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  صادر برقم                                                                

                                 ٧٤ 
  بتاريخ                                               

                                          ٢٠١٩/١٢/١٦ 
 

  

 

 

 № اسم رقم مرجعي

 

 1 عبدهللا خضري فرج خضري 16199

 2 محمد عبد الحميد عبد الفتاح ابو حلوه 16200

16201 
اسماعيل صالح اسماعيل عطيه 

 3 السيسي

 4 احمد شحات خميس عباس مصباح 16202

بيومي رخامحمد طلعت متولي  16203  5 

 6 محمد امين محمد عمر ابوحالوه 16205

 7 هشام جمال عكاشة محمد 16207

 8 محمد اسماعيل حسن احمد 16208

 9 احمد محمد فرج هللا سيد 16209

 
 10 احمد محمد محمود خليل 16210

 11 سليمان عبدالمعين محمد سعيد 
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16211 

 
 12 أبوبكر مصطفي أبوبكر على 16213

 
 13 احمد اشرف عبدالحميد مراد الجمل 16214

 
 14 طه احمد ابراهيم محمد علي 16215

 
 15 شريف 16216

 
 

 16 رضا محمد محمد عبدالهادي 16217

 
 17 محمد اوسام فرج هللا عفيفي 16218

 18 معاذ محمود محمد فراج 16219

 19 محمد أحمد محمد عبدالمعطي عبدالعال 16220

 20 عبدالرحمن متولي 16221

 
 21 عرفة خلف على عطيه 16222

 22 محمد عبدالمنعم حسن يوسف 16223

 23 محمد حسني سالم عبدالمقصود سالم 16225

 24 عرفات مصطفي عرفات سليمان 16230

 25 احمد ابراهيم علي ابراهيم علي 16231

16232 
احمد عماد عبدالحميد محمد زكي 

 26 شريف

عادل محمد مصباح عبدالمنعمامام  16233  27 
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 28 محمد عيد عبدالعزيز مصطفي السيد 16234

 
 29 محمد احمد رياض الهادي 16235

 
 30 انس خالد محمد ابو الفضل 16236

 
 31 احمد جمال كمال محمد 16238

 
 32 عبدهللا مهدي عبدالجواد زيد 16239

 
 33 رمضان محمد رمضان منطاش 16242

 
 34 يوسف صالح عشري إبراهيم 16243

 
 35 االمير محمد جالل محمد علي 16244

 
 36 احمد سامي محمد عبده عبدالرحمن 16245

 
 37 عبدالرحمن محمد السيد أحمد 16247

 38 عبدالرحمن محمد السيد أحمد 16248

 
 39 مصطفي علي عبد الصمد علي حسن 16249

 
 40 محمود رشيد علي شقيفي 16250

 41 مروان اسماعيل حسن احمد 16251

 42 عبد الرحمن جمال عبد الصبور حسن 16252

16253 
محمد سامى محمد المعتز باهلل عبد 

 43 العال

 
 

16254 
أحمد إبراهيم عبدالحليم محمد محمد 

 44 مدكور
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 45 محمد زكي محمد محمدي 16255

 
 
 

 46 احمد محمد ابو الوفا عبدهللا 16256

 
 

 47 محمد على محمد على 16257

 
 48 اسالم سعيد هالل بدوى حميده 16258

 
 49 محمد امين محمد عمر ابوحالوه 16259

 
 50 محمد ابراهيم ربيع منصور 16260

 
 51 عبدهللا محي الدين حامد محمد قاسم 16261

 
 52 حمدى طه محمود حمدى ابوورده 16262

 
 53  محمود محمد مصطفي محمد 16263

 

 


