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  صادر برقم                                                                

                                 ٧٨ 
  بتاريخ                                               

                                          ٢٠١٩/١٢/٢٣ 
 

 

 № اسم رقم مرجعي

 

 1 احمد مصطفي احمد محمد 16369

 2 محمود جالل محمود حسين 16370

 3 محمد جمال عبد الصبور حسن 16371

 4 يوسف محمد محمد محمود 16372

 5 مصعب محمدالسيد عبدالحكيم 16373

محمد احمد محمدعبد الرحمن  16374  6 

 7 اسالم أحمد محمد أبراهيم 16375

 8 محمد مجدي عبد الاله محمد ابورحاب 16376

 9 احمد محمد عبدالسالم على 16377

 10 عبدالرحمن محمد السيد أحمد 16378

 11 عمر محمد فوزي مصطفى محمد 16379

 12 محمد عالء الدين عبدالنبي محمد 16380

عبدالمنعم حسن يوسف حسنمحمد  16381  13 

 14 مصطفي عبده طاهر 16382
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 15 محمد احمد محمد عبدالمعطى عبدالعال 16383

 16 نصحي فرج هللا مالك فرج هللا 16385

 17 عبد هللا احمد مصطفي 16386

 18 عبد هللا عثمان عبد العال هريدى 16387

 19 مروان احمد عبد الحليم عبد العلي بكر 16388

16389 

أحمد رأفت محمود محمود عبدالعزيز 

 20 الصفتى

 21 السيد طارق احمد أمين الربع 16390

 22 حسنى محروس حسنى غانم 16391

 23 اسالم الديدامونى عبد العزيز الطيب 16392

 24 اسالم احمد عادل عبد الحميد مرسى 16393

 25 عمار جمال فوزى على سيد احمد 16394

 26 اسالم محمد زكى مصطفى البحطيطى 16395

 27 محمود محمد فهمى محمد 16396

 28 محمد السيد محمود احمد مصطفي 16397

 29 باسم عالءالدين إبراهيم محمود فضل 16398

 30 احمد اشرف عبدالحميد عبدالحميد 16399

 31 مهند عبد الرازق محمد سراج 16400

عبدالنعيم مدبولىعبد النعيم محمد  16401  32 

 33 محمود فرغل عز العرب احمد 16403

 34 عبد الرحمن رأفت الشاوادفي 16404
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 35 عبدالرحمن محمد سيد ابراهيم 16405

 36 محمد بسيوني عبد الفتاح سالمه 16406

 37 احمد يسري علي احمد 16407

 

 38 مصطفي عبده طاهر احمد محمد 16408

عبدالفتاح احمد القادوممحمد عادل  16409  39 

 40 كامل محمود زكريا كامل رجب االشلم 16410

 

 41 مروان اسماعيل حسن احمد 16411

 42 عبدالوهاب رجب عبده ابراهيم سمك 16412

 43 احمد مصطفي احمد محمد 16413

 44 ابراهيم الشافعى محمد اسماعيل 16414

 45 ماركو مدحت بشري عبدالمالك 16415

 

 46 مازن صالح احمد حنفي صالح 16416

 

 


