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  صادر برقم                                                                

                                 ٦٣ 
  بتاريخ                                               

                                          ٢٠١٩/١١/٢٨ 
 

   

 

 № اسم رقم مرجعي

 

 1 محمد ابراهيم محمد عبدالعزيز الكامل 15703

 2 احمد السيد محمد على 15705

 3 محمد عبدالناصر عبد ربه صالح 15702

15707 
عبدالمنعم محمد عبدالمنعم سعد احمد 

 4 مخيمر

يوحنا خيرى صليبجورج القمص  15708  5 

 6 مصطفي ممدوح عبدالسميع عبدالحليم 15709

15710 
عبدالرحمن اسامه محمد علي احمد 

 7 العكلي

 8 وليد السيد محمد السيد 15712

 9 محمد حسن السيد عبد النعيم 15713

 10 حمدي اسامة فاروق عبد الحي حمودة 15714

 11 عبدهللا خضري فرج خضري 15715

 12 محمد عبد الهادي احمد رزق الصاوي 15716

 13 وليد السيد محمد السيد 15720

 14 أحمد محمد محمد محمد أحمد الشيخ 15721
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 15 أحمد ابراهيم أحمد غونيمى شديد 15722

 16 احمد عبدالحميد محمد محمد ابراهيم 15724

 17 لؤي عفت كمال ابراهيم 15725

الدينبدر الدين عطاهللا بدر  15726  18 

 19 احمد ناجي حبيب عبدالخالق حبييب 15728

 20 معتز محمود سالم احمد 15729

 21 بدر الدين عطاهللا بدر الدين 15730

 22 محمد خالد محمد اللقاني 15731

 23 مصطفى مدحت رجب احمد 15733

 24 محمود عبدالعافي عبد الراضي علي 15734

هللا باللاحمد جمال ابراهيم نصر  15736  25 

 26 محمد ياسر احمد سيف محمد 15737

15738 
محمد عبدالحميد عبدالعزيز محمد 

 27 النويري

 28 محمد عبده نصر عبدهللا 15739

 29 نادر رشدي داود زياده 15740

 30 فهد عبدالرحيم السيد عمر 15741

 31 محمد عصمت طه محمود 15742

 32 محمد احمد محمد سيد احمد 15743

 33 حازم سالمه حمزه البحيري عوض 15744

 34 محمد حسين محمد محمد عوض 15745

15746 
عبد الرحمن محمد محمد السيد 

 35 مصطفي
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15747 
محمد عبد اللطيف اسماعيل علي 

 36 زعير

 37 محمد خالد عبدالحافظ الشعراوى 15748

 38 محمد شعبان محمد السيد 15749

حسين األزهريعمار حسين وهبه  15750  39 

 40 ابراهيم خالد عبدالباقي عبدهللا 15751

 41 فاطمه هاني عبدالفتاح محمد عماره 15752

 42 جنه هللا محسن مامون محمد رسالن 15753

 43 نورهان محمد علي مشالي 15754

 44 خلود محمد الحسانين علي غراب 15755

 45 طارق عصمت رضوان حسان 15756

محمد يحيي مصطفييحيي  15757  46 

 47 محمد عيد محمد محمد عبدهللا 15704

 48 محمد رضا عطا زلط 15758

 49 يوسف عماد الدين احمد محمد 15759

 50 حسام موسي حميده موسي ابو هيف 15760

 51 عبدالرحمن رضا انور السيد أحمد 15761

 52 محمد نجدي ابو العال بدوي 15762

محمد سليمانمحمد جمال  15763  53 

 
 54 محمد شعبان سيد محسب 15764

 
 55 جورج القمحي يوحنا خيري طيب 15765

 
 56 بسام اشرف صابر إبراهيم 15766

 57 عبدالرحمن ابراهيم احمد ابراهيم 15767
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15768 

محمد ايمن محمود عبد العظيم محمود 
 58 ابراهيم

 
15769 

احمد رجب محمد عبد المنعم عبد 
 59 العزيز

 
 60 محمد فايز صابر عبد الرازق بسيونى 15770

15771 
محمد عبدالناصر عبد ربة صالح 

 61 عبدالباقى

 
 62 محمد علي عبد الرازق سالم 15773

 
 

 63 داود روفائيل داود 15774

 
 

 64 منصور على محمد على 15775

 65 محمد شعبان محمد السيد 15776

عبدالحافظ الشعراويمحمد خالد  15777  66 

 

 


