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المدهون ٌاسٌن عالء سجىشاهٌن خمٌس حسام هبةابوعٌشة محمود جمال اٌمانالماللحه وقاد سالم صبحٌةكحٌل زهٌر نورعمر حسٌن الفتاح عبد سمٌة

عبٌد مصطفى فتحً وعدشاهٌن موسى أحمد والءبارود أحمد ابراهٌم روانالقصاص خلٌل جمٌل هدٌلالسوٌركً مبارك أحمد اٌناسحمدٌة كمال زٌاد إٌناس

المدهون سلٌم ادٌب أملعدوان أحمد صالح اٌمانجلمبو ابو  الدٌن عالء أالءعوده عاشور فضل بسمةمقاط القادر عبد ربٌع هندةالجرجاوي محمد معٌن نور

زقوت أحمد شرٌف اٌةالدغل فهمً جمٌل أنغاماللحام خلٌل رمضان روانكرٌزم مصباح نجم تغرٌدشلح عبدهللا ٌوسف أٌهدلول محمود ٌوسف اٌمان

درابً ابو  المالك عبد امنهالفار ٌوسف فضل ضحىالسكافً محمد اكرم ٌاسمٌنبكٌر ٌوسف عونً االءشحاته عمر حسن االءشهوان رمضان ماهر بٌان

فرٌح أبو  صابر اخالصالمدهون سامً ولٌد أالءالعمصً عثمان خالد والءشاهٌن خالد آالءوقاد حسٌن سلٌمان زهرةاألسود سعٌد روان

الطرابٌش ابو محمد اسلم دٌمامعروف نائل امٌرةحجً أدهم دالٌا

زٌاده راجح ناهض نبٌلةرجب عدنان خلود

غبن شعبان وجٌه شادٌة

لبد محمود. أ نبهان عصام حلس منى العاجز حسامصقر محمد. أ شلدان حبٌب
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الصلٌبً سلٌمان حسٌب اسالمالفقعاوي ابراهٌم احمد رحابالعوٌطً سلمان ماهر عالخطاب محمود ابراهٌم شذاالفلٌت سلٌمان خلٌل اٌاتالعرعٌر سلٌم اشرف دٌاناقحمان محمود ٌوسف أسٌل

جاموس ابو أحمد جمعه عبٌرالخطٌب  ابراهٌم حلٌمهمصطفى ابو ابراهٌم سالمه رناسلوت حلمً رٌاض والءحسٌن محمود عبدهللا بٌانالحلبً توفٌق محمد رٌماابوسلمٌة محمد نضال نبال

شامٌة جمعه ولٌد رغدوادي محمد انور نورالفرا صالح عادل شٌماءعمرة ابو مطلق أحمد داللنواره محمد عونً ارٌجحسونة محمد ندىعٌطه ابو  الدٌن عصام روان

فٌاض أبو فوزي براءةالقصاص عطا مراد هدٌلعنزة أبو رأفت نورالتلبانً  الهادي عبد افنانالماشً سالم رأفت سارهحالوه نبٌل فاٌقهالبٌاري محمد حسٌن هٌا

صافً ابراهٌم كمال والءالبٌوك الشحات خلٌل وساماللوقه ناظم لٌلىشاربٌن ابو سعد محمد حلٌمهعابده ابو  الحلٌم عبد اسٌلطموس رٌاض رأفت هداٌةالدٌب شعبان ناصر اٌمان

موسى ابو أحمد الدٌن عز نوركوارع سالم اكرم نسمةطٌر ابو شحده ولٌد فاطمهجباره سلٌمان جمال شهدالفٌومً محمود نافذ لماالشٌخ أحمد حسام آٌهشكشك الحمٌد عبد محمد هداٌه

شراب خضر محمد عدلهكوارع حسٌن رٌاض والءالشواف خضر الفتاح عبد جٌهانصرصور علً محمد سالًنوفل أحمد خالد عائشهعزام صبحً أٌمن ندىالمقٌد الغنً عبد محمد شٌماء

الناقه سلٌمان فاٌز شهدابودٌاب أحمد رجاء ثناءحبل أبو محمد آالء

النحال فتحً رٌاض فاطمةاسماعٌل محمد الدٌن عز اسٌلالتعبان  ناٌف صابرٌن

الخور ابراهٌم. أزاٌد أبو دعاء. أعاشور عدنان. أعسفه مٌرفت. أطاحون أبو خمٌس. أالكرٌري نعٌم. أشحادة وجٌه. أ
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