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  صادر برقم                                                                

                                 ٦٠ 
  بتاريخ                                               

                                          ٢٠١٩/١١/٢٥ 
 

 

المرجعيالرقم   № االسم 

 

 1 كريم مجدي وديع عازر 15531

 2 اسالم عالء عبد العظيم الفيل 15534

 3 حسين السيد محمد حسن 15535

 4 محمود السيد خليل سعد عمر 15536

 5 المهند كرم نصر الدين السيد 15537

 6 احمد فرج قباوي الضوي 15538

 7 احمد عشماوي محمد ابراهيم محمد 15539

 8 جاسر ابراهيم اشرف محمد سليمه 15540

 9 احمد وحيد محمد عبد الصمد 15541

 10 جرجس صابر رفيق يواقيم 15542

 11 عبد الرحمن عيسي احمد احمد 15543

 12 طالل محمد هيثم رجب 15554

رمسيس جرجسمينا سمير  15601  13 

 14 محمد ياسر احمد سيف محمد 15602

 15 احمد عبدالحميد محمد عبدالحميد خفاجه 15603

 16 محمد علي السيد علي أحمد 15604

 17 احمد جمال ابراهيم نصر هللا بالل 15605

 18 محمود عبدالعافى عبدالراضى على 15606

 19 معتز محمود سالم احمد 15607

عفت كمال ابراهيملؤى  15608  20 

 21 محمد اشرف محمد جادالحق 15611
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 22 يحيى محسن عبد الظاهر محمد 15612

 23 ابراهيم عاطف ابراهيم السيد 15613

 24 محمود عبد هللا عابد احمد 15614

 25 محمد حسن علي عبد المجيد 15615

 26 عبدالرحمن محمود عبدالاله محمد 15616

 27 عبدالعزيز محمود عبدالعزيز محمد 15617

 28 عمرو جمال ابراهيم عبدالحميد 15618

 29 عالء حسين سيد محمد 15619

 30 مكاريوس صفوت شوقي جرس 15620

 31 محمد عبد الناصر محمد طه 15621

 

 32 رامز اسحق عبد هللا شحاته 15622

 33 حسام شحاته عبد الفتاح حفط هللا 15623

 34 أحمد طارق عبدالمالك عبد النعيم 15624

 35 كيرلس عماد لولي فهيم عياد 15625

 36 عبدالرحمن سيد زغلول 15626

 37 محمد عبدالسالم على محمد غازى 15651

 38 عبدالعزيز محمد راشد محمد سعيد 15628

 

 39 نصحي فرج هللا مالك فرج هللا 15629

 40 محمد علي احمد عبد الغني 15630

 41 حازم طاهر صالح ابو العز 15631

 42 احمد ماهر محمد عبدالحليم القط 15632

 43 مصطفي مدحت رجب احمد 15633

 44 احمد محمد شعبان النص محمد 15634

 45 علي أشرف محمد علي عوض 15636

15637 

ايهاب ناصر رشيد حلمى رشيد 

 46 عبدالحميد

 47 علي أشرف محمد علي عوض 15638

 48 خالد احمد عبدالمعطي احمد 15639

 49 حسام عادل عبدالعزيز السيد علوان 15640

 50 عبد الاله محمد عبد الاله حسن 15641
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 51 مصطفي مدحت رجب احمد 15642

 52 اسالم عيد شعبان ميهوب 15643

 53 خالد جيد ابراهيم عبداللطيف 15644

السالمعبد الرحمن صابر مرسي عبد  15645  54 

 55 مصطفي حاتم محمد عبد العال 15646

 56 بهاء نور الدين جابر حسن 15647

 57 يحيي محسن عبدالظاهر محمد 15649

 58 محمد سليمان محمد سليمان 15133

 


