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  صادر برقم                                                                

                                 ١١١ 
  بتاريخ                                               

                                          ٢٠٢٠/٠٢/٢٥ 
 

 № اسم رقم مرجعي

 

 1 عبد الرحيم صبري عبد الرحيم محمد 17165

 2 محمود عبد الخالق فضل هللا عثمان 17166

 3 ابراهيم اشرف على ابو العنين 17167

 4 مؤمن عبدالرحمن عبدهللا عبدالمجيد 17170

هللا صالحمحمد صبري ضيف  17171  5 

 6 احمد محمد فرج هللا سيد 17172

 7 لؤى أيمن محمود عبد المتجلى 17173

 8 يوسف محمد ممدوح شبايك 17174

 9 مصطفى محمد ممدوح شبايك 17175

 10 محمد صبرى محمد عبدهللا عوض 17176

 11 احمد الصباح احمد علي 17177

 12 أحمد محمد أبواليزيد عبيد 17178

 13 عبد الرحمن محمد طلعت فهمى 17179
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 14 اسالم فتوح المهدى على حموده 17180

 15 البراء اسامه عبد الرحمن محمد حجاج 17181

 16 احمد عمرو شحاته محمد احمد 17182

 17 سيف الدين محمد سعد علي داود 17185

 18 محمود مصطفي ابراهيم رشدي 17188

الشريفاحمد جالل عنتر  17189  19 

 20 اسالم إبراهيم عبدالمطلب عطيه السيد 17190

 21 احمد عادل عبد الفتاح الهجين 17191

 22 احمد محمد يحيى مرسي إسماعيل 17192

 23 عبدالرحمن صبري صديق مرسي 17194

 24 حاتم سعد مبروك سعد الدمنهوري 17195

17196 

الفتاح عبد  الحسن مصطفى عهب

 25 العزيز الوراقي

 26 فارس محمد جمال عثمان فوده 17197

17198 

محمد الجنيدي عبد الناصر حسنين 

 27 معوض

 28 اشرف احمد عبد العاطي غراب 17199

 29 فارس فوزي قطب حجاج 17200

 30 سيف الدين محمد سعد علي داود 17204

 

 31 محمد يسرى ابراهيم احمد 17205

 

 32 عاصم محمود السيد ابراهيم حسانين 17206

 

 33 عبدالرحمن محمد طلعت فهمي 17208
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 34 محمود محمد عبد الحميد محمد 17209

 35 محمود حسن محمود احمد الشباسى 17210

 36 احمد عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز 17211

 37 احمد ياسين محمد صالح 17212

المهدى محمود علىاسالم فتوح  17213  38 

 

 39 احمد علي حسب هللا ابو العال 17215

 

 40 احمد اكرام سيد محمد 17216

 

 41 أحمد عبدهللا عابد أحمد 17217

 42 مينا نعيم جاد سالمه 17218

 


