
                     بسم اهللا الرحمان الرحيم
  
  
  

  اإلسم                                           الرقم                         
  
  

  1علي محمد عبد اهللا 
  2محمد عطية محمد الحماعي 

  3حسين جمال حسين هبال 
  4منعم عيسى محمد عقيلة 

  5أشرف أحمد أبو بكر الحصادي 
  6 عوض رمضان ميالد عطية

  7عبد القادر عبد العزيز عبد القادر 
  8عبد الحميد فهيم عبد اهللا الطرابلسي 

  9عبد الحكيم مصطفى عوض بوشعراية 
  10محمد آدم محمد المسماري 
  11سالم محمد سالم العصاوي 

  12أسامة آدم بلقاسم الفقير 
  13محمد صالح عوض مطرودة 

  14ناصر سالم سعيد رحيل 
  15د محمد المزني أمجد عبد السي

  16وليد عبد اهللا محمد 
  17محمد عبد اهللا رمضان بن عمران 
  18عبد اهللا القذافي فرج المنصوري

  19 الشاعري عبد اهللا فضل عبد العزيز
  20يونس يونس فتح اهللا بورقبة 

  21عبد الناصر موسى بلقاسم الصغير 
  22لوس علي عبد الكريم 

  23محمد عبد العاطي سالم المبروك 
  24د محمود رشيد عثمان سع

  25خالد عبد الدائم صالح ميكائيل 
  26عون محمد راف اهللا 

  27عبد اهللا أحمد عبد اهللا امحيريث 
  28صعود عوض جبريل امحمد 

  29حميد محمدابراهيم المنفي 
  30عبد الرحيم فتحي عبد الرحيم إدقيق 



  31محمد أنور رافع يحيى 
  32صهيب محمد عبد اللطيف 

  33لود محمد الشاعري عبد البديع مي
  34حسام جمال حسين هبيل 

  35محمد يوسف أحمد بوبكر 
  36صالح داوود صالح اسرافيل 
  37وسام عبد اهللا جمعة الشريف 

  38آدم شبر احميده الخرم 
  39عبد اهللا عادل عبد اهللا الهواري 

  40حمدي علي رمضان لعيرم 
  41نعيم بالقاسم فرج ابراهيم 

  42والد آريم محمد صالح ميالد أ
  43وليد عطية حسن محمد 

  44حافظ صالح محمد عباس 
  45أحمد محمد خليل بن إسماعيل 

  46الرضى عبد الرازق سليمان 
  47صالح مجيد حسن حيدار 
  48علي عثمان حمد عثمان 

  49جمعة حمد امهيدي سكران 
  50محمد جمعة فكري سعد 

  51خالد جمعة مسعود الشعالية 
  52مرعي محمد عمر الشخي 
  53حمزة علي عوض العداد 

  54أنس عبد السالم صالح مصباح 
  55أآرم عبد السالم صالح مصباح 
  56أحمد عبد السالم صالح مصباح 

  57عبد الكافي محمد عثمان زرموح 
  58عبد السالم حمد عبد الحميد بن علي 

   59صالح حمد صالح حمد 
  60 اشعيب سعيد حامد محمد

  61مفتاح علي حسن الفيتوري  
  62د الهادي محمد عبد اهللا طاهر عب

  63ضرار فتحي عبيدة عقيلة بن غشير 
  64رضوان عقيلة رمضان علي 

  65عبد لسالم مصطفى عبد اهللا المزيني 
  66عبد العزيز محمد علي اآريم 
  67اسالم خليل عبد العزيز الشيخ 



  68صالح سالم خليفة شنيته 
  69عبد الرحمان الفيتوري محمد الزيتوني 

  70د الصادق المطروي يوسف محم
  71أحمد محمد حسين الجريدسي 

  72عبد القادر صالح موسى أحمدي 
   73محمد حبيب مختارالهوني 
  74عادل جمعة محمد الشعالية 
  75محمد عاشور محمد الؤنكر 

  76عبد الحكيم منصور عبد القادر حمد 
  77سعيد فرج حمد الفاخري 

  78)  ق(أبو بكر زايد عوض بن جويرف  
  79) ر(الناجي فرج بو نصيب   إيهاب 

  80محمد موسى عمران بوراوي  


