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الخاصة

داود جابر مدحت احمد1

حسن محمد فوزى محمد اسراء2

عبدالرحيم احمد موسي اسراء3

محمد على الدين نجم اسراء4

الشيخ ابوزيد رزق يونس اسراء5

المدبولى معروف اشرف اسماء6

النعناعى محمد فايز اسماء7

ابراهيم حسن محمد االء8

ᵡنوفل فهيم حافظ الشحات الشيماء9

القاضى عبده ابراهيم محمد امانى10

محمود محمد محمد محمد امنيه11

مرعي عبدالفتاح فتحي احمد اميره12

ابوطور عبدالمنعم محمد اميره13

الشافعى الحميد عبد عبدالعليم سعيد اميمة14

سعديه حسن هللا فتح محمد اية15

عثمان عبدالحميد احمد اشرف ايمان16

ثابت محمد عبدالمنعم سمير ايمان17

عبدالفتاح محمد ابراهيم محمد ايمان18

ذكرى صالح محمد صبحي ايه19

الشرقاوى عيد محمد رجب دعاء20

الشامى الغنى عبد حسن خالد رانيا21
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الاله عبد الكومى بسيونى حسنين رحاب22

زايد السعيد محمد حسن ريهام23

حسين سعد عبدالعزيز خيرهللا ريهام24

خليل السيد محمود ساره25

ᵡبلبع سعيد مدحت ساره26

ابوالخير محمد حسن سلمى27

سيف عبدالعزيز رضا سميره28

سعوده محمد  خليفه خليل عزه29

فضل احمد عبدالعزيز عال30

جمعه العليم عبد رجب غاده31

زهران احمد سيد السيد فرح32

بلح صبحى الوهاب عبد محمد33

عوده صبرى عالء محمد34

عطية العليم عبد نصيف محمد35

الغرباوي احمد رمضان مها36

زايد الفاتح محمد مي37

مهينه عبدالسالم مصطفى محمود ندا38

عبيد الفتاح عبد محمد فوزي ندي39

شيحه محمد محمود ندى40

41

 عبدالسالم عبدالواحد عبدالسالم نرمين

ابوسليمان

الصايم سعد مسعود سالمه نهله42
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ابوجاموس انورعبدالسالم نورا43

قمح محمد الدسوقى نورالصباح44

الدين شرف محمد محمد نوران45

عطيه سعد محمد محمد هاجر46

ابوجريده ابراهيم مدحت هاجر47

الريانى محمد محسن هبه48

النويشى الجواد عبد ايمن وفاء49

عبده مصطفى محمود محمد ياسمين50
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