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  صادر برقم                                                                

                                 ١٣٩ 
  بتاريخ                                               

                                          ٢٠٢٠/٠٦/١٢ 
 

 

 № اسم رقم مرجعي

 

 1 روان أنور محمود محمد 17600

 2 محمد أنور محمود محمد 17601

 3 احمد رمضان جابر عباس ابراهيم 17602

 4 أحمد محمود ابراهيم محمود على 17603

محمد عز الدين غالب كرار عبدهللا 17604  5 

 6 كيرلس رمسيس لطفى حناهللا 17605

17606 

عبدالهادى محمود محمد عبدالهادى 

 7 اسماعيل جبر

 8 احمد محمد حسانين عبدالعاطى 17607

 9 احمد صالح محمد السيد جعيصه 17608

 10 حسام عبدهللا سيد سعيد 17609

 11 محمد رمضان محمد السيد جعفر 17610

 12 عمر محمد علي العزالي 17611
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 13 احمد محمد عبدالرحمن مجاهد 17613

 14 احمد محمد عبدالرحمن مجاهد 17614

17615 

محمود حسن عبدالحميد محمد 

 15 مصطفي

 16 باسل رضا عبدهللا الغريب السيد محمد 17616

 17 اسماعيل محمد اسماعيل بخيت عبدهللا 17617

17619 

وائل سمير محمد الهادي محمود 

 18 الدبيكي

 19 عبدالرحمن محمد حلمي الشحات فايد 17620

 

 20 محمد السيد الرفاعي السيد جاب هللا 17621

17622 

شهاب سمير محمد الهادي محمود علي 

 21 الدبيكي

 22 احمد صالح فريد محمد 17623

 23 عبدالرحمن أحمد قاسم رضوان 17624

 24 مصطفى محمود عبد الحميد عبد النبى 17625

17627 

علي إسماعيل رمضان إسماعيل عبد 

 25 المحسن

 26 محمد على محمد زكريا عاصى 17628

 27 اسامه محمد جاد الحق عثمان 17629

17631 

عبدالرحمن حسين عبدالعاطى على 

 28 عيد

 29 روان على حسن على عبده 17632

عبد الدايم بديراحمد جميل محمد  17633  30 

 31 كريم ايهاب مصطفي احمد يوسف 17634
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 32 محمد عالء فرج بساط 17636

 33 إبراهيم عدلي امام عبدالحسيب 17637

 34 حسام محمد شحاتة مصطفى 17638

 35 عبدالرحمن مدحت سعد فايد 17639

17640 

محمود محمد شوقي عبد الفتاح 

 36 الدغيدي

حامد السيد محمد أشرف عطيه 17641  37 

 38 سعيد سيد عوده محمد نجم 17642

 


