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  صادر برقم                                                                

                                 ٦٤ 
  بتاريخ                                               

                                          ٢٠١٩/١١/٢٩ 
 

 

 № اسم رقم مرجعي

 

15778 

خالد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم 

 1 سليمان

 2 احمد نصار عبدالقوي عبدالعاطي 15779

15780 

مصطفى رجب عبد الحميد السيد 

 3 مصطفى

 4 بدر الدين عطاهللا بدر الدين 15781

موسي حميده موسي ابو هيفحسام  15782  5 

 6 عبدالرحمن ابراهيم احمد ابراهيم 15783

 7 عمرو حسينى سويلم محمد 15784

 8 قاسم صالح قاسم عبدالحميد 15785

 9 ماهر رفعت عبدالاله جاد الحق 15786

15789 

عبدهللا فتحي مصطفي عبدالرحمن 

 10 النجار

 11 محمود رشيد علي شقيفي 15790

 12 بيشوى بالى اسرائيل ميخائيل 15791

 13 محمود زيدان علي زيدان 15792
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 14 مصطفي عبدالراضي ابوالوفا محمد 15793

 15 اسالم محمد جابر عبدربه محمد 15794

 16 اسالم محمد جابر عبد ربه محمد 15795

 17 عبدالرحمن احمد غريب احمد 15796

 18 كريم صبري رمضان عطيه 15797

 19 احمد مرعى محمد عباس 15798

 20 منصور على محمد على 15799

 21 محمد شحته عسكر 15800

 22 حسام ربيع توفيق اسماعيل البناوى 15801

 23 رباح محب عبدالغني اسماعيل 15802

 24 محمد عادل صادق شرف الدين 15803

 25 إسالم عالءالدين مهدى فرج 15804

فرجإسالم عالءالدين مهدى  15804  26 

 27 احمد صالح علي محمد 15808

 28 علي أشرف محمد علي عوض 15809

 29 محمد جمال محمد احمد بكر 15810

 30 احمد جمال كمال محمد 15811

 31 ابراهيم الشافعي محمد اسماعيل 15812

 32 عبد هللا خضرى فرج خضري 15813

 33 مصطفي حاتم محمد عبد العال 15814

الرحمن صابر مرسي عبد السالمعبد  15815  34 
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 35 احمد عبدالكريم احمد سعد 15816

 36 محمد مصطفي السيد محمد السيد 15817

 37 محمود مجظي فاضل نعمان 15818

15819 

عبدهللا فتحي مصطفي عبدالرحمن 

 38 النجار

15555 

ادهم محمود عطا الشحات سليمان 

 39 عرب

محمد خليفهمحمد حمدي عطيه علي  15386  40 

 41 علي محمد علي حسن عرابي 15387

 42 عمرو احمد ابراهيم محمد 15388

 43 شريف فؤاد محمد عالم  15389

 44 المعتزباهلل احمد البيلي احمد رضوان 15391

 45 جون ايهاب عطا يوسف 15440

 

 


