
ية الشرق

جواز السفررقم الوزراةنوع االستمارةالمحافظة االسم

1312000004717326جمحافظه الشرقيهابراهيم حسن ابراهيم

1311000064863102جمحافظه الشرقيهابراهيم محمد مصطفى

13160001800أمحافظه الشرقيهاحمد ابراهيم احمد ابراهيم

1301000339720754جمحافظه الشرقيهاحمد امين فرج

1301001419552972أمحافظه الشرقيهاحمد عفت عبد الرحمن شريف

130100031490510جمحافظه الشرقيهاحمد محمد السيد

1312000143703460جمحافظه الشرقيهاحمد محمد حسن

1311000046713182جمحافظه الشرقيهاحمد محمد محمد السعيد

1301002026644040أمحافظه الشرقيهاشرف محمد احمد اسماعيل

1301000254834126جمحافظه الشرقيهالسيد البدوى على

1319000295245441أمحافظه الشرقيهالسيد جمعه مرسى

1314000668559066أمحافظه الشرقيهالسيد عبد هللا السيد ابراهيم

1301001910720741أمحافظه الشرقيهالسيد محمود امام سالمه

1301000381830762جمحافظه الشرقيهامينه احمد عبد العال

1319000016714607جمحافظه الشرقيهثروت عبد الحى مبارك بخيت

1301000252695743جمحافظه الشرقيهحسن محمد احمد

1301002261704842أمحافظه الشرقيهحسين عبد السالم السيد عزب

13080001011993جمحافظه الشرقيهحسين محمد ابراهيم

1314000431725452أمحافظه الشرقيهخالد حسن على

1312000133781665جمحافظه الشرقيهخالد محمد احمد محمد

1301002255630319أمحافظه الشرقيهرأفت محمد عوض عطيه

13010003270جمحافظه الشرقيهرضوان السعيد السعيد

13010001852068جمحافظه الشرقيهزينب محمد عبد النبى حسين

1301002224624189أمحافظه الشرقيهسالم عاطى سالم شاهين

1312000010715736جمحافظه الشرقيهسعد عبد العزيز محمد

131300002627993جمحافظه الشرقيهسعيد عبد العال حسن
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130800008192395جمحافظه الشرقيهسلوى محمد عبد العزيز

1319000586711734أمحافظه الشرقيهسمير رفعت ابراهيم

1301000886621324أمحافظه الشرقيهشحاته احمد عبد العزيز

13040000480جمحافظه الشرقيهصفيه محمود محمد

1301002160344777أمحافظه الشرقيهصالح عدوى احمد احمد

1305000018461454جمحافظه الشرقيهعادل محمد عبد القادر

1301001778715018أمحافظه الشرقيهعاشور غريب عبد المجيد

1311000619564756أمحافظه الشرقيهعاطف عبد الرحمن ماضى

1311000004556525جمحافظه الشرقيهعبد الحميد احمد رمضان متولى

1311000607647382أمحافظه الشرقيهعبد السالم احمد محمد عبد المقصود

1308000745863852أمحافظه الشرقيهعبد العزيز عبد الحميد السيد

1301000287474101جمحافظه الشرقيهعبد الاله السيد محمد

1308000097867064جمحافظه الشرقيهعبد المنعم عبد النبى محمد

13120000931624جمحافظه الشرقيهعبد المنعم منصور منصور

1301000786537620أمحافظه الشرقيهعالء الدين عبد العزيز محمد

131200010472611جمحافظه الشرقيهعلى احمد ابراهيم

1319000273725382أمحافظه الشرقيهعلى السعيد على خضر

1305000482697057أمحافظه الشرقيهعلى حسنين محمد العباسى

1315000544696509أمحافظه الشرقيهعلى حسين على حسين

1301001391545033أمحافظه الشرقيهعلى كامل عبد الغنى محمد

1314000698712932أمحافظه الشرقيهغريب سليمان عطيه عبد الفتاح

1315000458742926أمحافظه الشرقيهفاطمه محمد محمود السيد

1308000608547791أمحافظه الشرقيهكوثر محمد على فوده

1308000015764458جمحافظه الشرقيهلطفى عبد العزيز محمد

1301000789720723أمحافظه الشرقيهمجدى عبد الحميد محمد

1316000282651881أمحافظه الشرقيهمحمد ابراهيم محمد جاد

1312000097713802جمحافظه الشرقيهمحمد احمد عبد العال عبد هللا
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1306000026736608جمحافظه الشرقيهمحمد احمد مصطفى محمد

1301000560634649أمحافظه الشرقيهمحمد احمد يوسف احمد فوده

1311000590484958أمحافظه الشرقيهمحمد السيد محمد احمد

1314000714664866أمحافظه الشرقيهمحمد تمام محمد عبد الموجود

1301000418635006أمحافظه الشرقيهمحمد حسن محمد

1312000148783018جمحافظه الشرقيهمحمد حسن محمود حسن

130400003470002جمحافظه الشرقيهمحمد عبد الحليم موسى

1305000524785951أمحافظه الشرقيهمحمد عبد الحميد عبد العال

1305000304528486أمحافظه الشرقيهمحمد عبد العزيز على

1311000491439657أمحافظه الشرقيهمحمد عبد المنعم مصطفى

1301001626550003أمحافظه الشرقيهمحمد على محمد بدر

1301001508710944أمحافظه الشرقيهمحمد محمود السيد جاد الحق

13120000571104388جمحافظه الشرقيهمحمد نجيب السعيد

1312000007501561جمحافظه الشرقيهمحمد يوسف السعيد

1319000053706379جمحافظه الشرقيهمحمود احمد محمد ابراهيم

1316000295490108أمحافظه الشرقيهمحمود السعيد عبد الفتاح سالم

1301001638659636أمحافظه الشرقيهمحمود حسن محمود عفيفى

1308000649630664أمحافظه الشرقيهمحمود رفاعي محمد رحيم

1311000518657747أمحافظه الشرقيهمصطفى عبد العظيم ابراهيم عيسى

1314000192753765أمحافظه الشرقيهنبويه زكى متولى محمد

13050000540جمحافظه الشرقيههانم على طه

1301001016640189أمحافظه الشرقيهيوسف كامل احمد اسماعيل
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