008/2009  هالفقه وأصول  الشريعة جامع أمحد حسن 509 .178



 

 
Tel / Fax: 002521 – 216187   Tel: 002521 – 851685 , 850020 , Tel: 002525 – 932496   Mogadishu-Somalia 
Website; www.islamicuniversity.so E-mail: islamicuniv@gmail.com, info@islamicuniversity.so 

  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة جواهر علي يوسف نور 829 .179

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة حسني حممود حممد 559 .180

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة خدجية عبد الرشيد عبد اهللا 831 .181

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة ديقة معلم صالد إميان 830 .182

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة رابعة شيخ حممد أبوبكر 562 .183

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة زينب معلم صالد إميان 824 .184

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة سندس عبد الرمحن عوايل 825 .185

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا حسن عريف 516 .186

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة أفرحعبد النور حممد  505 .187

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة  علي عمر أمحد  572 .188

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة عمر أمحد أبشرو 652 .189

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة عمر علي حممد 504 .190

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة حممد طاي حممد إبراهيم 507 .191

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة حممد عبدله حسن 578 .192

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة حممد علي حممود 580 .193

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة حممد عيسى عدو 581 .194

    م2008/2009  الفقه وأصوله  الشريعة نعيمة عبد الرمحن بركان 826 .195

    م2008/2009  قه وأصولهالف  الشريعة ي حسنيجنور واس 587 .196

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة إبراهيم أبوبكر حممد 481 .197

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة هعسبل هأمحد عبد 459 .198

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة حسن آدم عبداهللا 496 .199

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة حليمة عبدالظاهر ورمسه 484 .200

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة عبد القادر زهرة أمحد حممد 280 .201

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة عبد الرمحن عبد إيدو 492 .202

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة عبد اهللا شيخ حممود يوسف 535 .203

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة عثمان بويل عبدي 495 .204

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة ن حممد عبدوعثما 493 .205

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة حممد جامع حممود 497 .206

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة حممد شيخ عبد السالم عبد 470 .207

    م2008/2009  الكتاب والسنة  الشريعة حممود إسحاق آدم 482 .208

    م2008/2009  لكتاب والسنةا  الشريعة  حيىي معلم علي علمي  468 .209
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2009/2010  إدارة األعمال  اإلقتصاد  بشري نور حسن  713 .210

    م2009/2010  إدارة األعمال  اإلقتصاد  أبوبكر حسن شيخ عبد  715 .211

    م2009/2010  إدارة األعمال  اإلقتصاد  حسن شييخ حممد حاش  716 .212

    م2009/2010  إدارة األعمال  اإلقتصاد  حواء حممود آدم  833 .213

    م2009/2010  إدارة األعمال  اإلقتصاد  زينب عبد اهللا حممد  835 .214

    م2009/2010  إدارة األعمال  اإلقتصاد  عبد العزيز بري إبراهيم عبد  520 .215

    م2009/2010  إدارة األعمال  اإلقتصاد  عبد العزيز علي مؤمن علي  730 .216

    م2009/2010  إدارة األعمال  اإلقتصاد  عبد الفتاح مجعايل ديرو  732 .217

    م2009/2010  إدارة األعمال  اإلقتصاد  حممد  عبد الفتاح علي  837 .218

    م2009/2010  إدارة األعمال  اإلقتصاد  علي حممد إبراهيم  739 .219

    م2009/2010 العلوم  التربية أبوبكر أمحد شيخ سعيد 655 .220

    م2009/2010 العلوم  التربية عدو إمساعيل إبراهيم حممد 660 .221

    م2009/2010 العلوم  التربية ملعبد الباسط حممود ما 668 .222

    م2009/2010  العلوم  التربية عبد الرمحن عمر على  أمحد 671 .223

    م2009/2010 العلوم  التربية عبد القادر عبد الرحيم حسن 850 .224

    م2009/2010 العلوم  التربية حممد عبد اهللا عمر 677 .225

    م2009/2010 العلوم  التربية حممد حممود صالد 678 .226

    م2009/2010 العلوم  التربية فى بوتان خرييمصط 682 .227

    م2009/2010 العلوم  التربية د عمرويوسف حمم 859 .228

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة عبد الرمحن أبوبكر معلم قاسم 947 .229

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة أمحد عبدله روبله 883 .230

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة أمحد علي حممـود 766 .231

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة جيالين شيخ عمر آدم 777 .232

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة حسن إسحاق عبد 951 .233

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة حسن علي أبيكر 778 .234

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة  حسن علي آدم  717 .235

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة حممد حسني إبراهيم عثمان 950 .236

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة حسني حممد جوليد 558 .237

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة حسني حممد مرسل 953 .238

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة عائشة علي حممد حسن 786 .239

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة عبد احلكيم شيخ إبراهيم نور 787 .240
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة عبد السالم عبد اهللا جيلي 792 .241

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة عبد القادر آدم عبد اهللا 959 .242

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا عثمان عبدله 961 .243

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة عبد اهللا حممد علي 962 .244

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة عبد الناصر شيخ علي مجعايل 963 .245

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة عبد الناصر علي أبشر 964 .246

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة  عثمان حسن علي  517 .247

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة علي آدم يعقوب مرسل 795 .248

    م2009/2010  الفقه وأصوله  ريعةالش عمر علي إسحاق 797 .249

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة فارح عبد الرزاق عمر 911 .250

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة  شيخ نور فاطمة حسن حممد  746 .251

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة حممد أمحد آدم 577 .252

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة حممد شيخ عبدله عجلي 973 .253

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة  حممد عبد الكرمي شيخ علي  820 .254

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة حممد عثمان عبد اهللا 977 .255

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة حممد عمر فارح 991 .256

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة  حممود عبد الرمحن إبراهيم  1580 .257

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة ار عداوي حسنخمت 804 .258

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة خمتار حممد حممود 976 .259

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة نور حسن علي 807 .260

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة نور عبد اهللا حممد 806 .261

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة حسن هلويل جيلي حممد 809 .262

    م2009/2010  الفقه وأصوله  الشريعة ياسني حممد حسن 822 .263

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  إدريس امساعيل حممد حممود  593 .264

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  معلم عالن أمساء عبد اهللا  616 .265

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  حممود أنيسة عبد الرمحن  617 .266

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  حممد شيخ نور مجيلة حسن  618 .267

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  حفصة عبد الكرمي نور طقىن 620 .268

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  حواء ديرو علي  622 .269

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  دهبة حاج حممود حممد  625 .270

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  ة حسن إبراهيمروبل  596 .271
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  سعدية أويس شيخ حسني  810 .272

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  مسية عبد الرشيد عبد اهللا   1014 .273

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  عائشة حسني عالد  640 .274

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  يخ عليعبد الرمحن أبوبكر ش  598 .275

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  عبد الرمحن شيخ أمحد أنس  599 .276

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  علمي علي حممد  604 .277

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  فيصل حممود ديرية  606 .278

    م2009/2010  ب والسنةالكتا  الشريعة  حممد شيخ حسن إبراهيم  607 .279

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  عبد الرمحن مرمي شيخ عبد الواحد  650 .280

    م2009/2010  الكتاب والسنة  الشريعة  مسعود حسن أفرح  466 .281

    م2009/2010  اللغة العربية  التربية عمر إبراهيم عبد اهللا طيب 686 .282

    م2009/2010  اللغة العربية  التربية رمحة حسني عبد 554 .283

    م2009/2010  اللغة العربية  التربية زينب عبد اهللا حممود 696 .284

    م2009/2010  اللغة العربية  التربية شريف علي حممد علسو 866 .285

    م2009/2010  اللغة العربية  التربية عبد الرمحن إبراهيم أمحد 868 .286

    م2009/2010  اللغة العربية  التربية عبد الرمحن عبد اهللا علي 869 .287

    م2009/2010  اللغة العربية  التربية عبد اهللا شيخ أمحد كالل 871 .288

    م2009/2010  اللغة العربية  التربية حممد شيخ أمحد حممود 877 .289

    م2009/2010  اللغة العربية  التربية حممد عبد القادر حممد 704 .290

    م2009/2010  اللغة العربية  التربية حممد علي مجعايل 878 .291

    م2009/2010  اللغة العربية  التربية عبد اهللايونس علي  710 .292

    م2010/2011 االجتماعيات  التربية حممد هآدم شيخ عبد 927 .293

    م2010/2011 االجتماعيات  التربية إلياس حممود مامل 928 .294

    م2010/2011 االجتماعيات  التربية حسن حممد مومن 930 .295

    م2010/2011 االجتماعيات  التربية حواء إبراهيم عبد نور 932 .296

    م2010/2011 االجتماعيات  التربية شعيب عمر عبد الرمحن 981 .297

    م2010/2011 االجتماعيات  التربية عبد الرمحن حممد أمحد 1314 .298

    م2010/2011 االجتماعيات  التربية عبد الكرمي إمساعيل عيسى 937 .299

    م2010/2011 االجتماعيات  التربية عبد اهللا عثمان حريي 938 .300

    م2010/2011 االجتماعيات  التربية ان عبد جيليعثم 941 .301

    م2010/2011 االجتماعيات  التربية حممد عبد القادر أمحد 1320 .302
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2010/2011 االجتماعيات  التربية حممد نور حسن علي 945 .303

    م2010/2011  االجتماعيات  التربية نعيمة حممد عمر 946 .304

    م2010/2011  لهالفقه وأصو  الشريعة عبد الوهاب موسى عمر 967 .305

    م2010/2011  الفقه وأصوله  الشريعة حممد نونو إبراهيم عثمان 975 .306

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة بشري عبد اهللا عمر 885 .307

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة جويرية عبد الرمحن عمر 886 .308

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة جيالين عبد القادر أمحد 887 .309

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة حسن علي حممد 889 .310

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة محدي أبشر وهلية 862 .311

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة محدي حميي الدين أمحد 891 .312

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة ورمسي ديقة نور عدو 813 .313

    م2010/2011  الكتاب والسنة  لشريعةا راحة حممد حسني 864 .314

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة رملة علي يوسف 895 .315

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة زهرة حممد حسن 897 .316

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة سامية حممد سهل 898 .317

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة سعادة فارح عمر 901 .318

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة سعدية حسن آدم 902 .319

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة مشسة أمحد نور 638 .320

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة صفية عبد اهللا علي 904 .321

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة فاطمة بري علي 912 .322

    م2010/2011  ةالكتاب والسن  الشريعة فاطمة عبد إيدو 913 .323

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة فرحية حممود ديرية 914 .324

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة حممد روبلي عبد اهللا 917 .325

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة حممد عثمان معلم يوسف 918 .326

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة مرمي عثمان عبد اهللا 921 .327

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة نعيمة حسن حسني 881 .328

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة أبوبكر نعيمة عبد الكرمي علي 925 .329

    م2010/2011  الكتاب والسنة  الشريعة نعيمة حممد علي 926 .330

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة إبراهيم إدريس إسحاق 1095 .331

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  سنإبراهيم طالب ح 1089 .332

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة أبوبكر هلوله حسن 761 .333
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    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة   أمحد حسن عبد  1040 .334

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  بدر الدين طيب عبد الصمد 1044 .335

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة حبيبة حممد عدو 1045 .336

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  حسن آدم إسحاق  1047 .337

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  حسن عبد الصمد عبد اهللا  1109 .338

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة محدي حممد حرسي 1099 .339

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  محزة يوسف نور 1048 .340

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  ديقة حسن حممد 1049 .341

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  روضة إبراهيم عبد 1050 .342

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  سعيد عبد الرحيم حممد  1108 .343

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  شكري حممد حممد عبد اهللا  563 .344

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة صفية علي حسني 1076 .345

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة عائشة سعيد حريي 641 .346

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد احلميد حاج حممد عمر  1054 .347

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد الرمحن عبد القادر حممود  1055 .348

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة عبد الرمحن حممد حسن 1056 .349

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد السالم حسن خليف 1058 .350

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد السالم حممود أمحد 1059 .351

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد القادر معلم حسني حممد  1110 .352

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  عثمان حممود إميان  1103 .353

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة عدو حممد جرس 1024 .354

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  فاطمة حممد علي  644 .355

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  فؤاد خليف أبوبكــر  1063 .356

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة فوزية عبد اهللا علي 1084 .357

    م2011/2012  ولهالفقه وأص  الشريعة  حممد حسن فيدو 1065 .358

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة حممد عبد اهللا عثمان 1067 .359

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  حممد معلم عبد الكرمي إبراهيم  1069 .360

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة حممد معلم عبد اهللا إبراهيم 974 .361

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  حممود حسني شريف 1091 .362

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة  حممـود حممد عمـر أمحد  1090 .363

    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة حممود حممد نور جعل 1092 .364
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    م2011/2012  الفقه وأصوله  الشريعة ياسني حممد حاج خليف 1094 .365

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  أنيسة عبد الرمحن عبد اهللا  995 .366

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  حفصة عبد الكرمي نور  620 .367

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  حواء عبد علي  1002 .368

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  خدجية عبد اهللا علي حممد  1003 .369

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  ديقة عبد اهللا علي مجعايل  1004 .370

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  رة حسن نورزه  1006 .371

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  زينب بلي عبد النور 1008 .372

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  زينب عبد اهللا حممود  1010 .373

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  زينب علي علمي 1009 .374

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  سعادة عبد الشكور شيخ علي  1115 .375

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  صفية عبد اهللا جامع  1020 .376

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  صفية عبد اهللا شيخ دون 1018 .377

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  صفية عبد اهللا موسى  1019 .378

    م2011/2012  اب والسنةالكت  الشريعة  فاطمة حممد معلم حسن  1030 .379

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  فرحية حسن حممود  1026 .380

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  لول أمحد حممد أمحد  1032 .381

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  مانة حممد عثمان  1033 .382

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  مرمي عبد اهللا حممود  1036 .383

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  مىن معلم أمحد يوسف  1037 .384

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  نصرة عثمان علي  983 .385

    م2011/2012  الكتاب والسنة  الشريعة  يامسني أمحد حممد  1113 .386

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  حسني إبراهيم عبد النور  1346 .387

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  يسحىن عبد أوغل  1252 .388

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  شريف حممود عواله  1298 .389

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد الرمحن علي عثمان  1260 .390

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد الرمحن غشني أمحد حسن  1261 .391

    2012/2013  وأصولهالفقه   الشريعة  عبد السالم طاهر راغي  1349 .392

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد السالم عيديد عبد اهللا   1264 .393

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد اهللا آدم عبار  1272 .394

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد الناصر أمحد عبد اهللا  1376 .395
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    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  علي حسني طاهر  1275 .396

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  علي عمر حممود  1276 .397

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  عمر أمحد علي  1277 .398

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  حممود دعالة مال  1286 .399

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  حممود عبد السالم علي حممود  1333 .400

    2012/2013  الفقه وأصوله  شريعةال  حميي الدين حس عسبو  1287 .401

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  حميي الدين حممود جابو  1328 .402

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  مهد دبد علي  1324 .403

    2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  يوسف حسني عبد عثمان  1338 .404

    2012/2013  الكتاب والسنة  الشريعة  فرحية عبد اهللا يوسف  1334 .405

    م2012/2013 إدارة األعمال  االقتصاد  إفراح ياسني شيخ علي  1125 .406

    م2012/2013 إدارة األعمال  االقتصاد  حسني حسن عبده طاهر  1315 .407

    م2012/2013 إدارة األعمال االقتصاد فرتون موسى حممود  1301 .408

    م2012/2013 إدارة األعمال االقتصاد  حممد حممود موسى  1308 .409

    م2012/2013 إدارة األعمال االقتصاد  د عبده أمحد آدمحممو  1172 .410

    م2012/2013 إدارة األعمال االقتصاد  موسى حممد حممود  1317 .411

    م2012/2013 العلوم  التربية  بشري علي حسن 1303 .412

    م2012/2013 العلوم التربية  حريد عبد علي  1318 .413

    م2012/2013 العلوم التربية  صفوان شيخ علي حممد 1053 .414

    م2012/2013 العلوم التربية  طاهر حممد جرون 1188 .415

    م2012/2013 العلوم التربية  عبد الرمحن معلم عمر حسن  1192 .416

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  أمحد شيخ حممود علي 1233 .417

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  أمحد عبد اهللا حممد  1234 .418

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حسن حاج أمحد علي 1240 .419

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حسن داود مودي 1241 .420

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حسن عبد اهللا عثمان  1244 .421

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حسني عثمان عبد اهللا  1245 .422

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حسني نور مجعايل  1246 .423

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حفصة حاشي جنيي 1247 .424

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  داود عبد اهللا نور 1249 .425

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  ساعد حممد علي 1250 .426
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    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  سعيد معلم حسن عبد 1254 .427

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  طاهر إبراهيم أفرح 1206 .428

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  طاهر حاشى عامل 1257 .429

    م2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد الرمحن حممد سيغايل  1060 .430

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  عبد الرزاق حممد إمساعيل 1262 .431

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  عبد الكرمي أمحد شرطي 1270 .432

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  عبد الكرمي عثمان عبار 1299 .433

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  عبد الواحد أمحد جيدي 1273 .434

    م2012/2013  الفقه وأصوله  الشريعة  عثمان صالد فارح  1160 .435

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  علي عمر حممود 1276 .436

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حممد حسن عمر  1278 .437

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حممد أمحد إبراهيم 1280 .438

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حممد حسن هلويل كعب 1282 .439

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حممد حسني أبوبكر  1283 .440

    م2012/2013  وأصولهالفقه  الشريعة  حممد عبد اهللا أسد  1284 .441

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حممد عبد عبدله  1290 .442

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  حممد حممود دعاله 1289 .443

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  خمتار حسني أمحد 1297 .444

    م2012/2013  الفقه وأصوله الشريعة  نور حممود علي  1180 .445

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  ي خريي عسبليأمحد بر 1118 .446

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  أمحد علي يوسف 1120 .447

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  أمساء حممد حممود  1122 .448

    م2012/2013  الكتاب والسنة  الشريعة  افراح أمحد حممد  1124 .449

    م2012/2013 لكتاب والسنةا الشريعة  إقرأ شيخ حممد طاهر علي 1126 .450

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  برهان أمحد حممد  1128 .451

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  بشارة عبد اهللا حممد 1129 .452

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  مجيلة عبد اهللا قاسم  1130 .453

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  حسن طاهر أمحد  594 .454

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  حسن نور إبراهيم داود 1134 .455

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  حسني عثمان بويل 1136 .456

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  حليمة عثمان حسن  1138 .457
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    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  خدجية عبد اهللا حممود عدو 1142 .458

    م2012/2013  الكتاب والسنة  الشريعة  بد اهللا عربخضر ع  1248 .459

    م2012/2013  الكتاب والسنة  الشريعة  سعدية حممود موسى   1148 .460

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  مشس أمحد حممود 1152 .461

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  عنب حممود توريري  1165 .462

    م2012/2013 ب والسنةالكتا الشريعة  فرتون حممد ديريه 1167 .463

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  كلثومة إبراهيم عمر 1169 .464

    م2012/2013  الكتاب والسنة  الشريعة  حممد عمر حسني عل   1967 .465

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  مرمي أمحد عبد الرمحن   1173 .466

    م2012/2013  الكتاب والسنة  الشريعة  مصطفى يوسف عبد يل عمر  1965 .467

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  مىن إبراهيم عمر 1175 .468

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  نصرة حممد حسن   1177 .469

    م2012/2013  الكتاب والسنة  الشريعة  نوح عبد أمحد   1178 .470

    م2012/2013 الكتاب والسنة الشريعة  نورة عبد اهللا عثمان  1179 .471

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  الرمحن حاج حسن إبراهيم عبد  551 .472

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  حسن آدم إسحاق  1331 .473

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  حسن حممد عبد حممد  1202 .474

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  حسني عجال علي 1203 .475

    م2012/2013  غة العربيةالل التربية  زهرة أمحد حممد عمر  1341 .476

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  سعادة يوسف أمحد هرايب 1294 .477

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  عبد الرمحن حسني حممود  1409 .478

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  عبد السالم علي إبراهيم  1209 .479

    م2012/2013  لعربيةاللغة ا التربية  عبد القادر حممد حسن  1211 .480

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  عبد اهللا أمحد طحلو  1212 .481

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  عبد اهللا عبد الرمحن حممد  1213 .482

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  عبد اهللا حممد نور  1216 .483

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  عبد اهللا حممود عمر  1215 .484

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  عبد الوهاب عول بوتان 1217 .485

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  علي عبد الرمحن حممود علي  1218 .486

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  عمر شيخ عبد اهللا وهلية  1332 .487

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  عمر حممود الشيخ حممد 1219 .488
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    م2012/2013  اللغة العربية التربية  عيسى علي حممود  1220 .489

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  حممد آدم أمحد 1225 .490

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  حممد صالد حممود  1344 .491

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  حممد حممود شيخ آمن  1226 .492

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  حممود حسني مودي 1227 .493

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  خمتار علي عريف 1229 .494

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  مرمي علي معلم حسني 1295 .495

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  مسلمة حسني حسن مجعاىل  1340 .496

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  موسى نور وهلية  706 .497

    م2012/2013  اللغة العربية التربية  نور حممد عبد اهللا 1230 .498

    2013/2014  الفقه وأصوله  الشريعة  علي حميي الدين شيخ نور  1350 .499

    2013/2014  الفقه وأصوله  الشريعة  خمتار إبراهيم بويل  1400 .500

    2013/2014  اللغة العربية  التربية  إيدو حممد قاسم  1493 .501

    2013/2014  اللغة العربية  التربية  ن حسني عبدحس  1496 .502

    2013/2014  اللغة العربية  التربية  عبد الرمحن عمر صديق  1514 .503

    م2013/2014  إدارة األعمال  االقتصاد  بري أمحد حممد  1509 .504

    م2013/2014 إدارة األعمال االقتصاد  بشري عبد اهللا حممد  1550 .505

    م2013/2014 إدارة األعمال االقتصاد محادة حاج حسني علي 1681 .506

    م2013/2014 إدارة األعمال االقتصاد  سعيدة يوسف معلم حممد  1343 .507

    م2013/2014 إدارة األعمال االقتصاد  شكري حسن عواله  723 .508

    م2013/2014 إدارة األعمال االقتصاد  عبد الرمحن أبوبكر عيسى  1499 .509

    م2013/2014  الإدارة األعم االقتصاد  عبد الرزاق آدم حسن  1516 .510

    م2013/2014  إدارة األعمال االقتصاد  عبد السالم توحو حسن مجعايل  1518 .511

    م2013/2014  إدارة األعمال االقتصاد  عبد الفتاح حسن أمحد  1914 .512

    م2013/2014  إدارة األعمال االقتصاد  عبد الناصر آدم يري  1520 .513

    م2013/2014  إدارة األعمال االقتصاد  فتحي عثمان إبراهيم 1526 .514

    م2013/2014  إدارة األعمال االقتصاد  حممد آدم نور  1484 .515

    م2013/2014  إدارة األعمال االقتصاد  مصطفى حاج إبراهيم معلم علي  1529 .516

    م2013/2014  إدارة األعمال االقتصاد  مهد معلم آدم آمحد  1549 .517

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  إبراهيم علي إبراهيم  1357 .518

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  إبراهيم عيسى معلم عبدله  1403 .519
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    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  إبراهيم حممد أمحد  2311 .520

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  أمحد جيدي طقين  1235 .521

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  أمحد حسن علي  1610 .522

    م2013/2014  الفقه وأصوله ةالشريع  أمحد عبد آدم  2198 .523

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  أمحد عيسى جربيل  2191 .524

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  آدم جوذو علي  1362 .525

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  آدم حممد أمحد  1581 .526

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  آمال حاشي حممود  1405 .527

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  ة عثمان عليآمن  1438 .528

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  أنيسة صالد عبد  1572 .529

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  حسن عبد حممد   1557 .530

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  حسن حممد عبد اهللا  1363 .531

    م2013/2014  صولهالفقه وأ الشريعة  حسن معلم خمتار سوريه  1364 .532

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  حسني عبد اهللا خمتار حسن  1365 .533

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  حسني حممد جامع  1498 .534

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  محد حممد أمحد  1597 .535

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  خضرة أمحد عبد اهللا   1966 .536

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  سعدية علي عمر  1412 .537

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  سعيد حسن علي  1366 .538

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  ف حسن علسويشر  1539 .539

    م2013/2014  الفقه وأصوله  الشريعة  مشسة حممد حممود  1414 .540

    م2013/2014  هالفقه وأصول الشريعة  عائشة عبد اهللا علي  1368 .541

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد الرمحن صالد يوسف  1600 .542

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد الرمحن حممد حسني عبده  1370 .543

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد الرزاق حممد نور حسن  1459 .544

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد الرزاق مري سربي  1517 .545

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد اهللا عبد الرمحن آدم  1418 .546

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد اهللا عبد عثمان علي  1579 .547

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد اهللا علي عبد اهللا  1375 .548

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد اهللا موسى خريي  1962 .549

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد الناصر شيخ إبراهيم آمن  1970 .550
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد النافع أمحد عبد اهللا   1465 .551

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد النور حممد خليف  2197 .552

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عبد الواحد طاهر ديرية  1274 .553

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عثمام داود إبراهيم  2279 .554

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عثمان علي عبد اهللا   1382 .555

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عثمان حممد عبدله   1383 .556

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  علي عبدله إنطوي  2372 .557

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  يعلي يوسف برو عبد  2276 .558

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  عمر عبد اهللا نور عبدي  1111 .559

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة فرحان عبد عبد اهللا  1423 .560

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  فرحية حسن حممد عبديل  1388 .561

    م2013/2014  أصولهالفقه و الشريعة  حممد آدم إبراهيم  2375 .562

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  حممد حسن حممد عبديل  1391 .563

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  حممد سليمان آدم  1392 .564

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  حممد علي حممود  1394 .565

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  حممد حممود كديه  1426 .566

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  خمتار شيخ أمحد حممد  1505 .567

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  حممد معلم علي حسن  1395 .568

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  حمي الدين آدم علي  1398 .569

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  خمتار معلم وهلية  1576 .570

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  مرمي معلم حممد حسني  1552 .571

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  نعيمة عبد احلكيم أبوبكر   2063 .572

    م2013/2014  الفقه وأصوله الشريعة  نور حممود عمر  1432 .573

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  أمحد علي صالد  1435 .574

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  آدم حممد عبد القادر  1543 .575

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  أمساء أمحد عبد اهللا   1410 .576

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  أمساء عبد الرمحن خمتار  1436 .577

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  إكرام حسن جوتايل  1437 .578

    م2013/2014  الكتاب والسنة  الشريعة  حبيبة حسن حلين  1548 .579

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  ة حممد حنبلي حاج عبدهحفص  1441 .580

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  رمحة موسى حسن  1444 .581
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  زكريا حسن حممد  1445 .582

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  سعاد طاهر حممد  1447 .583

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  سعيدة أمحد سليمان  1607 .584

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  سندس عبد الناصر عبد القادر  1449 .585

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  شكري عبد اهللا عثمان  1411 .586

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  صايف حممد علي  1450 .587

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  صفية سعيد علي  1451 .588

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  صفية عبد اهللا سليمان  1154 .589

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  عائشة أمحد علي  1613 .590

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  عائشة شيخ حسن حممد  1546 .591

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  عبد الغفار يعقوب عثمان  1691 .592

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  عبد الفتاح عدعيد عدواي  1587 .593

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  عبد اهللا حممد أبوكر حممود  1558 .594

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  عبد الناصر حممد عبد الرمحن  1464 .595

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  عبد الويل حممد طنجد  1467 .596

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  عيسى أمحد عبد اهللا حممود  1469 .597

    م2013/2014  الكتاب والسنة  الشريعة  فاطمة عثمان علي  1474 .598

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  فاطمة علي عبد اهللا  1475 .599

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  فائزة مجال أمحد  1471 .600

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  الرمحن حممدفائزة عبد   1379 .601

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  فائزة عبد العزيز فارح  1470 .602

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  فائزة عبد حممد علي   1472 .603

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  فائزة حممد معلم حسن  1573 .604

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  فلسن كتب صاحل حممد  1545 .605

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  كرمية شيخ أمحد عبد اهللا  1481 .606

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  حممد خمتار عثمان  1485 .607

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  حممد يوسف علي عمر  1540 .608

    م2013/2014  والسنة الكتاب الشريعة  مرمي شيخ أمحد نور  1560 .609

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  منه حممود عبد  1488 .610

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  جنمة يوسف موسى  1428 .611

    م2013/2014  الكتاب والسنة  الشريعة  نسيبة عبد اهللا راىب  1335 .612
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  نعيمه إبراهيم حاشي  1490 .613

    م2013/2014  الكتاب والسنة الشريعة  يوسف علي نور علي  1582 .614

    م2013/2014  اللغة العربية  التربية  إبراهيم آدم نور  2301 .615

    م2013/2014  اللغة العربية  التربية  أمحد حممود حرسي  1430 .616

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  أمحد معلم إسحاق بويل  1508 .617

    م2013/2014  اللغة العربية ربيةالت  حسن أمحد أبوبكر  1494 .618

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  حسن حممد قاسم  1510 .619

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  حسني أمحد صالد  1497 .620

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  عبد الرمحن عبد اهللا عاديل  1500 .621

    م2013/2014  ربيةاللغة الع التربية  عبد الرمحن معلم عبد عدي  699 .622

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  عبد الناصر عبد النور جيلي  1521 .623

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  عبد النور حسن آدم  1523 .624

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  عثمان معلم حسني جامع دعاله  1503 .625

    م2013/2014  بيةاللغة العر التربية  علي أمحد حسن مجعايل  1544 .626

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  حممد طاهر عثمان  1393 .627

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  حممد عثمان أحد  1577 .628

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  مرسل عبد النور حممد  1506 .629

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  مصطفى عبد علي عبسيه  1507 .630

    م2013/2014  اللغة العربية التربية  يوسف عمر عسبله  1542 .631

    م2014/2015  احلديث وعلومه الشريعة  حبيبة حممود عبد حممد  1694 .632

    م2014/2015  احلديث وعلومه الشريعة  رقية معلم صالد إميان  1731 .633

    م2014/2015  احلديث وعلومه الشريعة  زهرة عبد القادر معلم عثمان  1690 .634

    م2014/2015  احلديث وعلومه الشريعة  بد القادر حاشيصفية ع  1742 .635

    م2014/2015  احلديث وعلومه الشريعة  عبد احلكيم حممد يوسف  1808 .636

    م2014/2015  احلديث وعلومه  الشريعة  عبد الشكور عبد النور عبد اهللا   1821 .637

    م2014/2015  احلديث وعلومه الشريعة  هذن عبد الكرمي حمي الدين  1827 .638

    م2014/2015  الفقه واصوله  الشريعة  ليبان عبد الشكور مجعاىل  2289 .639

    م2014/2015  الفقه وأصوله  الشريعة  حسن نور فارح  2290 .640

    م2014/2015  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد الرمحن شيخ نورمدحي  1926 .641

    م2014/2015  الفقه وأصوله  الشريعة  عبد الرزاق حسن علي  2727 .642

    م2014/2015  القفه وأصوله لشريعةا  إبراهيم حسن نور 1876 .643
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  إبراهيم حممد إسحاق  1766 .644

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  أمحد عبد حممد   1660 .645

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  أمحد عبدله حايو  1822 .646

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  أمحد حممود خليف  1858 .647

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  أمحد حممود علي حسني  1801 .648

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  إمساعيل أمحد حسن  1754 .649

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  إمساعيل أمحد حسن  1754 .650

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  أيان حسن عمر  1711 .651

    م2014/2015  القفه وأصوله شريعةال  إميان حسني مغايل   1623 .652

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  بشري معلم حممد  إبراهيم   1901 .653

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  بلي طاهر طنبل  1760 .654

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  شريف عيسى حسني  1744 .655

    م2014/2015  ولهالقفه وأص الشريعة  عبد القادر عبد الرمحن فارح  1667 .656

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  عبد القادر حممد إيدو  1619 .657

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  عبد املالك سعد حممد   1865 .658

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  عبد الناصر عبد اهللا شريف  1818 .659

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  عبد الناصر حممد آدم  2715 .660

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  علي حاشي علي  1828 .661

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  فهمة عمر حممد  1618 .662

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  حممد حسن حسني  1753 .663

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  حممد حسني جوداد  1682 .664

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  مانحممد شيخ طيب عبد الصمد عث  1817 .665

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  حممد معلم حسن جنقو  1902 .666

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  خمتار عيسى أمحد  1909 .667

    م2014/2015  القفه وأصوله الشريعة  مصطفى شيخ حسن شيخ يوسف  1720 .668

    م2014/2015  هالقفه وأصول الشريعة  مؤمن علي مؤمن   1675 .669

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  إبراهيم معلم يوسف حممود  1683 .670

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  أمحد عبد حسني  1854 .671

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  إكرام حممد برخديل  1863 .672

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  آمنة أبوبكر عبد اهللا  1689 .673

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  أمني أمحد عثمان  1905 .674
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    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  بدردين حممد حسني عبد اهللا   1626 .675

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  بالل سين جوري  1652 .676

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  حفصة أمحد حممود نور  1916 .677

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  د عبد حممدحفصة حممو  1693 .678

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  ديقة حممد طاهر  1621 .679

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  رمحة حممود حسن  1676 .680

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  رملة حممود عبد حممد  1696 .681

    م2014/2015  السنةالكتاب و الشريعة  زيلع حسن ورمسة  1856 .682

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  شكري سيد حاج عمر  1702 .683

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  صابرين أمحد عبد اهللا  1628 .684

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  صفية عبد ديرية طوري  1715 .685

    م2014/2015  الكتاب والسنة  الشريعة  صفية قاسم حممد  1452 .686

    م2014/2015  الكتاب والسنة  الشريعة  عبد الرزاق حممد علي  1431 .687

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  عبد الفتاح علي حممود  1893 .688

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  عبد القادر أمحد علسو  1714 .689

    م2014/2015  الكتاب والسنة  الشريعة  عبد الكرمي حممد ديري  1952 .690

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  اهللا حممد أمحد عبد  1747 .691

    م2014/2015  الكتاب والسنة  الشريعة  فرحية نور حسن  1763 .692

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  حممد حسني جعل  1846 .693

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  حممد حسني شذي  1923 .694

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  حممد صاحل عبد الرمحن حممد  1725 .695

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  حممد علي عثمان  1877 .696

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  حممد خمتار آدم حسن  1553 .697

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  حممد نور حممد جوليد  1663 .698

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  مرمي حممود عمر نور  1636 .699

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  مسك عثمان شيخ حممود  1678 .700

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  ميمون عبد الرمحن حممد  1728 .701

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  ميمون عبد القادر معلم عثمان  1713 .702

    م2014/2015  الكتاب والسنة الشريعة  نعيمة عبد القادر مرى  1625 .703

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  إبراهيم حممد حسني  1757 .704

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  أبوبكر علي جابو  1879 .705
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  مالحظة  العام الدراسي القسم  الكلية االسم الرقم م
    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  أبوبكر حممد أمحد  1751 .706

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  آدم عبد اهللا عمر  1794 .707

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية سني عصرداود معلم ح 1716 .708

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية طاهر أمحد عمر 1710 .709

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  عائشة أمحد عثمان  1897 .710

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  عائشة أمحد علي  1776 .711

    م2014/2015  ربيةاللغة الع  التربية طوري راجي عبد الرحيم 1717 .712

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  عبد العزيز معلم عبد اهللا حسن  1884 .713

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  عبد اهللا عبد النور عبداهللا  1820 .714

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  عبد اهللا عثمان علي  1889 .715

    م2014/2015  لغة العربيةال  التربية  عبد اهللا علمي شيخ اسحاق  1768 .716

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  عبد اهللا حممد علي  1791 .717

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية شيخ حسنالويل حممد عمر  عبد 1700 .718

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية علي بعل جامع 1718 .719

    م2014/2015  بيةاللغة العر  التربية  علي عبد الرحيم عامل جوليد  1793 .720

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  عمر حسن علي  1755 .721

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  فتحي حممد حرسي  1787 .722

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  ليلى حممد حممود  1830 .723

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  حممد حسني حممد  1770 .724

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  وتايلحممد موسى ج  1729 .725

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية مصطفى معلم حممود علي 1703 .726

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  موسى عبد اهللا حممود  1701 .727

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  موليد حسني جعل  1887 .728

    م2014/2015  اللغة العربية  التربية  نوح حاج عبد اهللا حممود  1882 .729

730.             

731.             
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