
 

 

 

 

 

 

 م 1026هسابقت اإليفاد الدائن  القاهرةأوقاف  هديريت
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 ( فقط 21وعددهن )
 

 سناال م          

 اسامه عزت ابراهيم احمد العسال  .2

 ايمن رمضان كامل محمود  .1

 جمعه عبدهللا عبدهللا هريدى  .3

 حجازى لطفى سنوسى احمد   .4

 سعيد عبدالخالق طه الشيمى  .5

 محمد حسين قاسم حسين  .6

 محمد صابر عبدالدايم ابراهيم   .7

 محمود احمد محمود محمد  .8

 محمود رفاعى كامل زلط  .9

 محمود سالم محمد سالم  .20

 محمود محمد مصطفى هيبه  .22

 محمود محمد مندوه محمد بركات  .21



 

 

 

 

 م 1026لدائن أوقاف الشرقيت هسابقت اإليفاد ا هديريت
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 م 1026أوقاف االسكندريت هسابقت اإليفاد الدائن  هديريت

 ( فقط 6وعددهن )
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 م 1026أوقاف البحر االحور هسابقت اإليفاد الدائن  هديريت
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 م 1026أوقاف اسيىط هسابقت اإليفاد الدائن  هديريت

 ( فقط35وعددهن )
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