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ضيف الغنى عبد النبى عبد سعدالغنى عبد النبى عبد سعد ادم
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مبروك خميس على خميسخميس على خميس عبدالرحمن

محمود ربيع صالح حسام  محمود ربيع صالح حسام
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 هللا فرج الهادي عبد كامل ياسر هللا فرج الهادي عبد كامل ياسر محمد

قرني  عبدهللا عبدالمنعم عبدهللاقرني عبدهللا  عبدالمنعم عبدهللا محمد

 النبي عبد ابراهيم المولي عبد سيد ابراهيم المولي عبد سيد إسراء

ابراهيم توفيق محمد توفيقابراهيم توفيق محمد توفيق جودى

الرحمن عبد محمد صادق عزت محمدصادق عزت محمد ايسل

القوى عبد عبدهللا فايد محجوب هللا عبد فايد محجوب جودى

الباقي عبد حميدة سيد عالء حميدة سيد عالء  يارا

القوى عبد هللا عبد فايد هيثم هللا عبد فايد هيثم فايد

 محمد جمعه طه محمدجمعه طه محمد آدم

 محمد سيد عبدهللا سيدمحمد سيد عبدهللا سيد معاذ

 علي الحليم عبد التواب عبد علينضال

 محمد فرج مفتاح فرج فرج مفتاح فرج ميسون

زيد ابو المجيد عبد سالم حازمزيد ابو المجيد عبد سالم حازم أياد

بالل  عبدالرحمن احمد عالءبالل عبدالرحمن احمد  عالء هنا

 الباقي عبد راضي مصطفي عاصم راضي مصطفي عاصم رغد

 حسن قرني صالح مجدي حسن قرني صالح مجدي ملك

حنا نجيب صدقى نصيفنجيب صدقى نصيف مريم

عثمان مصطفى رمضان محمود مصطفي رمضان محمود حمزه

 مفتاح منصور محمد سيد منصور محمد محمود


