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1 800161768 دالفتاح محمد  د ع ى الس آالء ص 17
2 800159887 دالوهاب   ع اس ات احمد محمد  آ 10
3 800161739    د غازى الحسا  الس ه الموا آ 15
4 800160112 ج المهدى عماره  ه ف ه عط آ 20
5 800136530    ي ف ال از  د ال أحمد السع 17
6 800161902 دالرحمن   ع  محمد المتو أحمد المتو 1
7 800161826 م نصار  أحمد حامد ابراه 11
8 800161801 أحمد حسام محمود احمد حسن جابر  8
9 800136688 دوى حسن البنا  أحمد حسن  14
10 800163952    أحمد خالد محمود ف 18
11 800166671 ان احمد  م شع دالحل أحمد عاطف ع 4
12 800141951 دالمنعم الجاك محمد الحاج  أحمد ع 3
13 800166678    دالتواب المغر  ع  فت أحمد فت 13
14 800168108 ود  د  أحمد فوزى ابوال 16
15 800168145 دالسالم  أحمد قدرى محمود ع 20
16 800161750  محمد الجوهرى  أحمد ماهر ع 13
17 800161571 أحمد محمد حمدى محمود حسن طه  14
18 800159948     الموا دالمنعم حل أحمد محمد ع 10
19 800159938    دالجواد مصط ده محمد ع أحمد محمد ع 17
20 800161771     الدين المن أحمد محمد ن 10
21 800139599 دره  د ع اس السع اح ع أحمد مص 10
22 800167347    أحمد وائل الشحات احمد حسان 9
23 800160088 د حمزة  ف الس داللط د ع أحمد ول zero
24 800159839    طه مر د مر أحمد ول 15
25 800161789  داود  د المتو دالحم  ع رم حس أ 8
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26 800168136  محمود عثمان  ه مصط أم 15
27 800168162    م الدسو ة محمد ابراه أ 20
28 800162424 سن  م رفعت سالم مح إبراه 3
29 800168102 د محمود محمد  دالحم اء محمد ع إ 19
30 800161930   د الش  حسن الس إسالم سا 11
31 800159902 دالمقصود   ع دالرا إسالم سعدالدين ع 19
32 800168187 ي شكر  إسالم عصام الدين ص 13
33 800168130 دالرازق   ع ل احمد محمد حس إسماع 8
34 800168657 د غازى  من الس إيناس ا 15
35 800161686 اغ  د الص  سعد الس  فه م ع ابراه 7
36 800168161    دير الحسي د  احمد الس 17
37 800168078   ف حسن ع االء  zero
38 800159849 د احمد  د محمد الس الس 8
39 800161799 دالرؤف محمد  دالمنعم ع د محمد ع الس 12
40 800161860 فان احمد القناوى   محمد ابوالض ا   المع 16
41 800162258 فة  د خل المهدى اسامه الشحات مهدى الس 10
42 800166253  حسن   محسن م د عدنان ع امنه الس 12
43 800161820  صادق محمد   عمر ع ام 4
44 800168165 امينة خالد حسن مسعود الفار  10
45 800168153 مان  م محمد سل  ابراه من رف ا 8
46 800166360 ده  دير محمد ع ده  م ع اسم ابراه 9
47 800114717 ف يوسف النحراوى  م ا س 19
48 800166939 ل   خاطر اسماع حاتم مو zero
49 800168154     فاروق مصط حازم مصط 12
50 800168097  شطا  حسام مهاب حسن حس 7
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51 800166251    حسن بن يوسف بن احمد الم 5
52 800136714    د الزال  الس حسناء مجدى فت 6
53 800136531    الوا م مصط  ابراه  مصط حس 9
54 800168175    م الحسي  ابراه حمدي أمجد الحسي 9
55 800168188 حمدي جمال حمدي محمد  13
56 800167338 س  اسط سعد خم دال خالد ع 14
57 800168150  رزق  ا دال خالد كساب ع 11
58 800166637 م  دالسالم ابراه د ع خالد ول 8
59 800160099 ة  م احمد الشام د الحك ف ع دعاء ا 10
60 800168176    د هللا الحار  ع رضوى سعد فت 15
61 800168147 ل  د الوك رنا محمد الس 17
62 800168167 مال محمود طه  م محمد  رن 14
63 800159844 ل  د ج د السع روان احمد الس 8
64 800168160 ل  د خل روان الشهاوي السع 11
65 800161584   ز ع دالع  ع روان محمود مصط 12
66 800161735 دا اسامه عاطف المرشدى  رو 14
67 800168155 سوى   الع دال ف ع رم أحمد محمد س 14
68 800168152 د الهادي سالم  دير ع م  رم ابراه 11
69 800159900 دوى   حسن  رم عالء مصط 8
70 800168148 دالفتاح خطاب  رناد هشام ع 13
71 800163886 اوى   الم د حسن متو زاد الس 12
72 800166940   دالمنعم الشا ان ع ف شع زاد 
73 800168151 م محمد  زنة عصام ابراه 11
74 800160093   سارة عاطف جمال مشا 17
75 800168156 د حسن عمارة  د الحم سارة ع 8
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76 800161813 ساره عمر احمد جمال الدين  19
77 800136659 د جمعه  ه الس سامح محمد ن 8
78 800159845    الج ه حسان  جمال عط سل 9
79 800168132 د محمد حسن   ول سل 16
80 800168786  حراز   ع سها محمد الب 13
81 800168138    ف رأفت ال له  سه 11
82 800168166 ان   شع ف مصط شذى ا 12
83 800168093 انه  وق عزت احمد محمد ش 11
84 800163792  محمد   حس ف سا 3
85 800161782 سوى   حسن الع د ع طارق السع 5
86 800166746  شمس الدين   حس د مصط عاطف السع
87 800168168    سيو د هللا جمال حسن ال ع 12
88 800163794 دالخالق محمود برات  دالخالق محمد ع ع 4
89 800125725 ل غانم  دالرحمن احمد محمد اسماع ع 6
90 800168571 د  د صالح ع دالرحمن الس ع 14
91 800159837 د محمد بهجت محمود درغام  دالرحمن الس ع 11
92 800168142 د  م السع دالعظ دالرحمن رجب ع ع 18
93 800161873  عوض منصور  دالرحمن محمد ع ع 14
94 800163870 ده جوهر  ز محمود محمد ع دالع ع
95 800125248 يته  م محمد ابوس دالعظ م فوزى ع دالعظ ع
96 800160086    ي ان ال دهللا شحته شع ع 8
97 800167330 د   ع  محمود ع دهللا ع ع 14
98 800161982 دهللا توفيق زاده  دهللا محمد ع ع 11
99 800160096 دالقادر  دهللا محمد ع دهللا محمود ع ع 12
100 800168053 عصام محمد صالح محمد احمد  16
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101 800168422 ش   عطا محمد ابوالع ع
102 800125896  مدين  ي ه ال  عط عماد  3
103 800168575 دالغفار  عمر احمد وفدى ع 16
104 800168105  محمد  عمر محمد ابوالعال التا 13
105 800169013 م   سل دال عمرو احمد ع 10
106 800161772    ع  سم عمرو ع 16
107 800136633 در عالم    ل ز عمرو محمد اسماع 7
108 800161641 دوى  دوى محمد  عمرو محمد  1
109 800168100     اللي دالمنعم مصط عمرو محمد ع 16
110 800159959    ا دال  ع دالغ ل ع عنان اسماع 4
111 800166046 ر   شا ل ابوالعن فادى عادل ن 14
112 800161786 ز سماح  دالع د صالح ع فادى ول 15
113 800164021 ز جمعه فرحات  دالع ف ع فارس ا 16
114 800161904 د  فارس جمال راشد محمد سع 17
115 800163789  محمد  فارس محمد فت 5
116 800168103    م حسان م فاروق ابراه فاروق ابراه 11
117 800169012 د  فاطمه رضا احمد احمد الس 6
118 800161952    د عن فوزة حمدى الس 13
119 800160089 د المالح  م احمد انور الس ك 14
120 800161574 م  دهللا ابراه م محمد احمد ع ك 10
121 800167275 له  د جل م محمد محمد السع ك 16
122 800163858    اس م هشام رزق محمد  ك 2
123 800166703 م الحلو  دالمنعم ابراه لؤى محمد ع 10
124 800127237  هالل  مؤمن ع
125 800159936 م عثمان  دالمنعم ابراه مالك عصام ع 15
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126 800161669 حان  د  محسن احمد محمد احمد الس 3
127 800141950 محمد أنور عامر دفع هللا  1
128 800140264    دالغ  ع م الرفا محمد إبراه 13
129 800166361 ى  م محمد فكرى الدم محمد ابراه 11
130 800167344     الدسو  ع محمد احمد محمد ع 17
131 800159843 دالجواد النواح  محمد ايهاب طاهر ع 1
132 800159949   مال احمد ع محمد ايهاب  13
133 800166650 ل عرمه   اسماع محمد جابر حسن 12
134 800162252  حسن العجوز  محمد حسن فت 15
135 800161929  احمد سنه  محمد خالد فت 5
136 800168140 اوي  محمد خالد محمد السل 11
137 800161743   م المتو ف محمود ابراه محمد  12
138 800127086 مان يوسف  محمد صالح الدين سل 6
139 800168135    محمد عاطف صالح الدين الشلقا 13
140 800161672  محمد غازى  م فت دالحل محمد ع 11
141 800136543  محمد محمد علفه  دالنا محمد ع
142 800168096  فكرى عطوه  محمد ع 5
143 800168174 مان   سل مان فه محمد عمرو سل 3
144 800168572 د الحافظ  محمد محسن محمد ع 7
145 800168070 د  د محمود الس محمد محمد س 6
146 800167283   محمد محمد محفوظ احمد ع 6
147 800161836 د ابوزد  محمد مدحت حسن السع 3
148 800162432 ى  ح امل ال د   الس محمد مصط 16
149 800159863 د   صادق الس محمد مصط 4
150 800161914    د را  الس محمد ن
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151 800167337 د حسن حسان  محمود حسان السع 5
152 800161582 د الجوهرى  دالحم ف ع داللط محمود خالد ع 6
153 800125502 ى   محمود ص محمود ع
154 800166131 د احمد محمد يوسف  مال الس محمود  2
155 800159883   د الجم  محمد الس محمود محمد شو 6
156 800159867 من محمد احمد السحل  م ا م 14
157 800168185 ز فودة  دالع ز ع دالع م عصام ع م 13
158 800168170 د  د الج م محمد احمد ع م 10
159 800161657   د بيو دالحم  ع م محمد الدسو م 4
160 800168143 قاوي  د ال م وائل الس م 15
161 800168141 د  م الس ف إبراه  أ مصط 10
162 800167281  عمر  د مصط دالحم ف ع  ا مصط 15
163 800166958 دالقادر الحاج  ــــح ع  ال مصط 1
164 800159946  مراد نواره   الموا مصط 11
165 800166250    رشاد الس  امجد مصط مصط 16
166 800124927 شاوى  ز الطم د الع  طلعت ع  ع مصط 5
167 800168494   دالهادى االع  ع  عماد مصط مصط 18
168 800164044  محمد األسود   مجدى مصط مصط 15
169 800159943    م محمد حس  محمد ابراه مصط 10
170 800168576 د احمد  د س  محمد السع مصط 10
171 800161774 م عمر سالمه   محمود ابراه مصط 20
172 800161537 دالسالم احمد  ممدوح احمد ع 12
173 800168177 د الهادي أبو محمد  منة مجدي محمد ع 16
174 800168171 دالمطلب  منه هللا حسام الدين رمضان ع 10
175 800168658 م محمد عثمان  ف ابراه منه هللا  11
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176 800168378 د  م احمد الس مودة ابراه
177 800161761 ل  د قاب  السع ا موده  18
178 800168172 م  نا رضا محمد ابراه م 10
179 800168139 ندى احمد محمد حسن حجازي  11
180 800168169 ندى جهاد سعد أحمد  10
181 800161821 ندى محمد احمد محمد  16
182 800168158 م  ندى محمد انور ابراه 16
183 800168157 د  د الج نها محمد احمد ع 11
184 800168110 ه  دو د محمد رزق  نورهان الس 8
185 800159985  محمد عزام  د معوض عن نورهان الس 10
186 800168149 د السالم   ع ا   نورهان المستع 5
187 800168133 هاجر فوزى سعد شندى  12
188 800159947 د  د محمد السع د الس هانم الس 16
189 800168144  محمد احمد   ز همسة نا 12
190 800161791    ز حامد شل دالع هنا نضال ع 14
191 800161779 م  دالمنعم احمد ح ود محمد ع 17
192 800166035 د  ده الس ز معروف ع دالع ارا ع 6
193 800168163  حمزة  م الدسو ده إبراه  ع اسم 17
194 800168164  ابو المجد  م الدسو  محمد ابراه م 11
195 800159945    متو ج البيو ل ف  ن م 14
196 800166037     حامد محمود دسو ا يوسف  18

MTE محمد حسن مجاهد الهواري 9
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