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  صادر برقم                                                                

                                 ٥٩ 
  بتاريخ                                               

                                          ٢٠١٩/١١/٢١ 
 

 

المرجعيالرقم   № االسم 

 

 1 عبد هللا منتصر جرجاوي علي 15525

 2 اسماعيل محمد طه اسماعيل 15527

 3 عمرو عبد القادر سعيد ابراهيم 15528

 4 جابر ابراهيم اشرف محمد سليمه 15530

الدسوقي عجيزهمحمد علي محمد  15545  5 

 6 احمد سيد محمد محمد 15546

 7 احمد محمد يوسف محمد 15547

 8 ايمن محمود ايمن 15548

 9 يوسف هشام حنفى محمود 15549

15550 

عالء عبد الرؤوف عبد المقصود السيد 

 10 عمر 

 11 ايليا فايز ذكى جرجس 15551

 12 هشام محمد عنتر محمد عبدالخالق 15552

 13 ابراهيم رضا ابراهيم يوسف بسيونى 15553

 14 مصطفى احمد عبدالهادى النظامى 15554

 15 ادهم محمود عطا الشحات سليمان عرب 15555

 16 احمد السيد عبد المقصود رجب 15556

 17 محمد حسين محمد عبدالحميد 15558

 18 نورهان محمد على مشالى 15559

الحسانين على غرابخلود محمد  15560  19 

 20 جنة هللا محسن مأمون محمد رسالن 15561

 21 فاطمة هانى عبدالفتاح محمد عماره 15562
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 22 ابراهيم خالد عبدالباقى عبدهللا خليفه 15563

 23 عمار حسين وهبه حسين االزهرى 15564

 24 عبدالرحمن محمد محمد السيد مصطفى 15565

اسرائيل ميخائيلبيشوى بالى  15566  25 

 26 محمد خسين محمد محمد عوض 15567

 27 حازم سالمة حمزه البحيرى عوض 15568

 

 28 محمد احمد محمد سيد احمد 15569

 

 29 محمد عصمت طه محمود 15570

 

 30 فهد عبدالرحيم السيد عمر 15571

 

 31 اسالم عمرو فؤاد محمد 15572

 

 

عبدالحليم عبدالعزيزاحمد محمد  15573  32 

 

 33 مصطفى حسن محفوظ مصطفى 15574

 

 34 مصطفى محمود لطفي فهمي قاعود 15575

 35 بالل نصرمحى الدين عبدالعزيزالقبالوى 15576

 36 اسالم حماده فايز جاد الرب 15577

 37 محمد اشرف محمد جاد الحق 15578

 38 احمد عصام الدين عبد الستار زيد 15580

 

 

 39 عبدالرحمن محمد رضا سيد صالح 15581

 

 40 احمد جمال يوسف مصطفى 15582

 

 41 عبدهللا عثمان عبدالعال هريدي 15583

 

 42 احمد مسعد محمد محمد 15584

 

 43 رامز السيد رمزي عبدالمقصود 15585

 

 

 44 محمد ايمن يحيي مصطفي 15586
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عبدالمحسنمحمود خالد ابو المكارم  15587  45 

 46 احمد دياب مصطفي محمد 15588

 47 بيتر عبدالمالك شحاته بسطوروس 15589

 

 48 خالد سعيد متولي ابوسريع 15590

 

 49 محمد بهاء الدين السيد عبد الفتاح 15591

 

 50 نادر رشدى داود زيادة 15592

 

 51 محمد عبده نصر عبدهللا 15593

 

15594 

عبدالحميد عبدالعزيز محمد محمد 

 52 النويرى

 

 53 مصطفي عبدالراضي أبوالوفا محمد 15595

 

 54 اسالم عيد شعبان ميهوب 15596

 

 55 المهند كرم نصر الدين السيد 15597

 

 

 56 محمد احمد عبدالواحد محمد 15598

 

 57 محمد اشرف جاد الحق 15599

 

 58 صموئيل أنصر مالك 15600

 

 

 


