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الخاصة االحتياجات

طة ابراهيم خليفة محمد اسراء1

شاهين عثمان احمد محمد عاطف اسالم2

عبدالرحمن محمد ربيع االء3

ايوب احمد حامد شعبان االء4

حمد طلب فؤاد عبدالبارى االء5

السنهوري عبدالعزيز السيد محمد السيد6

السايس عبده محمد رضا امانى7

عشيبه سيداحمد الحميد عبد امانى8

حماد قطب محمد احمد محمد امانى9

المر عبدالعزيز محمد اسامه امل10

حسين زويده عبدالحميد جالل اميرة11

حمد ابراهيم فايز احمد اميمه12

ربيع محمد مصطفى ايمان13

يوسف احمد عبدالمنعم ايه14

الفيومى مرعى فؤاد مبروك ايه15

عمر الجواد عبد عمر جمال جهاد16

حبيب عباس السيد زكي رجب حبيبه17

محمد القادر عبد شعبان عالء حنان18

الطوخى حسن ابراهيم محمد دنيا19

عوض عبدالعاطى مجاور رانيا20

ناميش محمد اوسامه رباب21

حسوب محمد محمد عبدالعظيم رحاب22

حموده محمد رضوان عمر شريف سارة23
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مدين عبدالقادر محمد مدين ساره24

بدر عيسى يوسف يوسف سعده25

الشريف محمد حسن محمد سمر26

اللمسى داود عبدالعزيز سعيد شوقية27

28

 عبدالحميد عبدالحفيظ محمد جمعه صابرين

المغرب

ابورابح سعد الباري عبد رمضان عبدهللا29

حجاج محمد محمد فاتن30

جابرالباسوس سمير فاطمة31

الفحام ضيف يوسف باسم محمد32

شريري اسماعيل السيد جمعه محمد33

حشيش محمود قطب فوزى محمد34

الفيومى سعد عطيه سليمان محمود35

غاذي عبدالمجيد صالح محمود36

عبدالسالم حسن محمد فؤاد محمود37

عزيز عزمى ابراهيم مينا38

الطنطاوى ابراهيم محمد علي نرمين39

جادهللا عبدالعزيز هللا عبدالعزيزعبد نورا40

حبليزه ابوالنصر محمد نورهان41

رزق اسماعيل احمد محمود نورهان42

عيسى محمود فوزى هاجر43

خميس محمود سليم منشاوى وفاء44

البيلى محمد محمود حسن ياسمين45
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