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  صادر برقم                                                                

                                 ٧٢ 
  بتاريخ                                               

                                          ٢٠١٩/١٢/١١ 
 

 № اسم رقم مرجعي

 

 1 محمد متولى على عبدالراضى 16134

 2 محمد سعيد ابراهيم محمد 16135

16136 

محمد محمد أمين محمود السيد عبدهللا 

 3 الغباشي

 4 ناصف السعيد حسن عبد العزيز 16137

يوسفمحمد عبدالمنعم حسن  16138  5 

16140 

محمد محمد أمين محمود السيد عبدهللا 

 6 الغباشي

 7 محمد عبدالموجود راغب محمد 16141

 8 ثروت احمد علي السيد القفاس 16142

 9 محمد نجاح كمال السيد سعد 16143

 10 ياسر علي محمد علي 16144

 11 عمرو ياسر ابراهيم صالح 16145

عبدالحميد محمداحمد عبدالعطا  16146  12 

 13 احمد عمر حريف محمد 16147



     

 

 Cultural Bureau Embassy of the Arab Republic of                                              جمهورية مصر العربية بموسكو  سفارة 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  -  

  

 14 باسم على احمد محمد 16148

 15 مصطفي عمرو زكي محمد حسنين 16149

 16 عبد المنعم عصام عبد المنعم محمود 16150

 17 عبدهللا خالد صابر علي 16151

 18 عبد الحميد محمد السيد 16152

 19 محمد عبدالناصر محمد طه 16153

 20 عمرو محمد فتحي علي حمد 16154

 21 عبدالمحسن محمود عبدالمحسن محمد 16155

 22 عمر عبدالهادي عبده عبده احمد 16157

 23 عنر عبدالهادي عبده عبده احمد 16158

 

 24 محمود عطوه يوسف اسماعيل سعد 16160

 

 25 احمد عبدالغني محمد محمد 16161

 

الوكيلحسين جمال حسين أحمد  16162  26 

 27 محمد جمال عثمان خضراوى 16163

 

 28 محمد خالد سعد محمد 16164

 

 29 محمود السيد احمد محمد خلف 16165

 

 30 محمد خالد محمد السيد 16166

 31 محمد عالء الدين عبدالنبى محمد 
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16167 

 

 32 علي أشرف محمد علي عوض 16169

 

 33 محمد عبدالناصر محمد طه 16170

 

 34 محمد عبدالوهاب محمد مبارك 16172

 

 35 احمد طارق بسيونى على 16173

 

 36 يوسف احمد محمد محمد علفة 16174

 

 

 37 محمد مخلص محمد لطفي حماد 16175

 

 38 وليد السيد محمد السيد 16176

 

 


