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 № اسم رقم مرجعي

 

هللا خضرى فرج خضريعبد  15823  1 

 2 سعد محمد عبد الفتاح أحمد 15824

 3 احمد طارق ابراهيم مصطفى 15825

 4 عبدالنعيم محمد عبد النعيم مدبولي 15826

 5 عبدالرحمن ممدوح ابوالفضل ذكي 15830

 6 أحمد عبدهللا سعيد المنوفي 15831

 7 محمد علي عبد الرازق سالم 15832

15833 

محمد عبد المجيد محمد مصطفى 

 8 تركى

 9 عبد الرحمن صابر مرسي عبد السالم 15834

 10 مصطفي حاتم محمد عبد العال 15835

 11 احمد جمال كمال محمد 15836

 12 احمد عبدالحميد محمد محمد ابراهيم 15837

 13 محمد رمضان ابو زيد العفيفي 15838



     

 

 

 

 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 محمد عبدالوهاب محمد مبارك 15839

 15 عبدالرحمن محمد احمد محمود طرية 15840

 16 ماريو اشرف محروس مرقس 15841

 17 احمد جمال كمال محمد 15842

 18 محمد مخيمر محمد احمد 15843

 19 محمود عطوه يوسف اسماعيل سعد 15844

 20 ياسر جميل عبد الغني احمد حجاج 15845

15846 

خالد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم 

 21 سليمان

 22 محمود ممدوح أحمد عبد الحميد متولي 15847

 23 احمد محمود احمد محمد يونس 15848

 24 السعيد محمد محمد محمد عيسى 15849

 25 بشار عالء الدين مختار السيد مصباح 15850

 26 اسالم محمد احمد اسماعيل عاشور 15851

 27 احمد محمد شعبان النص محمد 15852

 28 محمود بخيت سالم حسب 15853

15855 

عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ محمد 

 29 مخيمر

 30 اسالم محمد احمد اسماعيل عاشور 15856

 31 محمد خالد عبدالحافظ الشعراوي 15857

 32 احمد محمود فواز عبداللطيف 15858

 33 عبدالرحمن محمد عايد عبيد نصير 15859

محمدعبدهللا خلف سيد  15860  34 
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 35 سلمان محمد محمد عبداللطيف 15861

 36 عبدالوهاب محروس رمضان 15862

 37 احمد محمد محمد محمد احمد الشيخ 15863

 38 احمد ابراهيم احمد غنيمي شديد 15864

 39 محمود شعبان يوسف شحاته 15865

 

 40 احمد طارق بسيونى على 15866

 

 41 كريم صبري رمضان عطيه 15867

 

 42 رجب محمد رجب ابراهيم ابو حسين 15868

 

 43 محمد جمال محمد احمد بكر 15869

 44 محمد جمال محمد احمد بكر 15875

 45 احمد عبد الحميد محمد محمد ابراهيم 15876

 

 


