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 اسم المستفيد م

 ابراهيم سعد ابراهيم بيومي 1

 ابراهيم عامر حسن محمد 2

 ابراهيم عبدالنبي محمد خليفه 3

 ابراهيم علي محمد فرغلي 4

 ابراهيم علي محمد مرعي 5

 ابراهيم محمد ابراهيم محمود حماد 6

 احمد السيد احمد خالف 7

 احمد السيد مصطفى الشوني 8

 احمد حسن ابراهيم عطيه ابوالفيل 9

 احمد حسن محمد يوسف 10

 احمد حماده فرغل فرج 11

 احمد سامي احمدالدسوقي محمد 12

 احمد سعيد الصاوي ابراهيم 13

 احمد سليمان احمد غانم 14

 احمد شوقي محمد عبدالعليم حسن 15

 احمد عبد اللطيف مخلوف عبد اللطيف 16

 احمد عبدالحليم عبدالستار الشناوي 17

 احمد عبدالمقصود عبدالسالم عيداروس 18

 احمد علي ابراهيم موسى 19

 احمد علي محمد محمد 20

 احمد فالح احمد علي 21

 احمد محمد علي محمد 22

 احمد ممدوح الباز عبده الصديق 23

 النجاراحمد ممدوح محمد  24

 احمد وجيه محي الدين محمد 25

 احمد يوسف حامد يوسف 26

 اسامه احمد متولى ابراهيم 27

 اسكندر توفيق بسخرون بخيت 28

 اسماعيل علي محمد ابراهيم 29

 اسماعيل محمد اسماعيل عفيفي 30

 السيد ابراهيم احمد السيد 31

 السيد احمد محمود محمد 32

 محمد السيد عيسىالسيد عبد الحميد  33



 السيد عبدالرحمن السعيد الصعيدي 34

 السيد عليوه ابراهيم السيد 35

 السيد محمد السيد احمد 36

 السيد محمد عبدالجواد رمضان 37

 العزازي الوصيف محمد سالم 38

 ايمن ثابت سيف عوض 39

 ايمن علي عبدالعال موسى 40

 ايهاب احمد صالح شريف 41

 عبدهللا محمد زقزوقباسم  42

 باسم منير انور علي 43

 بشرى ميخائيل بشرى حمايه هللا 44

 بالل جالل محفوظ عبدالرحيم 45

 بهجت علي علي احمد 46

 ثروت عبدالحليم عبدالمجيد االلفي 47

 جمال عبدالفتاح حامد علي حلمي 48

 حامد احمد عطيه اللولى 49

 حسن ابراهيم السيد علي 50

 السيد محمد حبيبحسن  51

 حسن عبد الجواد صديق محمد 52

 حمادة محمد عبدالغني السيد سالم 53

 حماده عبدهللا ابراهيم السنهوري 54

 حمدي الباز عبدالمجيد السيد 55

 حمدي عبدالمعطي محمد عبدالمعطي 56

 خالد السيد محمد عبدالعزيز 57

 خالد سعيد عبدالباقي مرسي 58

 السيد عبدالجواد خالد عبدالعال 59

 خالد عز عتبه عبدالباقي 60

 خالد مأمون عبدالهادي جميعه 61

 خالد محمد السيد احمد 62

 خليفه صالح صالح عبدالحميد 63

 خليل عبداللطيف عبدالخالق عيسى 64

 دسوقي ابوالعينين محمد مبروك 65

 ربيعي جوده محمد احمد 66

 رجب سليمان السيد محمود 67

 علي رجب معتوقرجب  68

 رشاد مرزوق حسن عبدالعال 69



 رشدي منيع أرغيب ابراهيم 70

 رضا السيد سالم الشربينى 71

 رضا عبدالمعطي راضي عبدالمقصود 72

 رضا محمد السيد محمد 73

 رضا محمد الموافى مشرف 74

 رضا مالك راغب جادهللا 75

 رعد ايدور لمعي استانيس 76

 القاضيرمضان احمد احمد  77

 رمضان عبدالعال حسن عبدالجليل 78

 رمضان عبدالعزيز محمد غانم 79

 روماني انيس ايليا جاد السيد 80

 سالم سعد محمد ابراهيم 81

 سامى محمد محمد الحسيني 82

 سامي عبدالعظيم عبدالعال سالم 83

 سعد الدين رمضان محمد ابراهيم 84

 سعد عزازي سعد محمد سمره 85

 محمد سعد محمد سعد 86

 سعيد عبدالودود محمد احمد 87

 سالمة محمود رجب علي 88

 سالمه عبدالمنعم عبدالعزيز الديهي 89

 سليمان سليمان سالم محمد 90

 سليمان فتحي خليل جرجس 91

 سمير صبري عبدالفتاح محمد 92

 سمير فتحي محمد المعداوي 93

 شعبان عبدالفتاح طه موسى 94

 رشوان عبدالوهاب حامدشهاب  95

 صادق شلبي سعد السيد 96

 صالح عبدالواحد احمد جمعه 97

 صبحي مصطفى علي محمود 98

 صبرى سميح محمد هنيوه 99

 ضياء الدين علي محمود عمر 100

 طارىء عبدالمنعم جابر يونس 101

 طه ابراهيم احمد طعيمه 102

 عادل احمد اسماعيل اسماعيل 103

 محمود حسن عاطف سيد 104

 عباس محمد عباس اسماعيل 105



 عبد الناصر رمضان فرحات رمضان فرحات 106

 عبدالباسط سعد عبدالباسط عبدالعزيز 107

 عبدالحكيم عبده متولى شعبان 108

 عبدالحميد توفيق عبدالحميد حامد الناقه 109

 عبدالرحمن غالب عبدالرحمن علي 110

 محمود الدسوقيعبدالسميع عبدالعاطي  111

 عبدالعزيز شريف السيد ابراهيم 112

 عبدالفتاح رجب عبدالفتاح كريم 113

 عبدالكريم محمود عبدالاله محمد 114

 عبدهللا المرسي عبدهللا المرسي 115

 عبدهللا رزق محمد ابوالفتوح 116

 عبدهللا عبد الحميد عبدالرؤوف قشطه 117

 عبدهللاعبدهللا عيد الشحات الصديق  118

 عبدالمنعم السيد عطية بركات 119

 عبدالناصر مغازي محمد خلفا 120

 عزمي فتحي عبدالواحد عبدالخبير 121

 عصام محمد احمد محمد 122

 عطية رجب محمد بسيوني 123

 عطيه احمد عطيه اللولي 124

 عطيه سمير حبيب ونيس 125

 عالء احمد ابراهيم السلموني 126

 عزيزي قادوس عالء دسوقي 127

 عالء مديح السيد احمد سرحان 128

 علي سيد عبدالعال محمد 129

 علي محمد احمد الجندي 130

 علي محمود محمد محمد 131

 عماد بولس عزيز عبدهللا 132

 عماد عبدالقادر علي محمد المشرفي 133

 عمر سيد كامل امين 134

 عوض علي احمد الشرقاوي 135

 السميع جوده عبد السميععيد عبد  136

 عيد غطاس عطيه مسعود 137

 كامل رجب فهمي مصباح 138

 كحالوى احمد محمد حسن 139

 ماجد رمضان عبدالقادر حسن 140

 محمد ابراهيم رياض البربري 141



 محمد السيد السيد احمد 142

 محمد توكل على رمضان 143

 محمد جمال البشير عبدالحافظ عبده 144

 محمد جمعه محمد الشاذلى 145

 محمد حماده محمد حامد محمد 146

 محمد حمد احمد مصطفى 147

 محمد حمدى سيد عبد العال 148

 محمد رضا عبدالحميد العوضى 149

 محمد شعبان احمد دكروري 150

 محمد شعبان احمد عبدالعزيز 151

 محمد عادل السعيد علي 152

 عبد الرسولمحمد عبد الرزاق معوض احمد  153

 محمد عبدالحميد متولي السيد 154

 محمد عبدالرحمن عبدالهادي علي ناجي 155

 محمد عبدالرشيد محمد على 156

 محمد عبدهللا عباس محمد 157

 محمد عبدالمعطي محمد مشعل 158

 محمد عبدالمنعم محمد سالمه 159

 محمد فؤاد عبدالخالق ريحان القهوجى 160

 عبدالحليم ابوسعيدمحمد قطب  161

 محمد قطب عبدالمعطي خلف 162

 محمد متولي احمد عبدالحميد 163

 محمد محمد ابراهيم مصرى 164

 محمد محمود محمود احمد 165

 محمد ناجح عبدالرحمن حسن 166

 محمود احمد محمد حسن 167

 محمود انور ابوالنور محمد ايوب 168

 محمود جمعه محمد عبدالعزيز 169

 محمود حسن عبدالحكيم محمد 170

 محمود حسين محمد محمد الطوخي 171

 محمود خالد عبداللطيف حجازي 172

 محمود خليل محمد ابراهيم 173

 محمود سعد ابراهيم بيومي 174

 محمود عبد هللا علي عبدالحميد عياد 175

 محمود محمد جمعه السيد سالمه 176

 محمود محمد فايد علي الدفراوي 177



 محمود يوسف عبدااله عبدالعال 178

 مشير عياد اسحق غالي 179

 مصباح محمد متولي جميل 180

 مصطفى احمد عبد الجليل ابراهيم 181

 مصطفى احمد محمد سالم 182

 معوض عياد معوض عبدالمالك 183

 ممدوح محمد محمود قاسم 184

 ممدوح مسعود نسيم سمور 185

 منصور انور حفني يوسف 186

 موسى ابراهيم موسى احمد 187

 ميالد سليم رمزي مينا 188

 نادر سامي رمضان بسيوني علي 189

 نادر محمد محمد الرملى 190

 نور سيد معتمد حسين 191

 هانى عبدالسالم حسن خاطر 192

 هيثم بسيوني حماده جعفر 193

 هيثم محمد فرحات عبعوب 194

 هيثم محمد مصطفى محمد 195

 ابراهيم محمد عميرهوائل  196

 وائل جمال محمد عبد العزيز عمر 197

 وائل عدلي حجازي محمد 198

 ياسر شعبان عبدالسميع محمد 199
 


