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 0599863025  أمحد عادل شراب   .873
  تل اهلوا شراب رابح عيد منر   .874
 0598606040 تل اهلوا شراب رابح أمين منر  .875
 0599200070 تل اهلوا شراب  رابح يثم منره  .876
 0599465565  أمري عيد رشاد شراب  .877
 0599465565  قاسم سالم قاسم شراب   .878
 0599790438  حممد قاسم سالم شراب  .879
   عبدالقادر قاسم سالم شراب   .880
 0599282932  عبدالناصر قاسم سالم شراب  .881
 0599734531  راغب مصطفى شراب  مصطفى  .882
   راغب شراب  طفىراغب مص  .883
  مقابل السرااي سابًقا حممد سعيد كامل شراب   .884
   هاشم مروان هاشم شراب  .885



 

 

 
 / نرجو التواصل معنا لتصحيح أي خطأ أو نقص يف األمساء عرب موقع العائلةمالحظة 

b.ps/http://www.shurra 

شراب ومكتبة ، يوجد نسخة من الكشف لدى مكتبة سالمة حممد شراب أول شارع الشهيد بالل شراب من جهة السكة
عائلي  انفذة كشفسحب امللف من موقع الرابطة من شارع شراب، وسط شراب أبو أمين  العصرية لصاحبها حممد

 للمناسبات
 2017/  7/  20يف جدد 

http://www.shurrab.ps/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7
http://www.shurrab.ps/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%A7

