
االسمالهوية رقم

شنار ابو محمد جفال وجدي800025702

مبروك محمود حسن أحمد800180770

عرفات أحمد ماجد أحمد800337511

عزام محمد فايق تهاني800404972

الشنباري سليمان هاشم يوسف800489163

النحال أحمد يحيى ناهض800751430

طه ابو حمدان عطاهللا ختام800885717

العويسي الدايم عبد حسن ابراهيم801020066

روك ابو علي يوسف عمرو801081563

احمد محمود جمال تسنيم801332859

طير ابو عليان سليمان أيمن801367459

المجدالوي أحمد خليل محمد801428988

البطش ديب محمد تحسين801874108

تيم ابو شحادة صالح محمد801981697

عاصي ابو المجيد عبد جمال نداء802146332

الهادي عبد الرحيم عبد عيسى ايوب802277087

مصطفى ابو محمود حنفي جهاد802368225

خضر أحمد خليل مطيع802469460

خضر أحمد حسن اكرم802528240

مغيصيب ابو حسن أحمد معتز802576280

الرش حسين سالمه زاهر802581355

الشرافي هللا عبد عادل االء802647966

مسامح ابو أحمد يحيى عمران802860460

العسكري أحمد ابراهيم محمد802969311

عرفات سالم الرحمن عبد عبير803242627

نصار كامل سلمان كامل803307008

النجار أحمد جودت امجد803462977

نبهان حسن اللطيف عبد اياس926684606

الغرباوي سليم ابراهيم أحمد931015242

االطرش درويش سليمان رياض950201053

الشريف خليل جالل خليل803775816

القدره محمود كمال محمد804019982

طه ابو محمد منير خالد804403723

جنيد علي محمود مسعود804666014

عوض محمد اكرم محمد804825743

عبيد ابو محمود حسن ايهاب900151994

االغا محمد صدقي باسمه900160953

ياسين محمد سعيد اياد900218561

حرز طالب عبدهللا حمد900275025

حطب ابو أحمد عطيه زهره900341967

شعبان أبو كاظم كامل كاظم900610650

العطل ابراهيم محمد عماد900932948



شلوف اجميعان عودة سعدية901264713

سرحان مسلم محمد هاني901340562

حجي ابراهيم رفيق وسام901492280

المهموم عيد عطيه نوال903080034

ماضي محمد أحمد كرم903091379

الغول حسن الجواد عبد عيسى906365820

بعلوشة خميس محمود ليلى907715361

ابوعيادة محمد محمد جمال908175177

جامع ابو موسى عرسان موسى909077737

جمعه محمد مصطفى اشرف909387235

النجار ابراهيم أحمد رايقه909731028

وادي سعيد سليمان أيمن913127841

خضير يوسف فخري صبري915528277

زقوت صالح هللا عبد الكريم عبد916225253

البرعي ابراهيم محمد حسن916805765

نصار خليل محمد خليل917960130

العقاد محمد الرحيم عبد سفيان918433053

البنا اسحق عرابي منذر921050894

الزيني أحمد عطا مها924441223

األسطل محمد أحمد اسماعيل925480568

مصطفى ابو محمود سلمان القادر عبد925603839

العسلي محمود سعدي محمد925870347

حجي سعيد رشاد امنه926678574

سليمان ابو عبدهللا محمد وائل927391896

األسطل أحمد موسى الرؤوف عبد929716967

ديب ابو محمد أحمد بسينه930536404

شاهين موسى عبدهللا محمد931552806

رزق ابو حسين محمد علي932220544

تايه عبدهللا محمد أحمد934951922

االغا رواي الفتاح عبد أيمن934952912

حماد محمود موسى طلعت942352337

رضوان حسين عطا الحميد عبد926722935

السيقلي هللا عبد رباح بالل800406977

البابا سامي سالم أحمد800710238

محارب عيد عطيه عيد801783457

الراعي ابراهيم كامل ادهم802202366

ابوعلبة محمد حسين نبيل802925081

لوز أبو محمد خالد محمود901352120

المصري عايش يسري اسراء  804548865

عاصي ابو أحمد ابراهيم غاده900927898

عمرة ابو محمد صبيح صابر901307330

التعبان محمد سليمان رامي901437236

 ماضي محمد احمد ابراهيم903436988



الشيخ أحمد محمد فاتن906713847

هللا عطا طالب رشاد عايدة912275047

قوطة ابو سليمان الكريم عبد حامد912635158

محارب محمد أحمد خضره920431616

 شعت حسين جبر أحمد923400352

عجيرم ابو اسماعيل محمود يسري930670948

الصيداوي حسن مصطفى خليل931435978

االسطل أحمد محمد ياسين938578150

غنيم ابو محمد زرقي فكري944823673

النجار الهادي عبد أحمد محمد945753895

البزم حسن زياد اياد946231628

العجله خاطر دياب حماد946365673

ابوسالم جمعة محمد سعدات محمد947090247

العايدي سليم رفاعي فضل949889158

ناصر ناصر هللا عطا حنان950834325

دياب أحمد عوض ناصر951756709

قديح سلمان سليمان خالد953240389

السعدي نايف سليم نائل953840279

الخريبي خليل محمود خميس953916095

االسطل حسين ياسين ربيع955256771

القدره محمد مالحي محمود960260859

زرقه ابو سالم حسين رجاء962312468

قنن عبدهللا محمد نعيم962405155

اعالو محمد الرحمن عبد نبيل962485983

العرور سليم ابراهيم امال964879282

عاشور حموده حامد بالل967351842

ملوح ابو سلمان الحكيم عبد باسم969945880

صبوح السيد خليل سلوى970040846

األغا أحمد كامل مصطفى970110219

حرز طالب أحمد سهيلة971372859

النجا ابو عبدهللا سليمان رجائي971580667

روك ابو عيسى القادر عبد سلوى974332322

الفقعاوي سليمان مصطفى فيصل979484888

بدوي أمين قاسم أمين801825191

مسامح أبو محمود محمد411036213

الشيبي الرازق عبد محمد سرية915316467

احمد محمود الدين بهاء مؤمن803455336

المقيد محمد عطيه مي804807675

السيد علي محمود أيمن925721946

النجار سلمان خليل نهله900506254

النجار جمعة ابراهيم رسمية942356379

رضوان الرحمن عبد العزيز عبد ثناء937315406

النجار سلمان يوسف تحرير802011882



النجار شنينو سليمان ابراهيم عطاف909742785

شهال ابو عابد الرازق عبد محمد909078925

قديح العزيز عبد محمد سناء924710130

ريده ابو سلمان حسين اماني926659350

النجار أحمد فتحي لؤي400739280

مقبل نظير محمد نظير400713103

قديح سعيد كمال محمد802326181

العفيفي محمد حسن اسماعيل911800167

حمد ابو محمد سامي خليل804460046

رجيله ابو حسين خليل أحمد945020162

غالي ابو حسين الرحمن عبد اسامه918491994

زعرب محمد عالء905226262

شمالة أبو فايز بهاء800424418

ضهير رمضان عزات رمضان802078303

البوجي العزيز عبد جمال923270565

سهمود أحمد موسى اميمه410102701

عبيد محمد عبدهللا محمود901363036

ابوظريفه اسماعيل سالم محمد959310236

النمروطي مصطفى شعبان تحرير800198970

المغاري الرحيم عبد رجب ماهر929570380

نصر ربيع بكر عمار401873278

عاشور سالم رمضان الكريم عبد918075292

الهندي الفي السيد رضوان926695438

أبوسيف خليل عصام إبراهيم905508180

حمادة محمد حمدان وليد800067522

فسيفس ابو حمدان موسى هيثم801201633

شحادة ابو شحده علي هنه800462764

البرش محمد محمد سائد803837749

دراز ابو علي شحاده منذر412613952

القهوجي الرحمن عبد صبري ايمان801040593

احمد جوده عوض جهاد917039950

عمر اسماعيل صالح نبيل928620103

عابد الرحمن عبد الهادي عبد محمد901651307

الهبيل القادر عبد اسماعيل محمد802662809

عوده ابو خليل محمد صابرين400894143

فدعوس محمد حسين صديقه911941763

مصطفى ابو عيد سليمان طارق900183609

خضر سليمان شاهين عباس908462435

شهوان حسن احميدان ماجده934315284

التركماني أحمد شوكت فتحي970939252

الشافعي انور أيمن خالد401819388

لبده ابو حسين أحمد زكيه932050164

ريحان جمعه غازي محمد نهاد800329948



فودة محمود محمد ميسره410095624

طير ابو محمود عليان حسام802356022

بركات محمد أحمد مجدي906192976

طبش حسن سليمان أحمد802238535

المصدر سلمان سليمان غسان945770998

الكيالني علي محمد عادل911850196

العطار سعيد محمد سلوى901456285

الشافعي انور أيمن معين804564961

المصري حمد سالم الحميد عبد957201882

بهلول صبحي محمد هناء800356628

حمدونه الحميد عبد حسن احسان911235646

شراب راغب زكي محمد908461478

الكاس ابو السادر محمد كمال غاده804656015

عجور علي غالب أحمد906771886

صالحه حسين بسام شريف800727596

عرب ابو عبده الحكيم عبد حسنه412326902

نمر ابو اسماعيل موسى عبدهللا900280033

تيم ابو محمد سليمان فوزيه932387434

الكحلوت خالد جمال طه400116117

دالل ابو القادر عبد محمود حمدي926370339

نجا ابو محمد أحمد أحمد914651203

البيوك عبدهللا سعيد نجاح905224325

العفيفي علي الفتاح عبد رضوان951395649

عاصي ابو فايق فضل محمد901593301

الشوربجي صالح خالد مصطفى924791619

الشندغلى أحمد محمد محمد802595181

شمله ابو عبدهللا تيسير سميه800279069

ابوشماله  محمد عبدالرحمن حمزه400718318

القهوجي خليل ابراهيم اكرم909940298

ضميده أحمد فضل عماد401243001

القرا محمد كمال شيماء802643882

صالحه محمود حسين محمد917043457

وافي محمد خليل خيريه939322020

شبير اسماعيل عوف انعام938861325

جابر جابر سالم المطلب عبد801796251

الندر محمود أحمد محمود801355470

عيسى محمد حسن خالد915322630

القايض  عارف فارس كرم402944755

عميرة أبو سميح سعدهللا محمد401286018

السيد محمود علي محمود921323515

خلة مصطفى وديع محمد امنه801796475

الزين ديب علي محمود400256905

الرفاتي اسعد علي فوزي922345137



ضاهر ابراهيم محمد ابراهيم803734201

الفليت سليمان صابر صالح804413953

بركه حسين حسن أحمد801260563

القطراوي الوهاب عبد علي نعيم908902257

النجار خليل أحمد ابراهيم909148017

جبر أحمد عطية حازم803793371

النيرب جمعه جبر ذياب923768352

سعدات عودة مصطفى نادر900614801

الفجم محمد خليل اسماعيل919795021

صالح أحمد فايز أحمد403694540

الحساسنة مصطفى عزت شوقي900814054

ضاهر محمد فؤاد نسرين906681937

ابوروك سليمان محمد رياض803018969

صفية أبو إبراهيم عبد اياد914637590

الريفي أحمد الكريم عبد هالة900188897

بشير ابو خليل الكريم عبد منير901352690

خاطر ابو شحده الكريم عبد هناء908985765

فخر ابو محمد الحي عبد فتحي923630446

النحال يونس محمد حكمت926335779

سنيمه ابو موسى جابر سامي801196684

سنيمه ابو موسى فايز كريم800588253

الشيبي منصور خليل تيمه940318322

الشاعر ابراهيم محمود سميره920754546

جودة خليل ساهر غادة403608441

العاجز علي مصطفى عمر404014409

الدحدوح صالح علي هللا عبد410584841

النواجحه أحمد سعيد عايده900960006

اللحام حسني محمد زهير960576338

السكافي محمود ابراهيم محمد801414913

البزم أحمد ماجد همام400095527

األعرج رمضان صالح ابراهيم403015076

الشندغلي عبد عمر أحمد801776121

الجديلي محمد علي فايز932322530

حنون خميس زكي اكمل900314956

الطباطيبي سعيد محمد علي907550263

البنا محمد زكريا نسرين900167180

المغاري حسين أحمد حبيب956385454

اسعد علي عطا االء803862523

الحيله ربه عبد محمد يوسف901605204

مرضي رضوان نعيم زياد901598367

البيوك محمد أحمد سليم962356457

مصطفى محمود مصطفى أكرم921575833

االغا وصفي الحميد عبد أيمن803188994



الفرا خليل الدين نور أسماء947350781

شرف محمود جميل كمال912293511


