
     

 

 Cultural Bureau Embassy of the Arab Republic of                                              سفارة جمهورية مصر العربية بموسكو المكتب الثقافي  
Egypt                                                                                                              

 

 

 Cultural Bureau. Embassy Of The Arab Republic Of Egypt.  mytnaya, St bld 3/1. Moscow  

Tel    8-499-238-24-02                                                   FAX: 8-499-238-27-10  -  

  

   
  صادر برقم                                                                

                                 ٨٣ 
  بتاريخ                                               

                                          ٢٠١٩/١٢/٣٠ 
 

 

 № اسم رقم مرجعي

 

 1 زياد سامي ماهر محمد عثمان 16513

 2 مهاب محمد شوقي شحاتة علي 16514

 3 عمر محمد فوزي مصطفى محمد 16515

 4 علي نشأت علي حسن 16516

 5 عمرو ناصر حسن احمد 16517

محمد عمرعادل عالل نبيه  16518  6 

 7 السيد عبدالبديع السيد محمد عليان 16519

 8 عبدالحي فرج عبدالحي احمد 16520

 9 مكاريوس القس اليشع نصري شحاته 16522

 10 محمود البحراوي عبد النبي عبد العال 16523

 11 محمود علي محمد علي حسين البدوي 16524

 
 12 ابراهيم طه حسن محمد 16525
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 13 ماركو رشدي شوقي ايوب 16526

 
 14 محمد طلعت احمد عبد الحميد 16527

 
 15 احمد نجاح اسماعيل البسطويسي 16528

 
 16 مايكل متواضع ويصا جرجس 16529

 17 احمد حيني شحاته 16530

 
 18 محمد كمال الدين احمد احمد وهب 16531

 
 19 أحمد هداية محمد عبدالمقصود 16532

 
عابد محمد عبدالمقصود العجميزياد  16533  20 

 
 21 أحمد عادل عبد الفتاح الهجين 16534

 
 22 عمر محمد فوزي مصطفى محمد 16535

 
 23 محمد محمود عبداللطيف محمود الديب 16536

 24 محمد ابراهيم عرفة حجازى 16537

 25 اسامة احمد فؤاد عبدالملك 16538

 26 يحيى محمد يحيى مصطفى 16539

 27 محمود ايمن عبدالفتاح على الوكيل 16541

 
 

 28 احمد مصطفى محمد مصطفى فرج 16542

 
 29 تميم فؤاد درويش جواد 16543

 30 محمد طارق حسن حسان 
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16544 

 
 31 ابراهيم يحيى سليمان سالم صالح 16545

 
 32 عمرو اشرف محمد محمد 16546

 
 33 احمد فكري فؤاد الزغبي 16547

 
 34 احمد اسالم محمد كامل 16550

 
 35 محمد بسيوني عبد الفتاح سالمه 16551

 
 36 عبدالرحمن محمد عايد عبيد نصير 16552

 
 37 ابراهيم الشافعى محمد اسماعيل 16553

 
 

 38 محمد رضا السيد محمد مصطفى 16554

 
 39  كيرلس حنا فرج حنا 16555

 

 

 40 سليمان مهديعمر محمد عبدالمنعم  16549

 

 

 41 محمود وحيد محمد محمد السعيد 16512

 


