
 

 

 االســــــم مسلسل

 ابرام صموئيل ثابت عزيز 1

 ابراهيم احمد جمعه ابراهيم 2

 ابراهيم اسماعيل علي جرابيع 3

 ابراهيم السيد محمد ابراهيم 4

 الترساويابراهيم حسب النبي ابراهيم  5

 ابراهيم حمدى ابراهيم محمد المغازى 6

 ابراهيم سلطان ابراهيم ماضي 7

 ابراهيم عارف ابراهيم عارف 8

 ابراهيم عبد القادر شاكر الصياد 9

 ابراهيم عبدالرحمن محمد عبدهللا 10

 ابراهيم عبدالمنعم محمد محمود 11

 ابراهيم فوزي فتحي مصطفى عبدهللا 12

 محروس ابراهيم العسكريابراهيم  13

 ابراهيم مشرقي سويحه غبلاير 14

 احمد ابراهيم احمد الفضالي 15

 احمد ابراهيم عوض محمد 16

 احمد ابراهيم محمد عبدالعزيز 17

 احمد البيومي محمد البيومي شاهين 18

 احمد السيد فنحي عبدهللا 19

 احمد المنير خميس عبدالرحمن 20

 هاشماحمد حسن السيد  21

 احمد حسن حسين محمد 22

 احمد حمدي سليمان محمد 23

 احمد خلف محمد خلف 24

 احمد خليفه عبدالمجيد محمد 25

 احمد درويش درويش ابو حسين 26

 احمد سالمه سيد عويس 27

 احمد صابر احمد عبده رمضان 28

 احمد عادل محمد ابراهيم 29

   الثالثة القائمة

 للصرف من اقرب فرع لبنك القاهرة  اسماء مستحقين الضمان من االردن



 احمد عبد الواحد احمد حسن 30

 عبدالباسط محمد احمداحمد  31

 احمد عبدالحافظ عطوه نصار 32

 احمد عبدالعال احمد محمود 33

 احمد عبدالعزيز احمد عوض 34

 احمد عبدالفتاح فهمي نصار 35

 احمد عبدالفتاح يوسف خليل 36

 احمد عرفه علي احمد عرفه 37

 احمد عزت السيد ابو زيد 38

 احمد على يوسف على 39

 محمد نورالديناحمد قطب  40

 احمد كمال عبدالرحمن الجندي 41

 احمد محمد احمد شعالن 42

 احمد محمد السيد محمد احمد 43

 احمد محمد امين احمد يوسف 44

 احمد محمد عبدالنبي عبدالصمد 45

 احمد محمد محمد احمد ميدان 46

 احمد مصطفى عبدالقادر عزيز 47

 احمد مصطفى غازي علي غازي 48

 احمد مصطفى محمد محمد 49

 اسامة ربيع سليمان حنا 50

 اسامه ربيع حافظ محمد 51

 اسامه عبدالمولى محمد حسن 52

 اسامه محمد حسن محمدعماره 53

 اسامه محمدالهادي محمد ابراهيم 54

 اسالم جميل يونس ابوالعطا 55

 اسالم محمد عاشور محمد 56

 اسماعيل محمد بدر محمد 57

 جبر احمد قطباشرف  58

 اشرف عبدالواحد عبدالواحد صافيه 59

 اشرف كمال علي مهران 60

 اكرم صابر الدسوقي نوير 61



 الجندي ربيع عبدالرزاق الجندي 62

 الحسن السعيد السعيد الشاعر 63

 الدسوقي ممدوح علي عبدهللا 64

 السيد احمد محمد محمد 65

 السيد السيد محمد بدرالدين 66

 السيد حسيني ابراهيم عالوي 67

 السيد طلبه عرابي محمد 68

 السيد عبد الرزاق السيد طلبه 69

 السيد عبدالعزيز محمد على 70

 السيد عبدهللا السيد علي 71

 السيد محمد عبدالفتاح المعداوي 72

 السيد محمد محمد عبد اللطيف 73

 المعتزباهلل احمد عبدهللا عبداللطيف 74

 السعيد عوض بسيونيايمن  75

 ايمن جمعه حنظل عبداللطيف 76

 ايمن عبدالقادر اسماعيل بدر 77

 ايمن محمد سعد سالمه 78

 ايمن محمد صبحي احمد 79

 ايهاب وهبه يعقوب برسوم 80

 أحمد السعيد ابو ريه ابو شلبي 81

 بدر بدر عبد المجيد الجمال 82

 بدرى محمود صادق محمد 83

 جودة محمدبسام السيد  84

 بسام عادل محمد فرحات ابراهيم 85

 تامر علي محمد الهاروني 86

 تامر كمال محمود علي 87

 تهامي عبد القادر سعد تهامى حمد 88

 جمال محمد علي مرسي 89

 جمال مصطفى عبدالمجيد عزام 90

 جمعه محمد الشبراوي حسين 91

 جميل سعد عابدين محروس 92

 اسحقجورج مالك فؤاد  93



 حسام ابوالفتوح عبدالموجود هيكل 94

 حسام الدين اسماعيل المهدي احمد 95

 حسام فرحات محبوب حسن فرحات 96

 حسام محمد ابو النجا حسن 97

 حسام وجيه ابراهيم المناخلي 98

 حسان مرسى حسن صالح 99

 حسن شعبان عبدالستارطلبه حسن دميس 100

 حسانينحسن عبدالسالم عبدالغفار  101

 حسن عبدهللا محمد سيد احمد معالي 102

 حسن ناجي السيد حسن 103

 حسين رمضان معتوق محمد 104

 حمادة احمد عثمان احمد 105

 حمادة فؤاد عبد الحميد فؤاد 106

 حماده هيسم سعيد مبروك بليس 107

 حمدان مرشد سليمان ابو دوح 108

 حمدي سليمان محمدحسن الجندي 109

 حميد اسماعيل محمد اسماعيل 110

 حنيش دمين عبدالعاطي عطية 111

 خالد رمضان خالد فتح الباب 112

 خالد صفوت علي محمود عمر 113

 خالد عبدالعظيم القصبي المهدي 114

 خالد علي محمد حسن 115

 خليفه عبد العال خليفه عبد العال 116

 خميس سميح فؤاد اللومي 117

 يوسفخيري عيد محمد  118

 راغب شوقي راغب المكاوى 119

 رامى محمد عبدالرحمن عبدالقادر 120

 رامى محمود عبدالمقصود عبدالنبى 121

 رامي جمال جوده ابراهيم 122

 ربيع عيد رمضان عفيفي 123

 ربيع محمد حسين ابراهيم 124

 رجب فوزي عبدالفتاح عبدالغني 125



 رجب محمد بهي عبدالحميد الشرقاوي 126

 رزق صالح متولي خليل 127

 رضا احمد راشد ابو الفتح 128

 رضا سعيد حسن الرابط 129

 رضا سيد يوسف عبدالعزيز 130

 رضا عبدالناصر محمد عبدالحليم 131

 رضا مصطفى محمد السنهوري 132

 رمضان ابراهيم فؤاد ابراهيم 133

 رمضان فتح هللا علي مصطفى عيد 134

 حبيب موسىروماني صموئيل  135

 زاهر ابراهيم موسى ابراهيم 136

 زغلول على غنيم عبدالاله 137

 سالم محمد درويش محمد حسين 138

 سامح رفعت محمد محمد 139

 سامح عباده سعد محمود بساط 140

 سعيد محمد مغاوري ابراهيم بنداري 141

 سمير منصور يونان حنا 142

 سنبو محمد حميدة سعد 143

 عبدالسميع اسماعيل عليسيد  144

 شريف كامل فوزي محمود منصور 145

 شعبان ابراهيم اسماعيل كونه 146

 شعبان مصرى عبدالبديع طه 147

 شفيق محمود محمد الطنطاوى 148

 شكري قليني كامل سليمان 149

 صبحي عبدالحميد علي لبده 150

 صالح احمد امين السيد 151

 ابورياصالح حسن عبدالعاطي  152

 صالح طلعت صالح عبدالغفور 153

 صالح عبدالرحيم عبدالفتاح زياده 154

 طارق السعيد محمد احمد 155

 طارق عبدهللا عوضين علي محمد باز 156

 طارق محمد مصطفى احمد الجندي 157



 عازر يوسف عازر عبدالملك 158

 عاشور حسن محمد مفتاح 159

 عاطف شكرى يوسف صالح 160

 عاطف مخيمر عاطف ابوزيد 161

 عاطف نصيف عزيز جيد 162

 عبد هللا احمد السيد راشد 163

 عبد الموجود عبد الجواد ابراهيم دخيل 164

 عبد الهادي السيد احمد حسن 165

 عبد عبدالسيد عبدهللا شحاته 166

 عبدالحميد موسى رشيدي حسن 167

 عبدالخالق يوسف علي سليمان 168

 عبدالعزيز محمد الصعيدي عبدالرحمن 169

 عبدالرحمن علي محمد عبدالرحمن 170

 عبدالرحمن محمد فهيم عبدالرحمن 171

 عبدالسالم خليل محمدابراهيم محاميد 172

 عبدالشافى عبدهللا متولى رفاعى 173

 عبدالعزيز احمد سعدالدين عبدالرحمن 174

 عبدالعظيم محمود محمد حسين 175

 محمد سالم عبداللطيف محمد 176

 عبدهللا علي عبدهللا ابراهيم 177

 عبدهللا محمد عبدالمنعم ابراهيم 178

 عبدهللا مصيلحي علي مصطفى 179

 عبدالمنعم عبدالرحمن حسين جاد 180

 عبدالمولى صابر مفتاح مرسي 181

 عبدالناصر همام ابراهيم همام 182

 عبدالنبي السيد حسب اللة يوسف 183

 فرج عبدالصادق ابراهيمعبدالنبي  184

 عبدالونيس طه ابراهيم طه 185

 عبده سعيد محمد الزنارى 186

 عبده عبده عبده محمد 187

 عزت عدلى صالح روفانيل 188

 عصام حسين ناجى حجازي 189



 عصام محمد عبدالتواب احمد 190

 عصران علي رشوان محمد 191

 عالء الدين نور الدين سليم احمد 192

 عالء حامد حامد البنا 193

 عالء ممدوح الغمري هالل 194

 علي صابر عبد الجليل محمد العتيق 195

 علي صبيح ابراهيم علي 196

 علي عيد عبدالبصير صميده 197

 علي محمود علي محمد 198

 علي مسعود حسن علي غراب 199

 عماد عاطف رزق كامل 200

 عماد علي عبد هللا الحنبوشي 201

 عمر احمد عمر محمد 202

 عمرو عبدالمعطى محمد العيارى 203

 عيد زغبي حسين شريف 204

 عيد طلعت على جبر خنصوره 205

 غبلاير مجدي رزق عبدالملك 206

 فارس احمد السيد محمود خطاب 207

 فايز عبدالوهاب عبدالحميد شعبان 208

 فايق قياتي محمد محمد 209

 عبدالجواد فتح هللافتح هللا السيد  210

 فتحى عبدالعاطى على عبدالعاطى 211

 فتحي السيد حسن حسن نصار 212

 فتحي توكل محمد السعيد 213

 فرج بشرى فرج حنا 214

 فرج شحات محمود شحات 215

 فرج منصور موسى ابراهيم 216

 فرغلى ابوالسعود عطاهللا عطاهللا 217

 قناوي احمد ابونبوت عبدالكريم 218

 كارم محمد خليل صالح الالفي 219

 كرم احمد سالم احمد 220

 كمال محمد كمال علي 221



 كيرلس سامي برت بولس حنين 222

 ماهر أحمد محمد ابراهيم حامد 223

 مجدي سالم مجد محمد نصار 224

 مجدي سامي محمد الزيني 225

 محمد ابراهيم رجب عرفات 226

 حسينمحمد ابراهيم عبداللطيف  227

 محمد احمد صبري محمد هندي 228

 محمد احمد عبد الرحمن محمد سعدالدين 229

 محمد احمد عبدالعاطي السيد 230

 محمد احمد عطيه اسماعيل 231

 محمد احمد محمد محمد 232

 محمد اسماعيل علي اسماعيل 233

 محمد البسطويسى حامد محمد 234

 محمد السيد اسماعيل علي 235

 السيد على الشهاوي محمد 236

 محمد السيد محمد عماره 237

 محمد جاد الكريم عباس اسماعيل 238

 محمد جمال علي خليل 239

 محمد حامد احمد علي 240

 محمد حسن السيد سليمان 241

 محمد حسن رمضان محمد 242

 محمد حلمي محمد عمر 243

 محمد حموده محمد محمد 244

 محمد خضر خضر احمد 245

 محمد خلف حسن عثمان 246

 محمد ربيع ابراهيم عمر 247

 محمد ربيع احمد محمد 248

 محمد رجب عبود عبدالمطلب 249

 محمد رفعت احمد مصطفى 250

 محمد سامي احمد السيد احمد بالل 251

 محمد سيد عبد الحليم احمد 252

 محمد شحات محمود شحات 253



 محمد شفيق عبدالمجيد السيد 254

 محمد صالح محمد صالح 255

 محمد صبحي ناجي سعد 256

 محمد صالح رجب رسالن 257

 محمد طارق محمد خضر 258

 محمد عبد الحميد سعد متولي 259

 محمد عبد السميع احمد محمد 260

 محمد عبدالتواب عبدالباقي محمد 261

 محمد عبدالرحمن يوسف سالمه حلوه 262

 غازيمحمد عبدالكريم حسن  263

 محمد عبدالناصر محمد عبدالحليم 264

 محمد عزت شوقي حماد 265

 محمد عطيه يوسف عطيه 266

 محمد علي رمضان عيسى 267

 محمد علي متولي الطنطاوي 268

 محمد علي يوسف محمد 269

 محمد عيد عبدهللا الصاوى 270

 محمد فاضل محمود السيد السيد 271

 محمد فضل جاد احمد 272

 محمد محمد طه طه 273

 محمد محمد عبد الفتاح عبد الرحمن فايد 274

 محمد محمود السيد جاب هللا 275

 محمد محمود فرحات حمد 276

 محمد محمود كمال عبدهللا 277

 محمد محمود محمد زايد 278

 محمد ممدوح احمد عبدالعال 279

 محمد يسرى شحاته البنا 280

 محمود احمد ابراهيم قطب 281

 محمود السيد محمود السيد 282

 محمود حمدى عبد العال احمد 283

 محمود رضا مجاهد سالمه 284

 محمود سمير زهدي محمود السيد 285



 محمود صبحي عبد الفتاح متولي 286

 محمود طعيمه محمود علي حسب هللا 287

 محمود عبداللطيف رجب ابراهيم 288

 محمود عبدهللا السيد علي 289

 محمود عرندس الياس خضر 290

 محمود عطيه محمود ابراهيم طه 291

 محمود على نجيب على 292

 محمود عمار علي محمد 293

 محمود محمد احمد مصطفى 294

 محمود محمد عبد الجليل محمد الشيخ 295

 محمود ياسين ابو الحسن محمد 296

 محمود يوسف السيد السيد عبدربه 297

 السيد مختار فوزي احمد 298

 مدحت عطيه عبدالعزيز عبدهللا 299

 مراد فتحي محجوب بكر 300

 مرضى عبد المولى جمعه رجب خميس 301

 مروان احمد احمد البرديني 302

 مسعد محمد عبد المنعم ابراهيم 303

 مسعود عبد الغنى عثمان السيد 304

 مصطفى ابراهيم محمد مهران 305

 احمدمصطفى احمد احمد فهمي  306

 مصطفى السيد شلبي محمد 307

 مصطفى جابر على ابوغنيمه 308

 مصطفى جمعه سعد المرسي 309

 مصطفى عبدالفتاح مصطفى الجمال 310

 مصطفى محمد اسماعيل هبل 311

 مصطفى محمد عبدالحفيظ عبدالرحيم 312

 مصطفى محمد مصطفى بدوي 313

 مطاوع عبد الحق مطاوع صالح 314

 نمر يوسف صليبمالك  315

 منتصر شحتو عبدو مصطفى 316

 منصور ثروت متولي عبد الرحمن 317



 منصور فتح الباب جالل محمود 318

 منصور قنديل السيد عبده 319

 منصور نصر ابراهيم حجر 320

 منيسى صبرى عبدهللا منيسى 321

 مهند فوزي محمد عبدالهادي 322

 الليل موسى عبد العزيز عبد الرحيم أبو 323

 مؤمن احمد عبدالعليم عبدالجواد 324

 مينا عياد نصيف خليل 325

 نادر عبدالسيد عبدهللا شحاتة 326

 نادر محمد عبد  النبي ابراهيم 327

 نادي ناصر عبدالعظيم علي 328

 نبيل احمد عثمان الجالى 329

 نبيل بشاي غالي عوض 330

 نشأت محمد الرفاعى عيسى 331

 عبدالوهاب سويلم نصر فهمي 332

 نوح يونس درباله يونس 333

 هاشم سليمان عبدالسالم موسى 334

 هاني موسى ميزار عبدالحفيظ 335

 هشام محمد حسين سالم 336

 هشام نصر هللا جمعه حسن 337

 هيثم نبيل عبدالمحسن حسن 338

 وائل احمد محمد محمد سالمة 339

 وائل سعيد نبوي الجنايني 340

 وجدي محمد اسماعيل الغرباوي 341

 وليد خليل عويس خليل 342

 ياسر فكري الطنطاوي صالح 343

 ياسر لملوم غالم حجازي 344

 يحي ماهر محمد احمد 345

 يحيى محمد اسماعيل ابو يوسف 346

 يحيى محمد عبدالبصير الشال 347

 يوسف ابراهيم عبد الحكيم يوسف 348

 


