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  صادر برقم                                                                

                                 ٧١ 
  بتاريخ                                               

                                          ٢٠١٩/١٢/١٠ 
 

  

 

 № اسم رقم مرجعي

 

 1 محمد خالد محمد السيد 16070

 2 محمد خالد سعد محمد 16071

 3 محمود السيد احمد محمد خلف 16072

16073 

عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ محمد 

 4 مخيمر

 5 اسالم عيد السيد علي 16074

فكرى محمد سليمان محمديوسف  16079  6 

 7 مصطفى عبدالراضى ابو الوفا محمد 16080

 8 احمد محمد ابو الوفا عبدهللا 16081

 9 محمد عبدالمنعم حسن يوسف حسن 16082

 10 عبدالمحسن محمود عبدالمحسن محمد 16083

 11 عمرو محمد محمد العامر مصطفى 16084

 12 29909أحمد عبد الهادي مختار سليما 16085
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 13 نبيل محمد مناع المراوى ابو العنين 16086

 14 محمدفرحات حافظ مسعود 16087

 15 عبدهللا خالد صابر علي 16088

 16 عبدالعزيز سرور جمعه جاد الكريم 16090

16091 

ضياء عصام الدين محمد ابراهيم 

 17 القصيري

 18 احمد حمزه ابو الفتوح محمود 16092

 19 ابراهيم يوسف ابراهيم السيد 16093

 20 محمد عيسي علي عمر 16094

 21 احمد عبد الحميد محمد محمد ابراهيم 16095

 22 محمد جمعه عبد الوهاب جمعه 16096

 23 اسر سعيد السيد محمد علي راشد 16097

 24 محمد عبدالناصر محمد طه 16098

 25 عبد العزيز سرور جمعه جاد الكريم 16099

 26 باسم عماد محمود محمود عبد السالم 16101

 27 احمد صفوت محمد محمود مسعود 16102

 28 محمدحسن محمد عبدالتواب 16104

 29 محمد زكي محمد محمدي 16105

16108 

ضياء عصام الدين محمد ابراهيم 

 30 القصيري

 31 نوران مدحت الشناوي 16109
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 32 انس حماده محمد أبو نصار 16110

 33 صالح جهاد المرسى عباس هدهد 16111

 34 مينا عادل عبدهللا موسي 16112

 35 ممدوح سعد شاكر عوض 16113

 36 زينب محمد سعد الدين عمر محمد 16114

 37 ابانوب عياد حليم رزق 16115

 38 حسام حازم حمدى على 16116

 39 محمد عبدالحميد عبدالفتاح ابو حلوه 16117

مصطفي احمد متوليمحمد  16118  40 

 41 قاسم صالح قاسم عبدالحميد 16120

16121 

محمود الشرباصى عبدالفتاح عنبر 

 42 الشرباصى

 43 كريم ميمي الشربيني محمد صبره 16122

 44 نبيل محمد مناع المراوى ابو العنين 16123

 45 السيد محمد نصر سند على 16125

ابوعتاب الغولاحمد فتحي عبد الباسط  16126  46 

 47 جورج وليم مكرم غبلاير 16128

 48 يحى محسن عبد الظاهر محمد 16129

 49 محمود عبدهللا عابد احمد 16130

 50 احمد هشام السيد حسن 16131

 51 محمد مصطفي احمد متولي 16132

 52 محمد عبداللطيف اسماعيل على زعير 16133
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