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         مستوفاة غير االوراق28204151900305                الدين محمدجمال ربيع فيفى           السمـاكين

 28309271900291                  محمد ابراهيم كمال محمد           السمـاكين للشروط مطابق غير الدخــل    

 28201271900318                     بركه مرسى احمد محمد           السمـاكين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27710221400754                     سيداحمد على سعد سيد           السمـاكين

         مستوفاة غير االوراق29406301900177                       قطب محمد قطب احمد           السمـاكين

         مستوفاة غير االوراق28204240102978                   تناغو شنوده فوزى كريم           السمـاكين

         مستوفاة غير االوراق28104291900076           محمدداود احمد الفتاح عبد احمد           السمـاكين

 29001011903997                  محمد احمد سامى ابراهيم           السمـاكين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29406051900354             ايوب عثمان ممدوح الرحمن عبد           السمـاكين

         مستوفاة غير االوراق28701271900191         الحميد عبد البارى عبد مجدى محمد           السمـاكين

 26312141900412                      يوسف على محمود رجب           السمـاكين مطابقين غير والدخل السن     

 29508271900352                      على رمضان يحى محمد           السمـاكين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27208041900107             القادر عبد محمد مصطفى ايمان           السمـاكين للشروط مطابق غير الدخــل    

 28304041301575                    يوسف شعبان يوسف محمد           السمـاكين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27810191301068                    يوسف شعبان يوسف مرفت           السمـاكين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27006021202576                ابراهيم محمد السيد السيد           السمـاكين

         مستوفاة غير االوراق29406011903458         محمدهارون ابوالمكارم محمد ممدوح           السمـاكين

         مستوفاة غير االوراق27612232201352                ميخائيل عياد يواقيم مالك            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق27906281900251                     عطيه محمد امام جمال            المستقبل

 29708071900241                   على السيد محمود امنيه            المستقبل للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28401011900356                    السيد هانى دياب هانى            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29406241900199                   اسماعيل سيد عبده احمد            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29211201900573                محمدعلى رمضان صالح رمضان            المستقبل

 26701011304326                     حسن على محمد ابتسام            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28301081900995                  بركات محمود مصطفى محمد            المستقبل

 28709041900258                  سليمان السيد محمد احمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 28807241900092                  محمود ابراهيم حسن حسام            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28611031900641                  بركات محمود مصطفى مروه            المستقبل

 27806011901073            محمدمحمدزيدان حسين احمد محمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 28703141900516               يوسف احمد نحاس الرحمن عبد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28605201900454                محمودمحروس محمد على محمد            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29508181900175                        على سيد على حسام            المستقبل

 26410200104147            خيرهللا المعطى عبد محمد مرفت            المستقبل مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق29602131900456            العال عبد سيد العال عبد عمرو            المستقبل

 28509201900714                 غندور محمد ابراهيم وليد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28001161900607              ابراهيم محمود ابراهيم عبير            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29307101900743                سيداحمد احمدحسن سيد سهام            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق26603071900481         على الراضى عبد العزيز عبد هويدا            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق25908071900351                  رجب هللا عبد صالح عصام            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق26901081900189                     رشوان طه خليفه موزه            المستقبل

 27406252102645                        حسن يوسف حسن هدى            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 26702241300032                محمدغنيم السيد طلعت محمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27801131900427                   الدين كمال غريب نبيله            المستقبل

 28209121900329               حسين هللا عبد عطاهللا منى            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27705051900095             مصطفى الرحمن عبد مصطفى محمد            المستقبل

 28303171900261                على الهادى عبد غريب جهاد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    
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         مستوفاة غير االوراق28102271900166              على الهادى عبد غريب ياسمين            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28507151900766                     احمد محمد سمير مروه            المستقبل

 28201281301145                     يوسف شعبان يوسف عزه            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26911272300811                    محمد عطيه احمد رمضان            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29411011901114                   يعقوب فخرى ممدوح مينا            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28904121900272                    محمد حسين همدين محمد            المستقبل

 27610132601636         احمد الحميد عبد المبدى عبد فيصل            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28202171900431                طه محمد العاطى عبد ممدوح            المستقبل

 27610091601766             شفيق باهلل محمدالمعتصم عبير            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28208291900351                  محمدعيسى محمد سالم عيد            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29001011907739                     محمد محمد سالم محمد            المستقبل

 28110011901439            هللا عبد عبوده هللا عبد احمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28305211301512                ابراهيم شحاته محمد شحاته            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28012241900171                      على مبارك محمد سيد            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29403092600153                  منازع محمد ابوضيف احمد            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28607031900368                      محمد محمد سالم منى            المستقبل

 26507031900528                    نوفل داود احمد سميره            المستقبل للشروط مطابق غير الســـن    

 27910150107243                خليل محمدالعربى خليل امل            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 26701211900527                     محمد محمد على عزيزه            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 28202031900295                    عثمان محمد جعفر محمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 27405290102911                 جمعه على محمد النبى عبد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 28706191900192           اسماعيل الرحيم عبد احمد محمود            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 28210111302863                    احمد عليوه سعيد شرين            المستقبل ارض او وحده له العميل       

 27104091900205                      منسى احمد على بهيه            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 27409302400862                    رزق على شعبان ابتسام            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 25903191300208                      فرج حسن احمد ساميه            المستقبل مطابقين غير والدخل السن     

 26409251900241                     المال حمود رشاد امل            المستقبل للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28610021900298           محمدعبدالرحمن السيد احمد خالد            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق27412311301444                   ابوعكر الفى على عائشه            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29307031900074                     مغنم حسين ربيع حسين            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29007141900289             نصر احمدحسن العزيز عبد وفاء            المستقبل

 28610011901652      محمدعبدالجليل العزيز عبد راغب محمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27709101900283                  اسماعيل نجدى سمير عبير            المستقبل

 28801291900079               على الفتاح عبد غنيم محمود            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 28508201900351                     حامد سعيد محمد هيثم            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 29611121900236              فوادمحمد ابراهيم محمد احمد            المستقبل مطابقين غير والدخل السن     

 28201252400061               محمود الملك عبد انور دعاء            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28205191900215                  ابوالحسن محمد محمد حسن            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29310181900456                  مدبولى الدين جمال احمد            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28412011901711                  صالح ابراهيم خليل محمد            المستقبل

 28601040300511            محمدمصطفى ابراهيم سامى محمود            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 27006091300401                على حسن الخالق عبد شربات            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 27701011300901                محمدعلى تهامى محمد ايناس            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 27810031900143                محمد ابوالعباس محمد وفاء            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28204091900301                   جادهللا فرغلى جاد منى            المستقبل

 29009111900431                     حسين فؤاد وحيد احمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    
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 27503142700445          ابراهيم احمد محمدالعربى انتصار            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28809281900578               محمدرزق العليمى ناصر باسم            المستقبل

 27410201900552              حسين هريدى العظيم عبد ياسر            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 28111222103268               احمد الحافظ عبد مختار هبه            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27001151900265        المغربى محمدعبدالمنعم سمير ناديه            المستقبل

 26207108800056                يوسف الدين محمدكمال حسام            المستقبل مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق28006011900716                  السيد غريب السيد مصطفى            المستقبل

 28301011904764               ابراهيم رمضان رمضان اسماء            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 28806011902553                  عوضاهلل خليل احمد محمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28410222101823              احمد الحافظ عبد مختار سماح            المستقبل

 27304221301308                    حراجى حسن كمال نجالء            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 27601211802249                      صبره على على ايناس            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29408141900534                    احمد انور هانى مصطفى            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق27208101301119                     حسنى محمد سعيد محمد            المستقبل

 28009151300823                يوسف محمد الحميد عبد رشا            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 29001041900194               عطيه السميع عبد احمد عمرو            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 24007011100169                    شعبان حسن محمد انعام            المستقبل مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق28502231900463                     محمد السيد سالم منى            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق26808171802275                       حسن طه توفيق حمدى            المستقبل

 28001051901098                    عطيه السيد عطيه محمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29506011904513                     على يوسف جميل اسالم            المستقبل

 25706271200158      شلبايه المتعال عبد القادر عبد مجدى            المستقبل مطابقين غير والدخل السن     

 27010011302294             ابراهيم على المحسن عبد ياسر            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27906261900051            الرحمن عبد معروف السيد حماده            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29110141900292                     يوسف محمود ناصر حسن            المستقبل

                      إيقاف 28406251900223                  حمدان حامد اسماعيل هند            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28804201900503                محمدمرشدى احمد يحى ايمان            المستقبل

 29107291900257            الحجف السيدحسن محمدحسين حسين            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 28902081900158                   سعيد محمود محمد محمود            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28710051900157              مصطفى اللطيف عبد رياض محمد            المستقبل

 28506011900581                 رضوان محمد سليمان فاطمه            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27909201900212            محمدسيداحمد الدين جمال اسامه            المستقبل

 29011011311831                     عبده محمد سالم احمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28810191900411         الحميد عبد البارى عبد مجدى ساهر            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق27112151300094                    السيد حسين محمد عالء            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29107011900672                    عليوه فؤاد طلعت احمد            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28205291900361               الجواد عبد زكى مرسى شيماء            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق27908031900101               عطيه السالم عبد غريب صباح            المستقبل

 28703100103598               الرحمن عبد محمد مجدى محمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27909131900279                   يوسف محمود محمد محمود            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28705041600232                 هللا عبد على محمد اسالم            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29401271900078               بديوى احمدمحمود طارق ادهم            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق26710091300121                احمدعليه على صالح انتصار            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29208201900688                      صالح خليل على رجاء            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28809091301619               الرحمن عبد خليل محمد احمد            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29009301302351               الرحمن عبد خليل محمد ماهر            المستقبل
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         مستوفاة غير االوراق29209301303055               الرحمن عبد خليل محمد خليل            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق27510131900376                الصغير محمد ابراهيم محمد            المستقبل

 27303031900128               محمد الرحمن عبد كامل لبنى            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27701091900386             محمودعبدهللا محمود سيد خضره            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق24806101300183            احمد بسيونى السالم عبد مفيده            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29108281900115                مرشدى احمدمحمد يحيى احمد            المستقبل

 28103011901696              السيداسماعيل على احمد محمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 29604181900077           القادربريك عبد محمد احمد هشام            المستقبل للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28506291900743               عطيه العزيز عبد سعيد مروه            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29407031900435                محمدشعبان محمد سيد محمود            المستقبل

 27409232701011        المجيد عبد محمود الراضى عبد حسين            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27705201900188                    محمود بدوى سعيد ثريا            المستقبل

 26909221600688             الرسول عبد منصور توفيق زينب            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27904211900146                    السيد محمد محمد نجاه            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق26802181900081                      على محمد احمد زينب            المستقبل

 29205131900074                    سالم مصطفى عماد محمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29309101900142                   محمد مرغنى خالد اسماء            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق26805131900054                  سليمان محمد مرغنى خالد            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق27412291900117             بدرالزيات محمد حسين ابراهيم            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29512161900265                محمديوسف منير حمدى اسراء            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق26609131900379                 مصطفى محمد ابراهيم محمد            المستقبل

 27511021900334                 محمدمبروك مبروك على عمر            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 28611231900238                   حامد محمد البكرى احمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

 28812041900083                       حسن محمد حسن دينا            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 28610171900164    المجيد عبد المجيد عبد المجيد عبد سمر            المستقبل

 25910121900379                    صباح محمود فتحى محمد            المستقبل للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق26701161900482                       حسين احمد حسن امل            المستقبل

 29201161900251                      على مسعد موسى احمد            المستقبل للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27006131900121           حموده احمدابراهيم السيد ناديه            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29205021900753                  البكرى مصطفى سيد مصطفى            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28501071900058             منصور نعامه الحليم عبد عاطف            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق27910221300295             محمد ابراهيم النجدى ابراهيم            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28602241900555                 المعطى عبد احمد حسن على            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق29206071900343            احمد احمدحسن الحميد عبد بشرى            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق27812181900411                     عطيه محمد صابر محمد            المستقبل

                      إيقاف 29106031900346             الحميد عبد عطيفى احمد اسراء            المستقبل

         مستوفاة غير االوراق28707260400276                     موسى محمد احمد وائل             عـتـاقة

 28602230400348          احمدجادهللا السمان مصطفى عباده             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28308100400618                    سليم عليوه سليم محمد             عـتـاقة

 27202011207077                 الخباز عبده السيد السيد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26312160400188             الرازق عبد احمد ابراهيم منى             عـتـاقة مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق28608200400503                     محمد رمضان محمد عال             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق29012240400101              سالم الغنى عبد محمد ياسمين             عـتـاقة

 27812200400107                  السمهودى محمد احمد منى             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28601300400191                  بيومى ابراهيم حسن هشام             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29507250400094                  على الدمرداش سمير احمد             عـتـاقة
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 28809278800155            ابراهيم المنجى عبد مجدى محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28402120400378             احمد العزيز عبد مصطفى محمود             عـتـاقة

 27405261201846                     داود شلبى صبحى عبير             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27201211200135         الغنى عبد الحميد عبد احمد السيد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28006020400068                    على جادالرب على عبير             عـتـاقة

 26803311201895                 الشعيرى محمود احمد محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27111201401745                    على ابراهيم على سهير             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26703070400072                   كيالنى صالح محمد صابر             عـتـاقة

 28503170400361                    على ابراهيم محمد عزه             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27302242700684                    على حسين محمود فايزه             عـتـاقة

                      إيقاف 27901290400049                  مصطفى عطيه مصطفى رانيا             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق29208010401312             على ابوالحسن على الرحمن عبد             عـتـاقة

 29106010401358                   على ابوالحسن على محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27105190201111                    محمد صديق احمد اسامه             عـتـاقة

 27801070400264                 ابرهيم احمد الحسينى رشا             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26308170400162                همام الرحمن عبد محمد منى             عـتـاقة للشروط مطابق غير الســـن    

 28009150400131                   محمد السيد محمد السيد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28611170400156                   محمد السيد محمد محمود             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27511110101828                       محمد يس فتحى فاتن             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26802012501185                     مصطفى سيد حسن مديحه             عـتـاقة

 27708031700064                السيد ابراهيم ممدوح والء             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27807171701808                      جمعه محمد حمدى هند             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27103092701421                       على سيد انور سيده             عـتـاقة

 28410020400071                محمدسالم سالم السيد احمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28905010400366                  عطيه سباق ابراهيم نهله             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27610020400077            محمدخريبه على محمدنجيب اسامه             عـتـاقة

 26703310400237                     حسن على ابوبكر احمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28306300400091              الشعيرى محمد محمدمحمد احمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28706292100499                  عثمان دسوقى محسن محمود             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26610151900454                  اسماعيل محمود على خالد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27007020104313                    محمد السيد محمد يوسف             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29310290400137                     نصر احمد مصطفى احمد             عـتـاقة

 28706290400185         على عثمان العال عبد السيد راويه             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27108122700663                 سيد الرحيم عبد تقى حنان             عـتـاقة

 26611080400281                    حسن احمد السيد ناديه             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26706040400115                 مرجان هللا عبد على ايمن             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27506300400089             حسن حافظ حسين الزهراء فاطمه             عـتـاقة

 27802260400097           العال عبد الوهاب عبد عيد محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26802051200982                عالم العال عبد محمد ورده             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27808110400097                  على حسانين مصطفى رمضان             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26708170400225                  حامد محمود فاروق ماجده             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28605010400095           ابراهيم احمد المطلب عبد مصطفى             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق29007010401112                    محمد عواد شعبان عرفه             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27406041100557                   يوسف السيد غريب السيد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق26807190400076                 فهمى سليمان محمد سليمان             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28809170400118                  ابراهيم احمد عيسى محمد             عـتـاقة
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         مستوفاة غير االوراق28903110400115                     تهامى محمد صالح رضا             عـتـاقة

 26502240400051                  الجوهرى احمد مهدى طارق             عـتـاقة مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق27903210400054                    فراج حمدان احمد محمد             عـتـاقة

 27307162100343                     احمد حسان احمد منال             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26910200400032                     عبده خليل مرقص اشرف             عـتـاقة

 28904010400238                   نعمان صدقى خالد محمود             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29012110300228                 اسماعيل محمد صبرى ريهام             عـتـاقة

 27603140400104                   رسالن الصغير سعد سناء             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 27309171800644               قرنى العزيز عبد قرنى سهير             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق29401010402844                     حسن مصطفى مؤمن صفاء             عـتـاقة

 28412090400071              فرغلى الحميد عبد مسعد احمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27602290400068                  عيد العال عبد محمد امل             عـتـاقة

 28403210400292              قناوى الحميد عبد فهمى حسين             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 29308010401414            ابراهيم المنجى عبد مجدى عمرو             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28408130400099                       مسعد سعد عاطف سعد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28812030400208                    السيد احمد على اسماء             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28701110400237         الكريم عبد مصطفى محمد حربى محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26510210400296                     قاسم رضوان على صبحى             عـتـاقة للشروط مطابق غير الســـن    

 29110290400111                    قاسم سليمان حسن حسين             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26812223100034                  ابوغيان محمود على محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 28001010400033                     ناشد سامى منير عصام             عـتـاقة

 27211031300609                سالم على الغفار عبد نديه             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27203050103919                     حبيب كامل حبيب اميل             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27909210400109                     على محفوظ على رانيا             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27410061302218                       عباس سعد على حسام             عـتـاقة

 27601160400132                       حامد حسن حامد حسن             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 25710270400142                    بدوى احمد محمد عطيات             عـتـاقة مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق26809141600186                       حبيب على فهمى هدى             عـتـاقة

 28102240400157                   السيد محمد شحاته تامر             عـتـاقة ارض او وحده له العميل       

         مستوفاة غير االوراق28611051301701                    احمد محمود سعيد نجفه             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28211200400298             اللطيف عبد االمير صالح اشرف             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27207012701522                ابراهيم احمد تهامى الهام             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27601092400064                      عمر محمود عمر حنان             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق29301280400121                      محمد يوسف سمير سمر             عـتـاقة

 29211200400097                  ابراهيم غريب مجدى محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28007160400315              غنيم المقصود عبد فؤاد احمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26708210400053              ابراهيم خليل ابوالحسن ناصر             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26606190400224                        حسن محمد حسن منى             عـتـاقة مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق28810060400111               فواز الرحيم عبد محمد باسم             عـتـاقة

 27808110400119                       عزب محمد عزب محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28204012503849                    رشوان احمد صابر رجاء             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29509240400111               محمد الاله عبد عبودى شريف             عـتـاقة

 26602230400197                محمود ابوالحمد محمد احمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27408171400911                مولودحبيب يحى محمد مختار             عـتـاقة

 28408250400238              على محمود النعيم عبد شعبان             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29101210400265                 احمد النبى عبد صابر امل             عـتـاقة
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 28803010400521                       سعد بالل محمد هبه             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27606130400253                     ناشد سامى منير هانى             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 24801280400096              سليمان هللا عبد عطيتو محمد             عـتـاقة مطابقين غير والدخل السن     

 28611160400191              الحميد عبد محمود على محمود             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27707300101796                   بخيت هريدى محمد اسامه             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق26001090400201                     احمد حسنين نظير منى             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق26807150400081                   احمد سليم محمود نعيمه             عـتـاقة

 28906100400299           العال عبد المنعم عبد ثابت عمر             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27209022700187                      حسن حفنى محمد سعاد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26607280400297                     سيد حلمى حجازى عصام             عـتـاقة مطابقين غير والدخل السن     

 28111020400198                  محمد ابراهيم صابر محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27402121303356                حسب هالل الحميد عبد هالل             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27709061801015                      محمد خليل عيد شريف             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28010120400178                   حسين الصغير فكرى محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28212080400198                  هللا عبد عبده سيد تامر             عـتـاقة

                      إيقاف 28011010400284                    احمد محمد فوزى نجالء             عـتـاقة

 28807130400261                     احمد غريب عيد ايمان             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28309012603858         الرحمن عبد العظيم عبد حامد سعيد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق29403160400222                      امين احمد مدحت ريم             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27101272701795                      على احمد محمد جمال             عـتـاقة

 28402190400251                محمد بهاءالدين محمد باسم             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27605220400108           خليفه حسنين الحميد عبد صابرين             عـتـاقة

 26511012602882              محمد سليمان ابوالعطى فايزه             عـتـاقة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28809250400291                     زايد محمد صالح محمد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27907200400302                 عليان الغريب محمد اسماء             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27408251301451              عزب المجيد عبد عزب ابراهيم             عـتـاقة

 28301291304295                    محمد حافظ محمد رمضان             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 29603010401084                    قاسم سليمان حسن حسنه             عـتـاقة للشروط مطابق غير الســـن    

 29110200400401                    سالم خليل عطيه شيماء             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28212020400253                      رضا محمد احمد ناصر             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27505070300091                 شتيوى الداودى محمد وليد             عـتـاقة

 28910060400409                    محمد عبده سعيد سميره             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26708291201963           محمد العال ابو الغريب هاشم ام             عـتـاقة

 27901310400083                  ابوزيد السيد سميح زوزو             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28801010404353         الرحيم عبد محمد الرحيم عبد عصام             عـتـاقة

 28203110101833                      حفنى زكى صالح خالد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28001010401714                       حسين محمد حسن على             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28901220400053                   محمد محمود احمد محمود             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27707201801298                 يوسف محمد ابراهيم شعبان             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28607230400528                    محمد مرسى السيد دينا             عـتـاقة

 27204220100398                     محمد محمد عيسى محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26701160400524                     على حامد رمضان امال             عـتـاقة

 27512200400103                سالم ابوالحسن محارب فاتن             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27705130400103                  شحاته جوده شحاته ايمان             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28912050400055                     قطب توفيق محمد احمد             عـتـاقة

 27709072701438                      محمد حسن زكى رمضان             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    
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         مستوفاة غير االوراق28705012602561                    محمد احمد محمد امانى             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28405260400032                   احمد مصطفى شعبان ايمن             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق26603090400121                   ابراهيم على مصطفى منى             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28809150400456                     حسن الصادق جاد مدحت             عـتـاقة

 28710240400891                   احمد عبدربه احمد محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27611180400096        العزيز عبد المجيد عبد العزيز عبد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28502060400319              مراد مبارك الراوى عبد محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28612080400196                      محمد محمد عادل سيد             عـتـاقة

 27712260400136          محمد الصمد عبد الفضيل عبد عمرو             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28101100400037                على محمد الواحد عبد اشرف             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28202230400285         محمد الصمد عبد الفضيل عبد شيماء             عـتـاقة

 28702050400051                  بسخرون حنا ميشيل بيشوى             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29706220400165             السيد الحميد عبد عاطف فريال             عـتـاقة

 28810010402597                  سالم محمد سليمان محمود             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28804091700457                    مبروك عيسى محمد عيسى             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق29005010400873                احمد محمد فرج الدين حسام             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق26907201301908                  شحاته احمد منصور شربات             عـتـاقة

 28512010400275      العظيم عبد هللا عبد ابوالحمد محمود             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29008012705557              محمد خواص الرازق عبد محمود             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28711160400063              السيد الرحمن عبد عطيه مريم             عـتـاقة

 26702050400037                  ابراهيم محمد محمد محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28002180400107                متولى محمد احمداحمد رباب             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق26612060400184             النور عبد ابراهيم رفعت مرفت             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27911240400329             النور عبد ابراهيم رفعت مارى             عـتـاقة

 29203070400097       الرحيم عبد هللا عبد نصرالدين محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28801240400217          خليل محمود المنعم عبد محمدربيع             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29402150400074                   محمد جوده رمضان اسالم             عـتـاقة

 28305100400406         شعبان محمد محمود هللا عبد اسراء             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 29005100400031               العزيز عبد محمد مجدى محمد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق26904050400039                     سليم عوده عياد محمد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27501091206251          منصور هللا عبد المنعم عبد وحيد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28711030400371                 ابراهيم محمد سعيد محمود             عـتـاقة

 29606060400185                     هادى فتحى هشام سلمى             عـتـاقة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29004180400081                  خليفه على معتمد ياسمين             عـتـاقة

 28206050400355               يوسف الحميد عبد صبحى عمرو             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27908260400057                    احمد رضوان ادهم محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29112020400279           محمد الدين محى منصور هللا عبد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق26811170400034                     على السيد احمد خالد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27604012602523                    قلدس شاكر محروس سلوى             عـتـاقة

 29305290400176                 احمد اسماعيل محمود احمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28306100400054                    محمد مرسى السيد وليد             عـتـاقة

 28605102400237           مبروك الهادى عبد ابراهيم جمال             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 29206120400271                   احمد مصطفى محمد مصطفى             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27711022300356                 حسين خليل العال عبد رجب             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27909080104219                 حسين خليل العال عبد عيد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27011152702039       الرحمن عبد بغدادى الرحمن عبد منير             عـتـاقة
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         مستوفاة غير االوراق27010312600606               السيد محمد هللا عبد حميده             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28102010400034                ابراهيم موسى ابراهيم سيد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28901150400336              ابراهيم السيد ابراهيم احمد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27509160400252             ابراهيم السيد ابراهيم رمضان             عـتـاقة

 26311150400337                 محمد محمود فكرى ابراهيم             عـتـاقة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28304040400235                 اسماعيل احمد محمد اسامه             عـتـاقة

                      إيقاف 28606160400103                  السيد حنيدق محمد راندا             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28904060400051            ابوطالب سعدالدين سيد ابراهيم             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28901011319869                 ابراهيم السيد محمد فاتن             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27907200400248               سالم محمد العزيز عبد حنان             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28503080400117                      عمار على جمال محمد             عـتـاقة

 27106270201029                   السيد محمد السيد عفاف             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27112202401401                    اسماعيل خليل سيد سحر             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27409232300121         كيالنى السالم عبد ابراهيم جيهان             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27311192401809                     محمد مطاوع محمد سحر             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26812051700671               محمد حمزه الفتاح عبد وحيد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 28501250400114                     عفيفى عرفه عزت عاصم             عـتـاقة

 26801010400075                    حسين محمد شعبان محمد             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28408010400079                      على بدر محمد مصطفى             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28611260400155                      جوده قاسم حسن عمرو             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27303152701947                      محمد على بكرى سهير             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29308260400197                محمودغزال حنفى رشاد محمد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27103171301098                    محمد خليل السيد ناصر             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28609091302713                     سالم فؤاد احمد حمدى             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28711300400034                    صالح قدرى صالح محمود             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق27902012704092                   دياب غانم عبدربه احمد             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28307210400269                   محمد ربيع مصطفى ايمان             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق28105200400129                  خليل دسوقى رمضان تهانى             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق29209170400246                   احمد يوسف ابراهيم هبه             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق29301010400031                     على غريب جمال محمود             عـتـاقة

         مستوفاة غير االوراق29107090400035                      على غريب جمال محمد             عـتـاقة

 27611260400232                  النجدى احمد السيد فتحى             عـتـاقة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28011301402055              محمود السيد سعيد عمادالدين               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27511111401981                    احمد صوابى محمد هاله               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 28611161402618                 محمدبدوى شحات رجب محمود               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27211171401685                     ليثى حمدى فتحى صفاء               طــوخ

 28609011415547                      على محمد حسين وفاء               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29304121401493                    احمد فتحى محمد محمود               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق28911241401471                رمضان ابراهيم رمضان محمد               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق28903121401636              الحاج على محمود مختار سمير               طــوخ

 28808201404731                احمدنجم السيد كامل مصطفى               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28912271400998                   محمد فهيم رمضان محمود               طــوخ

 26609131401046                   سالمه محمد حسين ناديه               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق26611091400925             ابراهيم محمد ابوالعال ناديه               طــوخ

 29701061400335     العزيزسالم عبد المجيد عبد سامى احمد               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

 29709121400578     المجيد عبد الشافعى المجيد عبد مصطفى               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    
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 29609301403147             العزيز عبد ابراهيم سامى سمر               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

 27509130102168                  عطا محمد ابراهيم نرمين               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 28702211402245               رياض سعد الرحمن عبد داليا               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27108231400882                     محمد محمد رياض نجوى               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق29006011406472                     حسين جالل وحيد جالل               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق27506222500411            العال عبد العزيز عبد حسن خلف               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق26912161400821         الغنى عبد شحاته الغنى عبد شوكار               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق28302251402002                      محمد احمد فؤاد عزه               طــوخ

 26605201400951                    سكران على محمود خالد               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

 27404041401325                 سعداوى اسماعيل فتحى عال               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28612221401663           ابراهيم الحميد عبد محمد تهانى               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق28502011407511           اللطيف عبد االه عبد محمد احمد               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق29202201401772                 هللا عبد عزت السيد عصام               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق28204071400751                الرحمن عبد محمد رضا هانى               طــوخ

 29005131401354            الحميدشهاب عبد حسن يوسف محمد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26303281400348                متولى سعد الغنى عبد عفاف               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق27611181401916              القادر عبد مصطفى محمد ايمن               طــوخ

 28001131402025             احمدنصر على العزيز عبد ايات               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27108091401204                     احمد سيد حسن صابرين               طــوخ

 27110211401968                    احمد مصلحى حسين هناء               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27208081401359         هللا عبد الحليم عبد مسعود اسالم               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29905111400298                     عواض فرحات عواض على               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق28805301401098                    نجم السيد رمضان محمد               طــوخ

 27107141401689                     جاد محروس ناشد ناهد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 26911011402021                  محمد جمعه الحسينى لبنى               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 28303051402101      العزيز عبد ابراهيم العزيز عبد سماح               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق24109051700344                   حسين ثابت غريب انشراح               طــوخ

 25904281400216                    موسى عيسى سالمه محمد               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

 27607181401609                 حسين هللا عبد محمد ورده               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27601211402534                    محمد السيد محمد سامى               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 28109051402674                     محمد محمد عطيه عرفه               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27710011407853                     محمد محمد عطيه وائل               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27502251402491           حسن الشافى عبد حسن الشافى عبد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 28606251401854                      محمد عواد على احمد               طــوخ

 27307281401734                     يوسف صبحى محمد هانى               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28501201403451          احمد النبى عبد مصطفى النبى عبد               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق27403111401518                      حسين محمد فوزى رضا               طــوخ

 28307101403681                    محمد عبدربه سعيد منى               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27201041402218                       على قطب احمد صالح               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27911221403996               محمد الفتاح عبد جمال محرم               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27203101402053                      حسين حسن محمد خيرى               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27504151402038                   شلبى عطيه عبدربه سمير               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 26901021401906        البارى عبد محمد الدايم عبد فتحيه               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 28507181401918                 جاد العزيز عبد جاد شريف               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 28307161403672                  حفناوى احمد فاروق احمد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26704151401096         الفتاح عبد حسين الفتاح عبد حسين               طــوخ
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 26005260400037                     همام حسن شعبان عالء               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

 28102170104032                   حسين ابوضيف عاطف رفعت               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27806101402572               حسانين بيومى اسماعيل احمد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 28607071403111       شاهين المجيد عبد شاهين الحليم عبد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 28501191403457                    غانم احمد غانم محمود               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 28806071401979            ادريس ابراهيم حسين ضياءالدين               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27602131401576                     امام احمد حسين احمد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28407151405191                     عواد عبده محمد مدحت               طــوخ

 27909261401886               امين محمد القادر عبد نوال               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27503061401206                      حسن على السيد امال               طــوخ

 26405051400711                   سليمان سعيد محمد جابر               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

 26408101401135                    برقوق محمد عليوه سيد               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28412271400979                  محمد على النبى عبد على               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق29710061400105                 محمدالسيد رجب محمد نورا               طــوخ

 26503121400375               ملطى ابراهيم شحات ابراهيم               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29412151402173              محروس القوى عبد عثمان ايمن               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق29009291401178                ابراهيم رمضان صالح محمود               طــوخ

 26608251400543                     عيسى احمد عزت نميره               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

 28410231400698                 على السالم عبد سيد محمد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27706301400413               العال عبد محمد محمود ياسر               طــوخ

 28902161402485        العزيز عبد احمد العزيز عبد عزيزه               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 28010261403031         القادر عبد ابراهيم خالد ابراهيم               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28711011402878                    يوسف رمضان عصام محمد               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق29001101401036                    يوسف رمضان عصام عالء               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق28604062100085                    محمود حنفى محمد سلوى               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق28706011409798  الفتاح عبد الوهاب عبد محمود الوهاب عبد               طــوخ

 27008161401113                 الزهيرى سالمه محمد ايمن               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27007140100109                       على ضيف احمد منال               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28701161400843                 على الغنى عبد على نادبه               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق28002131401122                الحميد عبد زكى محمد عبير               طــوخ

 26603271400114                  دسوقى الشحات محمد صالح               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28809201402599                   احمد عبدربه احمد محمد               طــوخ

 27912220101976              ضبش السيد محمود سمير سالمه               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 28004211402122                ابراهيم محمد مختار عزيزه               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28509011418096               ابراهيم محمود رضا ابراهيم               طــوخ

 27709231402773                      حماده حسن على حسين               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27905011406275          حسن الخالق عبد الخالق عبد محمد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 26502121401341                    عفيفى احمد احمد يمنه               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

 28708011408956                      على احمد رافت سعيد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 25812161401101                      نصر جوده محمد صباح               طــوخ مطابقين غير والدخل السن     

 27005031401619                محمد الفتاح عبد احمد عيد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27401071403498                محمد سيد جالل الناصر عبد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27201011407371            السعيدسيداحمد محمد فتحى ايمن               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 27907191301134        الرحمن عبد العزيز عبد خليفه محمد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 26108281401142                   المدنى على كامل عزيزه               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

 27411051401281                    احمد محمدى عطيه نعمه               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    
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         مستوفاة غير االوراق27511191400646   العزيز عبد الفتاح عبد العزيز عبد سلوى               طــوخ

 26603251400088                     سالم محمد فاروق عزه               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

 28507060103677               الحميد عبد احمد محمد حامد               طــوخ للشروط مطابق غير الدخــل    

 26409151402112                      حسن عامر محمد صالح               طــوخ للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28503052102691                    محمد السيد شكرى احمد               طــوخ

         مستوفاة غير االوراق28408012702366                      خير فهمى صالح فيفى               طــوخ

 29411231400035              ابوطالب احمد هللا عبد سعيد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26909241401193                 الهباب غنيمى محمد السيد       القناطر  شبين

 28804201404255                     شلبى امام شلبى امام       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27208181401585                المجيد عبد صالح محمد رضا       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27510211402172                 االزهرى حنفى السيد محمد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27605071402101                  السعيد محمد محمد جيهان       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 28704141402741                   السيد محمود رضا نعمات       القناطر  شبين

 28611171401431                ابراهيم شرف ابراهيم حسين       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 28312101401925                ابراهيم شرف ابراهيم نجوى       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 28806291401732                       على حسن محمد خالد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27910131403389                    سالمه محمد مجدى مروه       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28805201403522                      على محمود احمد هند       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق29302011400472            سيدسيد الرازق عبد مصطفى احمد       القناطر  شبين

 26802161400791                   عثمان احمد عثمان محمد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 29210211401137         الخالق عبد العزيز عبد خالد محمد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 29511071401531                      حسن محمد جمال مؤمن       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 28803211405385                    سالم توفيق شحات غاده       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26706221401164                الكومى ابراهيم عباس منال       القناطر  شبين

 27211031500195                  الشامى السيد حسن حماده       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28105081401693                   سالم زكريا محمد مصطفى       القناطر  شبين

 27909271403097   الجواد عبد العزيز عبد الجواد عبد محمد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 26908120104187                      محمد حسن سمير حنان       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27710151404293                صقر يوسف الحميد عبد وائل       القناطر  شبين

 26605241401518          اسماعيل الهادى محمد المنعم عبد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

                      إيقاف 27909041402997                 احمد محمد اسماعيل اسامه       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق28006161402331               محمد حسنى العزيز عبد صالح       القناطر  شبين

 26605150101023              موسى حسين الستار عبد حمديه       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 27808141403116       محمدنصرالدين الوهاب عبد سالم احمد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27201231402036             حجازى السيد الخالق عبد عادل       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27511020104097                     مصطفى على السيد حسن       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27409101400694     السميع عبد هللا عبد العزيز عبد عصام       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق26709022600181               اسماعيل احمد اسماعيل صباح       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق28408161402758                فؤاد النبى عبد محمد عربى       القناطر  شبين

 26203021400587               ابراهيم الشيمى السيد وفاء       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 26112221402368             مصطفى حافظ العاطى عبد فوزيه       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 27108171401566                  ابوباشا رزق احمد عزيزه       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27811231403485                    عماره يوسف ربيع هاله       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 29606191400318             المؤمن عبد السيد صالح السيد       القناطر  شبين مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق29107191401636              صبرى محمود الحليم عبد فيصل       القناطر  شبين

 26509101401993              الخالق عبد عليوه محمد محمد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    
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                      إيقاف 27710101404039           غريب الحميد عبد توفيق ابراهيم       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق27902151404079                 شحاته اسماعيل احمد محمد       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق27510191401964                محمدحبيب حبيب محمد فوزيه       القناطر  شبين

 27503211401145                على الصادق عبد كمال حنان       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27304010104328                    بيومى سيد فاروق سلوى       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27107090102584              جاد اسماعيل العاطى عبد منى       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق26512042102252                ابراهيم ابراهيم احمد رجب       القناطر  شبين

 26408222100566               حسن ابوالحديد عبدربه ثريا       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 25608192300641                     جوده على جوده باتعه       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 25012290101665                  عثمان السيد محمد حليمه       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 26407080100788                        على سيد على حنان       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 26605040101923                  مرسال خيرهللا حسن حنان       القناطر  شبين مطابقين غير والدخل السن     

 26107250101942                        على سيد على وفاء       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29108122102666                     محمد سيد محمد امنيه       القناطر  شبين

 27010071401933                        عوض حنا حنا عاطف       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 28203051402956                    محمد عليوه زغلول يحى       القناطر  شبين

 26404150103535                    احمد سالم ربيع ممدوح       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29211051402561                 مجاهد ابراهيم اشرف والء       القناطر  شبين

 28307241403711        عبده الحميد عبد محمود الحميد عبد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 29112031401498                     فتحى محمد صبرى مدحت       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27112270102985                   احمد مختار محمد جوهره       القناطر  شبين

 26302051401101                    قاسم محمد سعيد فاطمه       القناطر  شبين مطابقين غير والدخل السن     

 27906271401788                   متولى محمد شعبان ورده       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 28705011603482                  صالح محمد هللا عبد عزه       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27206091401281                   حسين منسى سعيد انتصار       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق28809291404307                  محمد اسماعيل احمد دينا       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق28501191404291                   حسانين محمد محمد صبحى       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق29307081401532                   ابراهيم سعد محمد احمد       القناطر  شبين

                      إيقاف 28206061402937              الحفنى الخالق عبد سيد محمد       القناطر  شبين

 28112101404151                      محمد حسن وجدى عمرو       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 28008150111435              ابراهيم محمد ابراهيم محمود       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27306291401108               حسن الجواد عبد السيد زينب       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 26609021401148                      مشرف احمد فتحى هدى       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق25706081400941                     قنديل حسن محمد نوال       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق27304171402311                     على محمود محمد فتحى       القناطر  شبين

 25411021401069               سليمان ابراهيم محمد فوزيه       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 29308251402357                     احمد على السيد محمد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27704271401387                   عمرعلى محمد سالمه رضا       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 26111042201027                طه الصمد عبد شعبان ميمنه       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28208221403571                    موسى السيد احمد عصام       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق24802261400766                       سعد محمد محمد رضا       القناطر  شبين

 28612081403059                 امبارك حامد امبارك محمد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26611281301192              امام عليوه محمد العزيز عبد       القناطر  شبين

 26512150102234                     محمد محمد احمد خالد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 27708191402477                   حافظ العربى محمد احمد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29003021401879             درويش شحاته الفتاح عبد محمد       القناطر  شبين
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 28412031402613               اسماعيل حسن اسماعيل مصطفى       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 28103031402629                    عباس فاضل محمد شيماء       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29209131402177                  القصاص السيد نجيب امير       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق29205151403395                     سالم احمد سالم احمد       القناطر  شبين

                      إيقاف 27205271401607                عوض محمد المطلب عبد حنان       القناطر  شبين

 28505251404275          سليمان الفتاح عبد سيد هللا عبد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27704301402235                    سرور موسى بركات احمد       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 25306171400844                   ابوباشا حسن بيومى منا       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 27812241403684                 عليوه الحسينى محمد وفاء       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27109071401743             سالم رضوان الرازق عبد ناديه       القناطر  شبين

 26808171401963                  السيد محمد بيومى هويدا       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 26106031401365                   حسنين محمد صالح راويه       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

                      إيقاف 28203241401972           الطوخى ابراهيم الرحمن عبد رضا       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق29509301407474                      احمد سيد على مصطفى       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق29208101403318                       احمد سيد على احمد       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق29310141401287                      احمد سيد على اميره       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق27710161403058                    شلبى محمود حامد ايمن       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق28307091402274                    مصطفى محمد سيد رمضان       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق25105081401099              مطاوع الفتاح عبد محمد سعيد       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق28801141403239                     مصطفى محمد سيد عمرو       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق29003241402931               اسماعيل احمد ابراهيم محمد       القناطر  شبين

 26407191400845                       حسن محمد حسن امال       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27912251404241                   محمد محمد ابراهيم عزه       القناطر  شبين

 28907312600758                    قالده منسى بخيت يوسف       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29408261400993                       محمد طه محمد كريم       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق25411291400927                   نصار حسنين امام عائشه       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق27304281401956                       محمد على محمد حسن       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق27510091402378            سالمه الحليم عبد محمد شبراوى       القناطر  شبين

         مستوفاة غير االوراق27812131402631                السالم عبد صابر محمد حسن       القناطر  شبين

 27903311402325                   محمد السيد محمد هنادى       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 26103221401117                 جادهللا حفنى السيد صبحى       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الســـن    

 25906201401422             شعالن محمد الحليم عبد ماجده       القناطر  شبين مطابقين غير والدخل السن     

 27406071401829                     حسن محمود سعد فاطمه       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

 27102051401041                    شعالن محمود سعد ثناء       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29409011410752                     احمد يوسف اشرف احمد       القناطر  شبين

 28404271401468     الظاهر عبد محمدانور الظاهر عبد هيام       القناطر  شبين للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27311031401841                   سلمان سليمان محمد هدى       القناطر  شبين

 27609261400835                     صديق محمد صالح محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28008248800417                    احمد صوابى محمد ايمن               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27402032102576               الظاهر عبد فرغلى سيد وحيد               قليوب

 26509250105752                 عامر على الدين محمودمحى               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28009021403752                      هيكل حامد حسن محمد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28409021402282                 الشلقانى محمد احمد نسمه               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28604161401097              السيد القادر عبد عادل محمد               قليوب

 28905171401249                الناصر عبد جمال هللا هبه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27903291401971                      محمد احمد عيد حسين               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    
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         مستوفاة غير االوراق27112061402483                 لتوام ابراهيم حسين سنيه               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27204101402939                   قنديل محمود عدلى صالح               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28511171402514           الشلقانى سالمه محمد احمد احمد               قليوب

                      إيقاف 27803071401984                هللا ضيف حسانين خضر نعمه               قليوب

 27304171402175                 درويش ابراهيم درويش حسن               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28603031402982                         على سيد رجب رضا               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28711081403031         الخرقانى حامد محمدابوالعال عادل               قليوب

 28308031402174                 سيد الحميد عبد سيد هشام               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27801231402203                    السيد احمد صالح سهير               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28611031401717                فضل احمد الناصر عبد جمال               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28701121402959                     صالح عواض محمد احمد               قليوب

 28402081402147                  مصطفى السيد احمد سميره               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 26604031401071                  موسى جادهللا صبيح محمد               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 28304282600271          احمد الاله عبد عارف الدين حسام               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27501271402407                  سليمان مصطفى عادل عبير               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28401091403005                دقماق محمداحمد صالح بسمه               قليوب

         مستوفاة غير االوراق26607101401766                   دسوقى محمود سيد ايمان               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28803251401731                 بكرالشهاوى قطب سيد احمد               قليوب

 27303041401944                     محمد امام رجب ناديه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27710061405576                     احمد صالح محمد وائل               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28210251403597                    محمد صديق مصطفى محمد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28610251404371              الهابط الحليم عبد حامد عزت               قليوب

 26608291401551                   ابراهيم عبده عباس رضا               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 26303261401267                       سيد سالم محمد منى               قليوب مطابقين غير والدخل السن     

 28911251404087              ابراهيم خليل ابراهيم ايمان               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28805301402027                    محمد يوسف محمد شيماء               قليوب

 26804281401289                      قنديل سيد عواد هدى               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28205131401465                   شلبى ابراهيم محمد مها               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26608201401425                     حسن على توفيق فوزيه               قليوب

 27812081402511                 الشطانوفى سيد محمود سيد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28903181402593                   محمود محمدى مسعد وليد               قليوب

 26308011401751                      سيد مرسى فتحى محمد               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 27812131402461                      شرف محمد شرف صالحه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 29408011401978          العظيم عبد سعد الرازق عبد احمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 29102111401558                     محمد محمد راعى محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28201061401777                       على احمد على محمد               قليوب

                      إيقاف 28310031401768       رفاعى الباقى عبد الفتاح عبد رانيا               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28504201404375              طيطه ابراهيم ابراهيم مصطفى               قليوب

 27101271401577                    سليم سليمان سيد سعيد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27901191402251         قنديل ابراهيم محمد ابراهيم محمد               قليوب

 28611181401898              درويش القوى عبد مصطفى محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 29606201402659              الجمال صالح عبده محمد ادهم               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 25101020102476                     حسن حسين احمد مصطفى               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28907021402134              محمودالشرقاوى على عزت محمد               قليوب

 26704011402891       الرازق عبد عواد العابدين زين محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28008291401518                    عفيفى محمد راعى محمد               قليوب
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         مستوفاة غير االوراق26607181401109                  خليل ابراهيم صالح رقيه               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27808261402806                 سليم احمد ابراهيم بثينه               قليوب

 27906210103989                  سالم احمد هللا عبد عال               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 26804081401349                     ابراهيم على عيد امل               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 26908011402861                 الشاذلى محمد محمد شهنده               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28910071400958                الشالقانى محمد احمد محمد               قليوب

 26809081401642                  السعدنى محمد احمد منال               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 29201051402884              عالم الرحمن عبد محمد اسماء               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27106270103299        الكريم عبد طلخان الحميد عبد خالد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29103251402275                 ابوسبيع حافظ جمعه رمضان               قليوب

         مستوفاة غير االوراق29408110101552                       محمد سيد نبيل رضا               قليوب

         مستوفاة غير االوراق29209231401895                     احمد فتحى محمد احمد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27103231402425                     عمر امين محمود سلوى               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27707030103856                     رمضان شبل محمد ياسر               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27206192700344          ابراهيم عثمان العاطى عبد بخيته               قليوب

         مستوفاة غير االوراق29501011428124                     محمود صالح على نورا               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27510291401881                     حسن زكى العربى حنان               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27104211401771                 العوام مصطفى السيد صالح               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27106041401421                  الطحان احمد محمد ماجده               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28204231400826                     حسين حسين على شاديه               قليوب

 28111191702265                 الجندى ابراهيم محمد رشا               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26908201401631               ابوالوفاء سالمه حسن سالمه               قليوب

 27002281402077                    على سليمان فخرى حامد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28010071402399         الجواد عبد العظيم عبد يوسف ناصر               قليوب

 27101241401742    هللا عبد الحميد عبد هللا عبد حالوتهم               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27707201402385               الرحمن عبد عبده سيد ايمان               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27906021402657                     حافظ فؤاد حافظ هانى               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27408150105537               ابراهيم خليل عيد ابوالعال               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27804111401628                  بيومى محمود احمد تهانى               قليوب

 27003131401621            ابوطالب مدبولى ابوطالب نعمات               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29003031403241             الرحيم عبد محمد ممدوح شيماء               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28408091900399                اسماعيل محمود السيد محمد               قليوب

 26609051402432                  الغيطانى حامد محمد رضا               قليوب مطابقين غير والدخل السن     

 27108151700591               سليمان ابراهيم محمود احمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق25910141701097             الصعيدى حسن ابراهيم ابراهيم               قليوب

 27007290104251                  سيداحمد محمد احمد عاطف               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28008111401698                 الفيشاوى سالم سيد سالمه               قليوب

 27608240104504               حسن حسين العابدين زين منى               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29101051403819                      عواد سعد عمرو شادى               قليوب

 26810221402251              ابراهيم هللا عبد محمد عادل               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27512221301865             اللطيف عبد السيد محمد نعمات               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28502051402325                      بيومى احمد سيد هبه               قليوب

         مستوفاة غير االوراق26704181401376           المنواتى ابراهيم احمد ابراهيم               قليوب

         مستوفاة غير االوراق29607011402535                    محمد احمد مصطفى صالح               قليوب

 28801191402144                مصطفى هللا عبد عادل مروه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26903271401602                       صقر احمد احمد سحر               قليوب
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 28012121403424                المرصفاوى محمد مسعود هبه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 27204101401762                     عواض امام احمد سيده               قليوب

         مستوفاة غير االوراق29601010139468            حسن المنعم عبد محمد هللا منه               قليوب

 27207260102899                    مصطفى احمد محمد اشرف               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 26602050103461             حفناوى العزيز عبد مبروك هدى               قليوب مطابقين غير والدخل السن     

 27501120103866          المتولى المجيد عبد متولى راويه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29306281400607                  السعيد فتوح عاطف اسماء               قليوب

 27507281700854                      سعد يوسف كمال اسحق               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27612241401071                 على ربيع الوهاب عبد سيد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27011031401074                     عالم يوسف محمد عالم               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29304060101521             القادر عبد عطيه سامى نورهان               قليوب

 27009020103689                   محمد عواد موسى انتصار               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 29206290101855                    حسين حموده حسين احمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28602082604362                 عثمان مصطفى السيد اسماء               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28405011406217                    محسب مشحوت محمد حامد               قليوب

 29303230102076                   طلبه السيد يحيى اسالم               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27110081401197               العاطى عبد عيد كامل مصطفى               قليوب

 27008081401571       محمدحكيم العال عبد لبيب العال عبد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27309161400656              نصر مرعى احمدالنبوى حسانين               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27712140104029                 هللا عبد عثمان جوده هند               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27802250101679                خليل الباسط عبد نبوى سيد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28109281401952               مصطفى ابراهيم ابوسريع عمر               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28606101403841                 الغنام محمد سيدفرج زينب               قليوب

 26705071401601                   مصطفى على مصطفى شريفه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28504201405797               النصر سيف عواد محمود محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27812171402014                 محمود ابراهيم احمد تامر               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28803131402717                      سيد حلمى ربيع كريم               قليوب

 26707271401536               جوده معوض الباقى عبد عماد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28205101401053             الرحمن عبد محمود محمد محمود               قليوب

 26703121401699                احمدغازى الدين صالح شريف               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28008263300218       القادر عبد الفضيل عبد حميده سالمه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27902031403141       محمدعبدالرحمن المنصف عبد محمد عال               قليوب

         مستوفاة غير االوراق26504281401544                 محمد محمود ابراهيم سناء               قليوب

         مستوفاة غير االوراق29008011409563      الصعيدى صالح الرحمن عبد زكريا دينا               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28011271402543             الغنى عبد احمد ابوسريع فطوم               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28804021403188                 محمدمسعود محمد ناصر رضا               قليوب

 27606011404551              سيداحمدعوض محمود محمد حسين               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27002241402767                حسن على المنعم عبد ساميه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26805051402231                     احمد حسين محمد ناصر               قليوب

 27210211401806              محمد الرازق عبد محمد مديحه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27912221403631                محمد القادر عبد عزت جمال               قليوب

 26406151401478             بحيرى حسانين محمود الحى عبد               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 26406091401422                        شلبى على على منى               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27703071402072                    فرختو احمد صالح جالل               قليوب

 26604071401473               النبى عبد محمدى زكريا يحى               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 26707172102233      الحداد الفتاح عبد البدرى محمد محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    
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         مستوفاة غير االوراق27511011405408                 الساطى محمود محمد رسميه               قليوب

 27310131402245                حامدعيسى السيد حامد صباح               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28509021402546                  النقلى احمد سعيد فاديه               قليوب

 29202121401925                     على احمد احمد سميره               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 29007261401928              الديب على النبى عبد ابتسام               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 29502101402147         عطوه الرحيم عبد عطوه محمد شيماء               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28401051404106                   مصطفى قنديل ربيع امنه               قليوب

 28811101404271                 محمد احمدعواض جمال ماجد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 29510251400811              بركات محمود الدين محمدجمال               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29301011422097            الشلقانى احمد خالدمحمد اسالم               قليوب

 26608291401232                   شعبان محمد صالح اسامه               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27805251402175             اسماعيل احمد محمدمحمد محمود               قليوب

 27707171401877               موسى محمد سعيدمحمدى محمدى               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28503111402369                   محمد يوسف فاروق شيماء               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27303261401091                 العوضى محمد ياسين محمود               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28505101403394           الصعيدى الرحمن عبد زكريا احمد               قليوب

 28203111402446         محمدالسعيد فهمى المنعم عبد مروه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27412271402242                     احمد مصطفى احمد منى               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28712261402098                   الغنام حسين محمد هانى               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27304121401011                    سعيد شعبان محمد سعيد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق26810181401354       السعدنى حسين احمد المنعم عبد حسين               قليوب

 29008061402853             نصر محمدعبدالمجيد سامى محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27310111401773                  نصر اسماعيل محمد رمضان               قليوب

 26610131401087                    رمضان عواض فرحات ندا               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 27306161702106             جويلى احمد الحليم عبد جيهان               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28412290100676                      على فتوح كامل احمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27010261401417                     صالح عبده شوقى يسرى               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28601011436527                 الشطانوفى سيد محمد هاله               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28503011406251                      على عوض السيد عادل               قليوب

 28106201403764                      على محمد ثابت مروه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29109221401078                      مصطفى على رجب محمد               قليوب

 27710041400977                 احمد على نبيل محمد شادى               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29701011401268            ابراهيم الحسينى ابراهيم دينا               قليوب

 28212151402634                سيد محمد محروس النبى عبد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29306011406662              حسن على بدر الهادى عبد سمر               قليوب

 28403271401551                  السعدنى محمد احمد احمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27709081402109               يونس العال عبد شعبان سهير               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27601071403152                     دياب رداد صبحى وحيد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27510141403273       امبابى الحميد عبد الباسط عبد هانى               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27010241400929                  السيد محمود محمد ناديه               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28710151404939                    عطيه سليمان رضا شريف               قليوب

 29210311400511                احمد ابوالسعود خالد احمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28003211401359                     جمعه على مصطفى احمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27306221401003                 محمد الغنى عبد محمد امل               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27505311801062                  محمد مكاوى السيد امانى               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28003201401768                     احمد محمد احمد سماح               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    
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         مستوفاة غير االوراق29202072100973                   سليمان صبحى سعيد عماد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27906191401124             الوهاب عبد فهمى حمدى عنايات               قليوب

         مستوفاة غير االوراق26906210104434        الرءوف عبد السيد الفتاح عبد عاطف               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28911261401191              هللا عبد سعد هللا عبد احمد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق23703021601657            السعدنى ابراهيم ابراهيم احمد               قليوب

 26112100101506                   السيد رشاد محمد رشيده               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28503162301087                        حسن عوض على نجاه               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27702151202639                       على محمد على مسعد               قليوب

 26602101401497            عطيه الرؤف عبد هللا عبد اشرف               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 29511162201844                     حسن محمود حسن اميره               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 28404011411168                على الحميد عبد سالمه سمر               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26812010102602             سليم محمدين العظيم عبد زينب               قليوب

 27607140100165               مفتاح ابوبكر ابراهيم صفاء               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27910031401931                ينيغبريال جبره بطرس هانى               قليوب

 27308200102785                  السيد محمود السيد نجاه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27111211400739                 محمد محمود سليمان محمود               قليوب

         مستوفاة غير االوراق26610051401264                البلبيسى احمد رمضان زينب               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27611051402121                البلبيسى احمد رمضان عبير               قليوب

         مستوفاة غير االوراق29005070103118               على المنعم عبد اشرف اسالم               قليوب

         مستوفاة غير االوراق29311251402218             محمد امام ابوسريع محمودرشدى               قليوب

         مستوفاة غير االوراق29302042701136                محمد حسن الرحيم عبد خالد               قليوب

 27110141400641                    حموده على احمد هويدا               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27205161401245                    يوسف متولى جمعه عفاف               قليوب

 27906221401272                 على حسن الهادى عبد حامد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 27807121400599                 حسن الجواد عبد حسن محمد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27711151401487                    عطيه مصطفى حسين غاده               قليوب

 28302202501437                      احمد على محمد عصام               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27704141402799                    سالم احمد السيد محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29411211400471             اللطيف عبد محمود السد محمود               قليوب

 26902030103752              ابراهيم سيداحمد شعبان حاتم               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 26603251401203                 مصطفى السيد مصطفى فاطمه               قليوب مطابقين غير والدخل السن     

 28311191403046                     محمد سيد محمد احسان               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28401061401385               هللا عبد ابوسريع احمد هند               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27007061401608               البلبيسى احمد رمضان فاطمه               قليوب

 28611121402798                هللا فرج توفيق ناجى مينا               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27805021402575               محمود سالم سيد الحميد عبد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27102211402422                  ابراهيم عدوى محروس منى               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27810131401195                   مهران مصطفى شاكر محمد               قليوب

 29106080102374                قرنى الفتاح عبد سيد محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29009291403898       شامه ابو مصطفى محمد نورالدين محمد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27212131400691                الفخرانى محمد محمد رمضان               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27607061401702                      مظهر طه محمود حنان               قليوب

 26501221401996                      فرج محمد محمد جمال               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 26606041802093                  محمد محمود السعيد اشرف               قليوب مطابقين غير والدخل السن     

 29110060101093               محمودالصاوى احمد سيد سعيد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28602201403435                      احمد فتحى محمد سيد               قليوب



إنطباق الشروطالرقم القومىاالسمالمدينه

         مستوفاة غير االوراق28011122300932                     خليفه على محمد محمد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28606071402232                      خطاب صالح صالح سيد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27505131401643                الحفناوى عواض ربيع نجالء               قليوب

 27504260101617                    موسى موسى محمود شوقى               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27306081401059                  حسنالمال محمد حسن محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28302011408933          عزوز حسانين العزيز عبد ابراهيم               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28412311400616                   رزق احمد ابراهيم طارق               قليوب

 28506121401921                  الشرشابى عبده احمد سمر               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27009111400627             ابراهيم الرؤف عبد مصطفى سحر               قليوب

 27806061401748                محمد محمود العال عبد سحر               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28808021403752                    السيد صادق عادل احمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28908200102611                     عواد محمد حسنى هانى               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29109300104437                 اسكندر وليم عزيز ابانوب               قليوب

 26704011401223                    محمد احمد الطاهر امل               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28605081401955                   شحاته احمد شحاته احمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27203310101257                      محمد عبده احمد سيد               قليوب

 28908011406871                      حافظ محمد احمد نور               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27404210201128                   احمد السيد فتحى نجالء               قليوب

 28803211402513         محمد الفتاح عبد المنعم عبد محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27708131401021                   محمد محمد فتحى انشراح               قليوب

 26407040103016                 ابوالسعود محمد جمعه رضا               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 27211250105285             حسانين الحكيم عبد محمد عبير               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28304010112863                    محمد احمد محمد امينه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 26912121701151          عمران ابوالحديد امام ابوالحديد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28405021400721               عطيه العظيم عبد نصر شيماء               قليوب

 27901011219763                    سالم سالم احمد فايزه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27512251401601                  احمد الطوخى محمد نبيهه               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28704010103404           العظيم عبد زكى العظيم عبد نهى               قليوب

 28309091401394                كامل النبى عبد مجدى محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28410030103245            اللطيف عبد ابراهيم حامد سماح               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 26605261700937             اللطيف عبد على الحسينى معوض               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27612021401851                   الهنيدى على محمد عاطف               قليوب

         مستوفاة غير االوراق27201161401754                     موسى احمد حمدى احمد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق26710280102208                  العسيلى محمد هاشم فاتن               قليوب

                      إيقاف 27001161400554            النادى المقصود عبد احمد مسعد               قليوب

 27108091400712               محمد السالم عبد محمد عادل               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 26608081401396                جمعه سيد الرحمن عبد جمال               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28609281401653                    بكر قطب سيد هللا عبد               قليوب

 28301171402668                    عاشور احمد شعبان امل               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 29706011400913                      حافظ حافظ سيد ياسر               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 27904012100432     خاطر المحسن عبد الرازق عبد هللا عبد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28302281401906              حسان الظاهر عبد عاطف نعيمه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28505011408044                  محمد رمضان السيد شيرين               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27811031401411            ابوسالم العزيز عبد سيد ايهاب               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 27603021402883                       سيد عيد رجب مديحه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26802131400257                    محمد البدرى على شريف               قليوب
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 26912051401503               حسن الحميد عبد كامل عزيزه               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 26502251302654              محمد الحميد عبد منصور اشرف               قليوب للشروط مطابق غير الســـن    

 29102011703832                ابوالفتوح محمد عاطف محمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

 28311200106297               الحميد عبد احمد محمد احمد               قليوب للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28108121401097          على حافظ الحميد عبد الجليل عبد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق26709201401515                  الدمهوجى محمد زكى محمد               قليوب

         مستوفاة غير االوراق28101041705597                    الوغى محمد ماهر محمد          الليان سرس

         مستوفاة غير االوراق29505211700258      النجار الحميد عبد الحميد عبد مصطفى          الليان سرس

 28011151702144           الجزاره مصطفى الرشيد عبد لبنى          الليان سرس للشروط مطابق غير الدخــل    

 27006111701288                     شطيه محمد محمود عزه          الليان سرس للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28210131702141                الوردانى محمدى يحيى صباح          الليان سرس

 26312191702913             هللا عبد ابراهيم محمود خالد          الليان سرس للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29204131701199                خليفه محمد هللا فتح احمد          الليان سرس

         مستوفاة غير االوراق27907261702212              شحاته الستار عبد لطفى محمد              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق28111221700611              شحاته الستار عبد لطفى معتز              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق29511111701559                  اسماعيل محمد وجيه محمد              قويسنا

 27305211701525              هشله الواحد عبد عثمان نشوى              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26702211701776                   شاهين طلبه بيومى عاطف              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 28805171700918              الباقى عبد السيد حلمى احمد              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26709190104378                حسن العاطى عبد حموده رضا              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 28401101704483              السيد الحميد عبد حمدى وسام              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29301071701319              انطون المسيح عبد عياد مينا              قويسنا

 28409010102104                      جابر على رجب شيماء              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26801191701306                   محمد محمد السيد عايده              قويسنا

 27502091701739                     موسى محمد محمد رافت              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28410201703998                     مصطفى على حمدى عماد              قويسنا

 28410011710017         الحميد عبد امين الحميد عبد سامح              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29411011708152        العزيز عبد محمد العزيز عبد محمود              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27511301701612              المزين بسيونى بسيونى هدايه              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28701221702399        احمد الرازق عبد العظيم عبد السيد              قويسنا

 26006161700971               السيد ابراهيم السيد محمود              قويسنا للشروط مطابق غير الســـن    

 27211281701501                     على متولى على هويدا              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26801041702355           ابراهيم الجليل عبد حلمى ممدوح              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27505191700968                    حسن مصطفى صالح نجالء              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26505170200775 ابوالعال الصمد عبد الستار عبد الصمد عبد              قويسنا

 26003291701326                    عوض حناوى جرجس ساميه              قويسنا مطابقين غير والدخل السن     

 27103041701809           الشرقاوى ابراهيم ابراهيم ليلى              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 28412041701431             الواحد عبد احمد محمد اكرامى              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق27904041701721        سالمه العاطفى المقصود عبد انتصار              قويسنا

 28003281701325                ابوذكرى على ابراهيم هناء              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27003211701529               خليل ابراهيم ابراهيم هناء              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26911051701501                   المليجى احمد على عليه              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 28305011703624                     محمد على محمد ايمان              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28203201703097                     احمد محمد جمعه محمد              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق27801011713151                      جبر احمد صالح نادر              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق28604081701677                     جبر احمد صالح محمود              قويسنا
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 26509231701034                  عطاهللا عطيه جرجس مرقص              قويسنا للشروط مطابق غير الســـن    

 28005151702152                   صالح سليمان سعد محمود              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29602201702584              محمد الكريم عبد مجدى رئيسه              قويسنا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27807111701795                    على السيد فتحى السيد              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق27209091701918             ابوالعال محمد ابراهيم شعبان              قويسنا

 28209061701658            القادر عبد شحاته سعودى شحاته              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 28509071703113     ابراهيم الوهاب عبد الرسول عبد محمود              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 26905251701467                    جعفر رمضان حسن فتحيه              قويسنا

 27907071700051              البنا الحميد عبد حمدى عماد              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27101200101777                     محمد لبيب فهيم عمرو              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27605021701972                    احمد عثمان صالح محسن              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29102071700255                   قرطام محمود امين احمد              قويسنا

 27508191701165                رضوان اسماعيل عفيفى ورده              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27103211701507                  محمدين مهران احمد سناء              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29301161702284                      حافظ محمد حافظ ايه              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26606141700409                       متولى على على امل              قويسنا مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق27109071701666                 الشرقاوى احمد محمد وفاء              قويسنا

 26310171701586                   الجندى احمد امين وفاء              قويسنا للشروط مطابق غير الســـن    

 26111041700062                  القرش مصطفى محمود هاله              قويسنا مطابقين غير والدخل السن     

 26803071700121                  جاد مصيلحى شوقى انتصار              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26904031701664                      بدوى على على ايناس              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26810301701616         اللطيف عبد فتوح اللطيف عبد طارق              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق27803041700081           الزغبى اللطيف عبد رمضان حالوه              قويسنا

 28507101702815           محمود ابراهيم الحميد عبد احمد              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 28101251702884                 ابراهيم حافظ صبحى نجالء              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27501250106557               احمدمحمود السيد صالح طارق              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26605111701072               الدسوقى مليجى بسيونى مجدى              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق27401011705789                   ابوزكرى على شبل شيماء              قويسنا

                      إيقاف 28909301702675                     على محمد مسعد اسالم              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق29501291700398                   شحاته حفنى محمود محمد              قويسنا

 27712280103774                   حسين مصيلحى حامد عاصم              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26711151700065                 الخولى السيد محمد ايناس              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق27903151700529         العكبرى حامدعلى الحميد عبد وفاء              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق27612011702225             العزيز عبد احمد السيد نجالء              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق29302161701349      الباقى عبد ابراهيم الباقى عبد هدير              قويسنا

         مستوفاة غير االوراق28001151701894               مصيلحى السيد مصيلحى السيد              قويسنا

 29602091700378                محمدشحاته محمود سعيد بدر              قويسنا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27006221701615         الرحمن عبد الغنى عبد توفيق جمال              قويسنا

 27108151701652                   النجار السيد محمد رضا              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26902061701607                  العطار حبيب عادل نجالء              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26804261701413                   سلطان سنوسى فتحى احمد              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26111010101608                    سالم محمد سالم سعديه              قويسنا مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق29001011726572                   مرسى احمد احمدى محمود              قويسنا

 28001101702792                    مصلحى كمال محمد عصام              قويسنا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29008011705391                      بشير فتح احمد محمد              مـنـوف

         مستوفاة غير االوراق28409241701761              حماد سعيد الغفار عبد ايمان              مـنـوف
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         مستوفاة غير االوراق28408041702197                 ابوعاشور امين سمير شاكر              مـنـوف

 27703091700703                    محمد رشدى محمد اسماء             اشـمـون للشروط مطابق غير الدخــل    

 29408200101632                  سليمان قناوى سعيد تامر             اشـمـون للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28502211100151                   خرشوم رشاد زكريا احمد               شـطـا

 27505081100442                ابوالعطا احمد يوسف حسنيه               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27706191100346                    غنيم مسعد مسعد جيهان               شـطـا

 28202261100093                   ابراهيم محمد محمد نصر               شـطـا ارض او وحده له العميل       

         مستوفاة غير االوراق26305191201721                  احمد الشحات فتحى امينه               شـطـا

 27505261100271                  الهنداوى على صبرى شادى               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29504221100171                     خلف محمد مصطفى محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق29204011101554                   لويزى رمضان رضا محمود               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27404208800235                فايد رجب الوهاب عبد محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق24606221100341                   فرح محمد توفيق فلمينه               شـطـا

 26609230300219   الواحد عبد الحليم عبد ابراهيم ابراهيم               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29201111100106              الفضيل عبد محمد حسن نورهان               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27207201100203                    خضير محمد حسين نجالء               شـطـا

 28906061100312               بدوى ابراهيم محمد ابراهيم               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26505041100306                  حسن الدسوقى محمد عايده               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29001231100232                  الراجحى محمد احمد هشام               شـطـا

 25509011100231                    غنيم احمد السيد احمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 27507128800092                     الشريف عوض حسن سامى               شـطـا ارض او وحده له العميل       

 29612011102098                  البراوى محمد احمد محمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 29703031100194           الهاشمى ابراهيم احمد احمداحمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 29606050300131               موسى عبده السعيدعبده رامى               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27308101100266                      صفا محمد محمد نجوى               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28211181100261             محمدفرح التابعى التابعى رشا               شـطـا

 26605010300069                      غنيم مصطفى على هند               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق26210181100284                    السبع عبده خليل نجيه               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق29402171100097                     قوطه مسعد محمد احمد               شـطـا

 27411291100416                 الخضرى التابعى محمد عزت               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27907081602155                 محمدحسين امين كمال محمد               شـطـا

 26301121100639                   ابوحسين على محمد مسعد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق26612181100153                   رسالن محمود محمد محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق26810041100125              المتبولى ابراهيم محمد سناء               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28312111100346             ابوعبدهللا السيد مصطفى نعمت               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق26604062201402                 الحق عبد محمد مختار عزه               شـطـا

 28207101203114            كاشف الشحات الحميد عبد مصطفى               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27203121100509           الدرسه ابوالمعاطى ابراهيم مها               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27809091100466                      فياض محمد عزت غاده               شـطـا

 29101051100395          العيسوى احمدابوالعطا رضا السيد               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27702041100431                    زيدان يوسف احمد عمرو               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق29408181100051       محمدالحمامى الرحمن عبد عبده اسالم               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق29211101100651                       خضر على محمد عصام               شـطـا

 28203161100271                داود الغنى عبد محمد محمد               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26103061100387      الشربينى النبى عبد المنعم عبد فاتن               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 26108141201801        الشابورتى الباز الجواد عبد ماجده               شـطـا مطابقين غير والدخل السن     



إنطباق الشروطالرقم القومىاالسمالمدينه

         مستوفاة غير االوراق28706151603977                 سالم ابراهيم محمود محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28309121100459                       شطا على سميح محمد               شـطـا

 25912101100182                زنو محمود احمد محمد سميه               شـطـا مطابقين غير والدخل السن     

 27909021100382             السيد القادر عبد السعيد هدى               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29512101100251              دعبس ابراهيم ابراهيم محمود               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 26710021100141              يوسف محمود الخالق عبد حنان               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29601241100076                  العراقى محمد رافت محمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 27607171100279               داود احمد ابراهيم ابراهيم               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29208181100353                  الشامى مختار عادل عادل               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق29402051100671                  الشامى مختار عادل محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27112171100059             غانم الرحمن عبد السعيد وحيد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق29010141100275                    زراع عاشور رافت كريم               شـطـا

 27901011103498                القشالن السيد محمد محمود               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27301241100342                الشربينى محمد شعبان صباح               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27604231200431                       حسن عوض محمد طارق               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26704071100303                على محمد الفتاح عبد ليلى               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28402241100096                    صميده محمد محمد محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق26603271100145                ابوالفرح يوسف احمد سميحه               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق29301071100251                  ابوعرام محمد جمال احمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28802051100063                     جميل احمد السيد سمر               شـطـا

 26601101204121                   الالوندى طه فوزى بشرى               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 27203011204597           القادر عبد السعيد احمد السعيد               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29301091100214                     جمعه يحيى محمد عمار               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق29107161100216                      شطا حامد فوزى احمد               شـطـا

                      إيقاف 29403161100541                     شطا حامد فوزى ايمان               شـطـا

 29803051100802          خميس السيدالعربى رفعت هللا منه               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27802111100358                  صلى محمد المكباتى وائل               شـطـا

 29601181100217                     بصل محمد ايهاب ادهم               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29404281100117        المرسى محمود محمودعوض الرحمن عبد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28304011100338                  الجيار كمال مجدى محمود               شـطـا

 29606221100454                     طلبه محمد عبده محمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27801140103351             الجالد محمدالسيد السيد محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق29509241100757                     سويرى حسن حسن السيد               شـطـا

 28003131100609              امين العاطى عبد السيد سعاد               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26111111100173                   دحروج عبده احمد مختار               شـطـا

 29702191100071                    حسن شرقاوى فتحى محمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28506161100109                الغرباوى فتحى محسن ايمان               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27211121100277                  صبيحه مسعد السيد السيد               شـطـا

 27504211100214                  رجب خليل ابراهيم اسامه               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26604051100744                 البربير رمضان وديع سهير               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 28508201100673                     عمر مسعد فاروق مسعد               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29604141100531             يوسف محمدعبدالفتاح رضا غريب               شـطـا مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق28304111100611                     فياله نصر عبده احمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27708251100319              مجاهد عوض مختار ابوالمعاطى               شـطـا

 29601021100059                    حماد احمد السيد احمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 26802021100142                      سالم فهمى فهمى مها               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    
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                      إيقاف 27904021100305        ابوالمعاطى الدسوقى ابراهيم جيهان               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28202071100453                الطربيلى عبده طه ابراهيم               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28101152201598                   حسن ابوسريع محمد راضى               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27909181100745                      الطويل صبح على هبه               شـطـا

 27603141100368           الحمامصى اللطيف عبد محمد مروه               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 28506141100234                     شحم عبده محمد اسالم               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26503221100476                     بصل محمود مسعد احمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28810151100438                 الكيالنى جابر صابر رامى               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28903181100236                 جوده الشربينى سمير نادر               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28809261100419                       وزه محمد حسن محمد               شـطـا

                      إيقاف 27307291100104               حسان الرحيم عبد ربيع وفاء               شـطـا

                      إيقاف 28404011101703                    اللفات احمد عصمت هدى               شـطـا

                      إيقاف 28111091100225                    الخضرى مصطفى على رشا               شـطـا

 29305041100391                 العشرى محمد محمود السيد               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29512061100164                  الحمامى احمد محمد صدفه               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28407221101047                   المليجى محمود محمد مى               شـطـا

 29611011100714             منصورالخميسى توفيق عزت احمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 27111101100101                     الجمل مسعد على عبير               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26701311100463               الغرباوى السيد عطيه نيللى               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 28209201100528              المقصود عبد سعد احمد تيسير               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق29005011101918                   الريس محمد سمير محمود               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق26702271100429                   النجار على محمد رشيده               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27111121100132                 عيد على ابوالمعاطى محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27103251100441                     االلفى على محمد امل               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28210061100521                    نصر احمد السيد صبرين               شـطـا

 27210021100346             محمدالشوبكى فكرى محمد ايمان               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27101311100524                   طرابيه حسين محمد زينب               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27608251100373                 العوادلى طه مسعد اكرامى               شـطـا

 26702071202723                   المهدى عطوه قطب فاطمه               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

                      إيقاف 26709091100441                   كيوان سعد محمد انتصار               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27104271100479                   النجار محمد يونس مسعد               شـطـا

 27302271100319                      عسل حامد حامد محمد               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 25905131100482          زياده اللطيف عبد ابراهيم عزيزه               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 29511201100651              العربانى محمد سعدمسعد عادل               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29407161100813                     معاوى احمد على محمد               شـطـا

 29006061100684                جمعه مصباح ابراهيم حسناء               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27606161100541                      محمد شعيب رشدى رضا               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29608161100177             شحاته السيد مجدى الناصر عبد               شـطـا مطابقين غير والدخل السن     

                      إيقاف 28907261100453                    قنديل محمود نصر احمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28505271100256                ابولبهان احمد مصطفى كريم               شـطـا

 29610141100116            االلفى ابراهيم ابراهيم السيد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 29603011103133                    فرحات صالح حلمى عصام               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28311101100422                       حرب طه السيد رحاب               شـطـا

 29608011103836                     فرح مصطفى محمد احمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27711261202455            الوصيف محمد ابراهيم مرادعبده               شـطـا

 29602261100893                  الحناوى محمد سمير احمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    
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         مستوفاة غير االوراق27610221100098                   الهندى احمد غريب محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق29306161100472                   حسن عبده طاهر ابراهيم               شـطـا

 29110131100565                  الدبسى محمد المهدى منى               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29604171100064                  الدومانى متولى عيد ايه               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 29602121100711                    العزب حمدى حمدى سامح               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق26211301100093                       على عوض هاشم سمير               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28608041100676                      سرور على احمد احمد               شـطـا

                      إيقاف 27411271100193                 الكرارتى حامد حمدى هانى               شـطـا

 29511011209576         ابراهيم محمدالعربى ابراهيم يحيى               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29603151100061                   الصرفى حسن السيد دنيا               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28601081100518                    شلتوت عبده رشاد راضى               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28505271100272                ابولبهان احمد مصطفى محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27601071100729                 الزالقى محمود احمد بسمه               شـطـا

 26401061100744                 التابعى محمد محمد ايمان               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 29803221100551                 الدبسى عطيه حسن ابراهيم               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27411261100179                  تعلب ابراهيم محمد محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28202111100885                    ابوسمره زكى محمد هبه               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28001011106155          الجبالى محمود السيدالعربى محمد               شـطـا

 29511031100155                الغاياتى السيد جالل احمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29404121100358                    العتمه رجب محمد عمار               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28310211100146                      شطا شحاته محمد رضا               شـطـا

                      إيقاف 28211071100398              ابوالعطا السيد السيد مصطفى               شـطـا

 29602071100234                  االلفى السيد محمد محمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

                      إيقاف 28808011101472                  السيد السعيد اسعد محمد               شـطـا

                      إيقاف 28703191100502               ابراهيم شطا محمدصالح سالى               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27802271100311                 ابوسنه حامد على ابراهيم               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28102201100391                  السقعان محمد محمد هيثم               شـطـا

                      إيقاف 28307061100079                  سعدخفاجى يوسف سعد محمد               شـطـا

 29601091100731                    بشله السعيد رضا محمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 29510211100513                       عيد محمد رزق وليد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27601058800363                  حمص حامد ابراهيم لمياء               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27107151100687                   الفيومى حسن محمد هيام               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27804231200341                    عليوه محمد على شيرين               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27212061100341               النبى عبد محمد نجاح اكرام               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28512211803157              السيد السميع عبد محمد امير               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق26912081100397              ابومحمود مصطفى السعيد رافت               شـطـا

                      إيقاف 26906301200363                ابراهيم مصباح صالح ايمان               شـطـا

                      إيقاف 28602061201322                   سند الدمرانى فتحى هبه               شـطـا

                      إيقاف 28908121203712            احمدمندور الشربينى محمد حسام               شـطـا

                      إيقاف 28312121100603          مندور احمد الشربينى محمد سوزان               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق26612291100566                       وحيش على على منال               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27502051100287                    جادو محمد جالل جيهان               شـطـا

                      إيقاف 28711031202654            احمدمندور الشربينى محمد محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق27308131100121                   صقر فاضل على على دعاء               شـطـا

 28301011107678                     خليل حامد فتحى محمد               شـطـا ارض او وحده له العميل       

         مستوفاة غير االوراق28901011112351                السمان عوض هللا عبد محمد               شـطـا
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         مستوفاة غير االوراق27606131100482                  السنان شعبان محمد نصره               شـطـا

                      إيقاف 28611121100236              العوادلى محمدطه السيد محمد               شـطـا

         مستوفاة غير االوراق28912231100231                 المداح المرسى احمد حاتم               شـطـا

                      إيقاف 29109171100217               الحق عبد مختار جمال مختار               شـطـا

 29511061100192            محمدين الهادى عبد ايمن اسالم               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

 29605011100056       الطرابيلى محمد احمدعبدالحميد محمد               شـطـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق26708171100152                 مصطفى ابراهيم احمد احمد               شـطـا

 28106241100144                    الجمل حسن ماهر شيماء               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28108031100331                 الدنون مصطفى محمود محمد               شـطـا

 29307011102015                     محمد عبده ربيع احمد               شـطـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27303291100443               ابوجادهللا مسعد طاهر هيام               شـطـا

 26604291100342                         شرف طه محمد امل         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27108011100829                الديب محمود االمام اموره         البرج  عزبة

 28307101801661                     عباس السيد خميس منى         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28501050300191                     الكلش ذهدى خضر محمد         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28311171100501                  يوسف المغربى رضا شيماء         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28001291100611             مورو مصطفى المنعم عبد محمود         البرج  عزبة

 26704051100145                     يوسف محمد محمد خضره         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27201201100647              الغنى عبد احمد ممدوح كريمه         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق27312151100663                     موسى عبده محمد زينب         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق28304081100548              االشقر الخالق عبد وفقى مها         البرج  عزبة

 28108308800408                    بروه احمد محمود سلوى         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26508091100284                     ضيف احمد رمضان نعمت         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28401291100465         السنابطى الوهاب عبد محمود تيسير         البرج  عزبة

 28307011101104                     طبل عباس محمد هنادى         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27305051100406           الحناوى الفتاح عبد عادل نجالء         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26403291100461                البهلول محمد محمود عيوشه         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق26707011100214                عثمان حسن على الحميد عبد         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق27806261100203               شحاته الحميد عبد على رباب         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق26902061500075                   دياب حسن هللا عبد حسن         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق27510211802472                        بدر حسن محمد عيد         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق29302151100967                  السويسى سعد عادل تغريد         البرج  عزبة

 26607111100501                    سرحان محمد يوسف مرفت         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27209101200777              المتولى توفيق المتولى نهاد         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق27710171100479                  البساطى محمد محمد حمدى         البرج  عزبة

 26609250300312                    شتا حسن الحى عبد كرم         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الســـن    

 29104131100468                 السنباطى محمد عوض نعمات         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29009141100188                   عياد على محمود ياسمين         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق27508061100411                   عقيله محمد عباس منصور         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق29409181100359                   الزاهد حسن جمال اسالم         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق28101211101217                      مسعود حسن عبده نور         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق29011201100489         ابوعماشه الجواد عبد عبده نرفانا         البرج  عزبة

 27704011300561                حسن العزيز عبد السيد رشا         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26711271100703            الشحات الحليم عبد منير ايمان         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق29501011108685                   ابوشتا سعد محمد ايمان         البرج  عزبة

 26512141100181              مصطفى الدسوقى ابراهيم سميت         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الســـن    
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 26307261100408                  الزغبى مختار محمد سعاد         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27401011102057                    سماحه احمد عبده محمد         البرج  عزبة

 28902171100134            عزالدين يوسف محمد الرحمن عبد         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

 29605041100492                     بزوم محمد عطيه احمد         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29401141100339              محمد الحميد عبد شعبان يوسف         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق26503011200532           الشيخ الحسنين البارى عبد محمد         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق26701231100454                      حرز عبده محمد محمد         البرج  عزبة

 26712091100469                البسيونى احمد محمود عيشه         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

 27807211100152                      شطا صالح محمد سمير         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

 28204041100222                عبده الدسوقى ابراهيم رشا         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الدخــل    

 29608191100295                  الكستمونى طه محمد كريم         البرج  عزبة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28905071100357                      كند حنفى محمد وائل         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق28906131100111                  ابوغتمه محمد حمدى احمد         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق26803291100388            ابوالعنين عبده ابراهيم فايزه         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق27306101100735             ابوالعنين عبده ابراهيم اشرف         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق28505151100635                 الزيات مصطفى مصطفى هانى         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق29501071100497                      محمد لطفى حسن احمد         البرج  عزبة

         مستوفاة غير االوراق28010071400809             احمد عمران العابدين زين هند              الزرقا

         مستوفاة غير االوراق27610201201807          معوض الرؤف عبد العليم عبد مرفت              الزرقا

         مستوفاة غير االوراق27101171100618                     معيزه عوض ربيع محمد              الزرقا

 26708071200656                   احمد محمد السيد محمود              الزرقا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27702011204836               الفرارجى احمدعلى على سامى              الزرقا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29108261100571              شقريه السيداحمد السيد محمد              الزرقا

         مستوفاة غير االوراق28906011102713             العليم عبد السنوسى خضر هشام              الزرقا

 27806011100861                    رحمه عبده ربيع رانيا              الزرقا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27803091200454     مصطفى الديسطى الديسطى ابوذكرى مصطفى              الزرقا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29511091100171             محمدشلبى طاهر هللا عبد احمد              الزرقا مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق29107141100741                االسود محمدفرج فتحى شرين              الزرقا

 28003091100783                    موافى محمد محمد سماح              الزرقا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27610091100805                    موافى محمد محمد سلوى              الزرقا للشروط مطابق غير الدخــل    

 28003020100928                    الجندى على على ايمان              الزرقا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29709061100936                      عرابى حسن ناصر حسن              الزرقا للشروط مطابق غير الســـن    

 29603281100411                  الهجرسى احمد طاهر احمد              الزرقا للشروط مطابق غير الســـن    

 28001221100591                  شتيه السعيد فاروق فوزى              الزرقا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28606161100855                عيد السقا الدين محى موسى              الزرقا

 27309081100546                الصعيدى ابراهيم صالح امل              الزرقا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29009111100493                     السيد رزق حسنى وليد              الزرقا

         مستوفاة غير االوراق29308021100751                   عوض سعدمحمد عصام احمد              الزرقا

         مستوفاة غير االوراق28803112401858                 احمد هللا عبد احمد فولى           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق28808202407377                  عطاهلل السيد صالح محمد           مزار  بنى

 25011032401488                 على محمد الجواد عبد تبر           مزار  بنى للشروط مطابق غير الســـن    

 26602242800654               احمدالسيد محمد احمد اسامه           مزار  بنى مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق28612012410957                   محمود محمد احمد حماده           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق27003262402194                   هندى ابراهيم محمد على           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق26512042403465                    حسين احمد محمد نفاذه           مزار  بنى

 26412102403236              خليفه الرحمن عبد انور عاطف           مزار  بنى للشروط مطابق غير الســـن    
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         مستوفاة غير االوراق28001292402271                      سيد زكى حجازى محمد           مزار  بنى

 26107142400801                      محمد زكى حسين نجوى           مزار  بنى مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق28601222403269                     محمد عوده محمد هيام           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق28106222402601                   محمد الجنيدى ماهر حجه           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق27610202402946                  محمود متولى حسنين عبير           مزار  بنى

 29612132401556                      على احمد فكرى عالء           مزار  بنى للشروط مطابق غير الســـن    

 29606222402284                    محمود عويس صابر زينب           مزار  بنى للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29201172401354               الرحيم عبد مرعى سعيد هشام           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق29304022400639               كامل بالل الناصر عبد محمد           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق29505012411913                   سليمان خلف رمضان احمد           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق29309012404417                    ابوزيد حسن وحيد محمد           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق27408082402471          الواحد عبد العزيز عبد محمد رضا           مزار  بنى

 28111092402888                      محمد فؤاد جمعه سحر           مزار  بنى للشروط مطابق غير الدخــل    

 25901212400701         العظيم عبد المنعم عبد احمد ثريا           مزار  بنى للشروط مطابق غير الســـن    

 27609012404537                      محمد احمد على احمد           مزار  بنى للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26710162401934                العال عبد على احمد السيد           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق26706292401581                 على الحميد عبد حسين سحر           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق27306082401613               محمد المحسن عبد احمد فادى           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق27709242403364           ابراهيم الفتاح عبد سمير تهانى           مزار  بنى

 26602152401793                   احمد صادق مصطفى مصطفى           مزار  بنى للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28303262403821                السيد عمر هللا عبد سعديه           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق28101142403761                   محمد محمد محمود اميمه           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق27910242402331               محمد السيد ابوالليل سعودى           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق28611172403519                      طلب حبشى على مصطفى           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق28312032404283                  محمد محمد عادل شاهيناز           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق28807132402341                    على محمود محمد عائشه           مزار  بنى

         مستوفاة غير االوراق28509082403855           هللا عبد الرحمن عبد محمد عالء           مزار  بنى

 29705012606829                    محمد قاسم خلف صابرين             المنشاة للشروط مطابق غير الســـن    

 26506092600822                     بخيت عرفه على مديحه             المنشاة للشروط مطابق غير الســـن    

 26407082601105                   عثمان احمد حامد سعديه             المنشاة مطابقين غير والدخل السن     

 26207182600913                     فراج حسين احمد حسين             المنشاة مطابقين غير والدخل السن     

 28704152602572             حسن ابراهيم وجيه الدين جمال             المنشاة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26803172601484             بيومى محمد الراضى عبد رسميه             المنشاة

         مستوفاة غير االوراق29308152604657                   سليمان هريدى عزب حسين             المنشاة

 29608192600895                       محمد احمد على كرم               جهينة للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28404052600617                   عثمان محمود محمد عصام               جهينة

 28301082601479                      على محمد محمود عمر               جهينة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28209142600678             احمد العال عبد غيطانى محمود               جهينة

         مستوفاة غير االوراق29311012608246                   احمد محمد السيد نجالء               جهينة

         مستوفاة غير االوراق27304092600514                    احمد محمد محمد محمود               جهينة

         مستوفاة غير االوراق29201112602814                     حسن محمد محمود هشام               جهينة

         مستوفاة غير االوراق26706072600612                 ابراهيم محمد السيد محمد               جهينة

 26608262600269                     غانم ادم احمد منيره               جهينة مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق28702052601231                ابراهيم حسانين جمال رائد               جهينة

         مستوفاة غير االوراق28801162601341              احمد اللطيف عبد محمد شيماء               جهينة

         مستوفاة غير االوراق28611302600435         المنعم عبد اللطيف عبد كمال طاهر               جهينة
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         مستوفاة غير االوراق26802012600817                     قاسم صهبى سلمى فتحى               جهينة

         مستوفاة غير االوراق27901092600831                    قاسم صهبى سلمى مرتضى               جهينة

         مستوفاة غير االوراق29005212600599                      صالح عوض محمد احمد               جهينة

 28411212600895  المولى عبد ستاوى الدين جمال الشكور عبد               جهينة للشروط مطابق غير الدخــل    

 26503242600274                    حميد احمد محمود احمد               جهينة مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق28302122601627                احمد على الفضيل عبد نصره               جهينة

         مستوفاة غير االوراق29312072601239                 محمد السيد ابراهيم فتحى               جهينة

         مستوفاة غير االوراق29202102602456                الرحيم عبد نوح نادى احمد               جهينة

         مستوفاة غير االوراق28805012602379                الرحيم عبد نوح نادى محمد               جهينة

 27712272600319                   احمد الليثى عبده محمد               جهينة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27610112600641                ربيعى ابراهيم محمد بخيته               جهينة

         مستوفاة غير االوراق26707252600901          الرحيم عبد العال عبد محمد امال               جهينة

         مستوفاة غير االوراق27403162600485                    محمد احمد محزم جيهان            طـهـطـا 

 26908312701049                     مرسى حسن محمد حسنيه            طـهـطـا  للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29602112602134              السيد الحفيظ عبد سمير مدحت            طـهـطـا 

         مستوفاة غير االوراق29203152602631                 اسماعيل احمد شعبان احمد            طـهـطـا 

         مستوفاة غير االوراق28008032600391                   ابراهيم على السيد على            طـهـطـا 

 29303012607077                   باسيلى موسى عادل ناير            طـهـطـا  للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28809102600168                   احمد السيد جالل شيماء            طـهـطـا 

         مستوفاة غير االوراق28112202601055             حسن المغربى الفتاح عبد صالح            طـهـطـا 

         مستوفاة غير االوراق27101092601831                     حامد محمد زغلول سعد               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق28410102600095                     فايد حسن احمد محمود               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق26703052600111                       فايد حسن احمد حسن               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق29011192601798               محمد فهمى الحمد شيبه يوسف               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق28611272602012                     محمد فهمى محمد طارق               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27803062600036                    شعبان فرغل جمال ياسر               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27909042603414                 الاله عبد حسن فراج كارم               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق28510202604751              احمد خضيرى السميع عبد عماد               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق29203142603419              مصطفى محمد السميع عبد محمد               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق29504292600272          العال عبد احمد الجابر عبد صالح               سوهاج

 26908012601964                    احمد محمد حمدى اميمه               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28109132600101                 الكريم عبد على صابر امل               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق28709082602628                   محمد عثمان البدرى عزه               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق28104192600036              حارس العليم عبد ابارى احمد               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق26904212601793               هللا عبد عبدربه محمد احمد               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27707232600169                      حسن محمد سيد فايزه               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27003092600077                   سليمان محمد فتحى عاطف               سوهاج

 26911292602279                  محمد السيد محمود عثمان               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27903122600086                 سليمان شحاته محمود صفاء               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق26409102600057                    السيد احمد صبر منصور               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27702222600134                  هللا عبد سيد كمال عالء               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27004082600075                     احمد عطيه كامل محمد               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق26802252600121                   محمد محمد رمضان ايمان               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق29311272600711                محمود طه الصبور عبد محمد               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27212142600071              احمد السيد عشرى الرؤوف عبد               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27502032601551        سليم الحميد عبد النعيم عبد عاشور               سوهاج
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         مستوفاة غير االوراق27608232602112               احمد الرحمن عبد محمد ياسر               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق28208152600114                  حسن جاد رجب الرحمن عبد               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27307082600043                محمدرمضان احمد احمد سميه               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق29004102600821                      محمد زكى احمد فاتن               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق28112262600406                بهنساوى محمد محمود هويدا               سوهاج

 26711102600071                     احمد على السيد احمد               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

 28408182600177                    السيد جالل محمد عمرو               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

 28406142600091                  سليمان احمد شعبان احمد               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29511302601171                  محمد محمد فرج الطنطاوى               سوهاج

 27907292601929                  احمد السيد احمد صابرين               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

 29609012615918                      محمد حسن محمد احمد               سوهاج للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28701252604361                  محمود السيد على ابتهال               سوهاج

 28003312501184                    مسلم احمد كامل اسماء               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27803062602195                   حسانين حافظ محمد عالء               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27703132602061                    محمد محمود صبرى زينب               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق28102102603772                 دياب هريدى ابوالوفا خلف               سوهاج

 29602222600811                  خليل ابوضيف جمال محمود               سوهاج للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق26907022600081                      جاد احمد فتحى صفيه               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27303302600061                    سعيد صابر انور كريمه               سوهاج

 26809132600068                سليمان عثمان محمود ساميه               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27910102600132                     مهدى امين عاطف امين               سوهاج

 27703022600047                 ابراهيم احمد عاطف تغريد               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

 26901222600044          محمودالمساوى السيد محمود هويدا               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

 27105232600037                  السيد مجاهد شعبان ايمن               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

 28201282600065                اسماعيل حافظ اسماعيل منى               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27708142600077       الرحمن عبد مصطفى الفتاح عبد رمضان               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق28206272600085                محمود ابوالحسن صبرى شرين               سوهاج

 26705022800576                   سولاير رياض عياد عماد               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

 28607202603961              الاله عبد محمود شعبان عفاف               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

 27101022600152                      حسين محمد حسن عارف               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

 27610162603218             اللطيف عبد محمد رمضان اسامه               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

 28303182601169                     السيد على حمدى نجاه               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27512032601971                  ميرعلى السيد احمد فراج               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق28804202603693                محمد الدين محى محمد محمد               سوهاج

 27607272602151               اسماعيل حافظ اسماعيل خالد               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28210042600059                     قاسم محمد جابر محمد               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق28809192603527             االمير الرحمن عبد دريس زينب               سوهاج

 28209152602695             هريدى محمد العزيز عبد محمود               سوهاج للشروط مطابق غير الدخــل    

 29605202604739              العزيز عبد محمود ناصر احمد               سوهاج للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق27101302602011                    مطاوع محمد محمود على               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق27608112601902         الرحيم عبد محمد النبى عبد صبريه               سوهاج

         مستوفاة غير االوراق29005052605777                     على حمزه محمد رمضان             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29104292602277              الرحمن عبد محمد احمد اسامه             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29003102606459          الراضى عبد محمد الحفيظ عبد رجب             المراغة

 28611242602867                 حسانين شعبونى محمود عال             المراغة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28806252603999                   على احمد التعلب رمضان             المراغة
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         مستوفاة غير االوراق27702032603277                    على احمد محمود حماده             المراغة

 27111242602747                      محمد ضاحى محمد سجر             المراغة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28609012611501                      على احمد حسين عبير             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28703092603501                  هللا عبد احمد جمال عزه             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29008182604135                      على احمد حسين احمد             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28512182602601                    محمد محمد احمد مكاسب             المراغة

         مستوفاة غير االوراق27501282603064                مصطفى محمود عابدين محاسن             المراغة

         مستوفاة غير االوراق27502122602874             سالم عرابى محروص الباسط عبد             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29004112601702             الحميد عبد محمدين احمد نورا             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29002132603211           محمد الحليم عبد الهادى عبد عز             المراغة

         مستوفاة غير االوراق27908272603107                عيسى العال عبد عيسى كوثر             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28710262602331              احمد خضيرى السميع عبد احمد             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29203012611843                     محمد شعبان صابر هند             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28411052602918                     على السيد فضل مختار             المراغة

         مستوفاة غير االوراق27604212601106                 ابراهيم ناشد وسيلى حنان             المراغة

         مستوفاة غير االوراق26507212601883                  مصطفى محمود عابدين عزه             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29108062603539                    محمود محمد فتحى هشام             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29304102603948         الخالق عبد محمود العال عبد نعمه             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28206152602602                العال عبد حسانين سعد هبه             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28501022606233                   عثمان محمد حمايه محمد             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28706092602805            حسانين محمود النبى عبد نجالء             المراغة

         مستوفاة غير االوراق26605042601222                  سناده يسن دسوقى بسبوسه             المراغة

         مستوفاة غير االوراق27512252800444               االمير الرحمن عبد على هدى             المراغة

         مستوفاة غير االوراق26710112601771                    نوح محمود محمد اسامه             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28307212602136                  هللا عبد محمد على بهاء             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28311152602805               محمد الرحيم عبد احمد غاده             المراغة

 28605102600082                     عبده درويش عبده هبه             المراغة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27205252601425        الرحمن عبد السيد الرحمن عبد ناهد             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28805092601912                    محمود محمد دريس احمد             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29503202601767                  محمود حسن ابراهيم حنان             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29012222602961              هللا عبد حسانين شعيب قبصيه             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28404112602321         العال عبد حسانين العال عبد وفاء             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28106212602165               حسان العال عبد محمد سوميه             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28704042605118                  احمد محمد احمد ابوطالب             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29407052600652                   احمد قبيصى ايمن محمود             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28404162602143                   محمد مصطفى محمود زينب             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29503292602376              بهنساوى عروس العال عبد رضا             المراغة

         مستوفاة غير االوراق27507052602423             محمد الواحد عبد عطيفى مشيره             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29103192601757                      حسن محمد صبرى محمد             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29407032600974                   حسين ابوضيف فتحى محمد             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28506062602135                     احمد السيد عيد احمد             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29002252603711                احمد فراج الرحيم عبد على             المراغة

         مستوفاة غير االوراق28801192603038               احمد فراج الرحيم عبد محمد             المراغة

         مستوفاة غير االوراق27710112602819                     بكر محمد محمد مسعود             المراغة

         مستوفاة غير االوراق29401012662011                   محمد المهدى محمد كريم             المراغة

         مستوفاة غير االوراق27212242602047                     احمد انور سالم نعمه             المراغة
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 26405102602178              هللا فرج ربه عبد ثابت صبرى             المراغة مطابقين غير والدخل السن     

 27011212602471               ابوزيد محمود البدرى مصطفى             المراغة للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27308282601385              السيد محمد الحميد عبد سهير             المراغة

         مستوفاة غير االوراق27210111601719          محمدشحاته القادر عبد السيد سعد            العـريـش

 28604261600771                    دبور احمد محمود ياسر            العـريـش للشروط مطابق غير الدخــل    

 27604241300875                هللا عوض سويلم صابر احمد            العـريـش للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27001312501102                 سليمان حسين حمدان ساميه            العـريـش

 27610112400189            محمدعبدالحليم النبى حسب امال            العـريـش للشروط مطابق غير الدخــل    

 28309211603875               عماره محمود ابراهيم محمود            العـريـش للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28509111900341                   محجوب محمد محجوب هناء            العـريـش

 29608163400101                   سليمان يوسف احمد منار            العـريـش للشروط مطابق غير الســـن    

 26204222400506                اللطيف عبد سيد سعد سميره            العـريـش مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق29109053400061                     حسن على محمود ايمان            العـريـش

 27611200102844                 الشريف شعبان محمد هويدا            العـريـش للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29101092701671                  محمد احمد امبارك محمود      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق27305022701514             هللا عبد طلب الاله عبد محمد      الجديدة  قـنـا

 28309061701601                الراضى عبد ضاحى جمال رشا      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 28610302703386                  مبارك محمود مبارك هناء      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27402092702581                   محمد احمد مبارك شاديه      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق28508312702109                    محمد احمد امبارك امل      الجديدة  قـنـا

 27411182702261                ابراهيم فكرى مبارك اكرام      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27407302700766                     سمان محمد حسن هنادى      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27607312701948                    جندى اسحق فوزى رانيا      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27207012702324                  احمد محمود فاروق مديحه      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27303142701027                       محمد سيد على كوثر      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29012152703179                  ميخائيل حليم سامى سامر      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق27111092702136                 على محمود احمد ابوالحسن      الجديدة  قـنـا

 26602052701013                محمد العزيز عبد فؤاد يحى      الجديدة  قـنـا مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق28001222701777                     محمد حسن محمد محمود      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق26003022701115          الرحيم عبد على الهادى عبد محمد      الجديدة  قـنـا

 27101192800415               هللا عبد المهدى محمد عربى      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26705152701171              رمضان محمد العظيم عبد عالء      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26907262701364              محمد عويس القادر عبد كريمه      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26807122700908                احمد الرحيم عبد محمد منى      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27712222701319                    جرجس سدارى اديب ايمن      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق27704302701198               عامر الباسط عبد محمد جمال      الجديدة  قـنـا

 26809282800731                     محمد هالل مرعى حربى      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28907152701251            النشاشقى الغنى عبد فتحى حاتم      الجديدة  قـنـا

 27204112702055                    مصرى فارس مكرم ايهاب      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26701102700755             هللا عبد طلب الاله عبد خالد      الجديدة  قـنـا

 27912092703399                   احمد زيدان احمد مصطفى      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29412312700072                      احمد محمد رجب محمد      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق27003082701517                   محمود خليل مبارك شحات      الجديدة  قـنـا

 25910312700183               عمر محمود الرازق عبد ليلى      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28503032701997                  على احمد عباس هللا عبد      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق28202202703272                     محمد محمد احمد محمد      الجديدة  قـنـا
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         مستوفاة غير االوراق29102012703836               الضوى الرحيم عبد محمد رجب      الجديدة  قـنـا

 27507122700517                  محمد حسن جعفر هللا عبد      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28910092702016               يوسف محمد القادر عبد احمد      الجديدة  قـنـا

 27806142701711          خليل ابوالحسن الرحيم عبد ايهاب      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 29307012802177                   احمد محمود غريب مصطفى      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27412022702066                      جاد محمد محمد امنه      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28106072701681                     محمد على حسين ساميه      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق28704182702393                  سليمان منصور رافت بشوى      الجديدة  قـنـا

 29504012707271                     بشير فخرى رافت عماد      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27306302701729             اسماعيل جادالمولى بطيخ سنيه      الجديدة  قـنـا

 26802222700482                محمد العال عبد محمد حسنه      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29106288800555                     مصطفى محمد حازم انس      الجديدة  قـنـا

 28712072704105                      حسان دياب عزاز سحر      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29409262700555        مرعى الحميد عبد محمود الرحمن عبد      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق27101022701862                 احمد محمد جادالرب حمديه      الجديدة  قـنـا

 28002012700693                     امين احمد امين احمد      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27811192702054                     جالل احمد محمد يوسف      الجديدة  قـنـا

 27209262701849                   همام على سعدهللا سعاد      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 27609082701636                 عفيفى محمد اسماعيل عماد      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

 26809192700509                محارب احمد عبيدهللا زينب      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29301212700079                     محمد انور حمدى احمد      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق28711142702494                    محمد عباس مصطفى محمد      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق28410032703444                  ابراهيم على محمود ساره      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق27910072701281                   احمد اسماعيل على حنان      الجديدة  قـنـا

 26909182701251                    حسين محمد رمضان اشرف      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27810252702303                على ابراهيم ابراهيم نجوى      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق27403072701606                     احمد غزالى طه شاديه      الجديدة  قـنـا

 26808242701467                  محمود محمد محمود كريمه      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27504062700483         محمد العزيز عبد المنعم عبد حنان      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق28510032700733                    فهمى الدين جمال محمد      الجديدة  قـنـا

 28408122702477              محمود عباس الرحيم عبد هانى      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27204012701736                     ضمان حسن محمد حماده      الجديدة  قـنـا

 26812122701622                     احمد محمد خير وهيبه      الجديدة  قـنـا للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28710242704056                   محمود حجاجى يوسف محمد      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق29008042700169             حفنى الغنى عبد وزيرى صابرين      الجديدة  قـنـا

         مستوفاة غير االوراق29208302701139                     حسن حسين ممدوح حسام      الجديدة  قـنـا

 29511202604297                    فرج فتحى محمود مصطفى       الجديدة اخميم للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29403032601673               احمد مهدى الرازق عبد احمد       الجديدة اخميم

         مستوفاة غير االوراق28312072600093                     السيد على محمود على       الجديدة اخميم

 29301012631013                  محمدين صادق رمضان احمد       الجديدة اخميم للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29008012600291              مرسى اسماعيل ابوالغيط محمد       الجديدة اخميم

 29202022600037                     محمد يوسف فتحى طارق       الجديدة اخميم للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27801162602823                  مرسى السيد منصور خيريه       الجديدة اخميم

         مستوفاة غير االوراق27803282601858          احمد الكريم عبد قدرى العال عبد       الجديدة اخميم

         مستوفاة غير االوراق29002112600053                 ابراهيم السيد احمد هشام       الجديدة اخميم

 26605182600072                 السيد حمدان رمضان السيد       الجديدة اخميم مطابقين غير والدخل السن     
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         مستوفاة غير االوراق26104162601634          هللا جاد نصرهللا هللا جاب داود       الجديدة اخميم

 26403162600201                   احمد محمد مصطفى صبريه       الجديدة اخميم مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق27008112701047                    احمد محمود عازم حنان       الجديدة اخميم

         مستوفاة غير االوراق28201282600138              موسى الوهاب عبد خليفه عصام       الجديدة اخميم

         مستوفاة غير االوراق28003022600154                   سولاير رياض عياد هانى       الجديدة اخميم

         مستوفاة غير االوراق28409012605979                 جورجى ساويرس شوقى بساده       الجديدة اخميم

 28810012601066                   السيد احمد جالل شيماء       الجديدة اخميم للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28601112600123                     السيد احمد جالل هبه       الجديدة اخميم

         مستوفاة غير االوراق27011202601336              هريدى محمد العزيز عبد محمد       الجديدة اخميم

 28404082600034                    السيد احمد جالل محمد       الجديدة اخميم للشروط مطابق غير الدخــل    

 26905032601171                ابوزيد محمد صبره ابراهيم   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29608052701896                      احمد محمد احمد حسن   الجديدة النوبارية

 28101311802883              خليل مراجع اللطيف عبد سوسن   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29509251502136                    محمود على محمود محمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28707011812416       الجليل عبد الدايم عبد مصطفى اسالم   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27803181802313         موسى الحافظ عبد الفضيل عبد محمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27005211801275                     محمد صبرى صالح صبرى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28202171802994                     حفنى حفنى عرفه حسنى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27307141802488               الغنى عبد احمد زكريا هناء   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27210141802042   الحميد عبد النبى عبد المولى عبد عزيزه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 26912061801674                  بسيونى السيد على رمضان   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27201121802055                   الشيمى حميده رجب انور   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28407261800053                 محمد على الجواد عبد على   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27101201802221                      عفش محمد رشاد سعاد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28203151806647                الوهاب عبد كمال فرج رباح   الجديدة النوبارية

 27907071802164          الشيخ هللا عبد العظيم عبد سهير   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28703081601191                     محمد احمد سيد محمود   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27206041802048                     محمد مرشدى فتحى عزه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29701081400854                     حسين عبده محمد احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الســـن    

 26903051802649                    فارس على البشير حياه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28301271801004          الغفار عبد محمد الغفار عبد رشا   الجديدة النوبارية

         مستوفاة غير االوراق26603011802022         الرازق عبد العظيم عبد محمد امال   الجديدة النوبارية

 29512011802095                صليب ابراهيم غطاس ابانوب   الجديدة النوبارية مطابقين غير والدخل السن     

 28805151800452           الرحمن عبد حماده العابدين زين   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28802061802651                      احمد خلف سليم خالد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28801251801906              محمدالزيات محمود فتحى مرفت   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29201201803467                 عمر محمد المنعم عبد عزه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27912271803037        محمود السالم عبد العزيز عبد خميس   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29108011217651                       فرج حافظ فرج احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27501301800755                  ابوهليل مدين يونس مدين   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 26805261801538       هللا ريف الحليم عبد هللا ريف جمال   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29106181802059                     السيد محمد رضا هاشم   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28504201802036                      على محمد محمود على   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27504201802571                     خليفه خلف صابر شحات   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29204151805195                      على حسن هشام ايهاب   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27706011806017               الصعيدى ابراهيم محمد احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    
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 29210011817738                    عطيتو محمد حامد محمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29303122600337                      عباس كمال عزت صفوت   الجديدة النوبارية

         مستوفاة غير االوراق28611182601858                      عباس كمال عزت رافت   الجديدة النوبارية

 28709211801527             محمد الكريم عبد محمود الهام   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28010271800739               محمد القادر عبد محمد رافت   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28610151802301               الدبور السيد المتولى ورده   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28801041800974                 قاسم سعد السعيد ابراهيم   الجديدة النوبارية

 27108301801618                      على قطب منصور ماهر   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28005311700739            مصطفى رفاعى الفتاح عبد رفاعى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29102201800397                  مصطفى رمضان محمد محمود   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 26903061500497                    محمد السيد محمد احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27709260101359                     حسن فراج زينهم احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29609021801694                    رزق فوزى وليم ابانوب   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الســـن    

 29004051801771              مبارك الجواد عبد على اسالم   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28905171802839                   حميده رشاد رمضان محمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27001201802618                مفتاح عطيه هللا عبد مكرم   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28107261801099                   طايل رمضان منصور كامل   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27401031800079               حمامه الغنى عبد محمد هشام   الجديدة النوبارية

 28610061802671                    احمد محمد محمد مصطفى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27706300200747                      على محمد عمر رانيا   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28406201802069                 ابراهيم محمد محمد ايمان   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 26806011802314               سالم خالد البديع عبد خالد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28907231800973                   شحاته جابر بخيت ابشاى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 26711231801369            هللا ضيف احمد الجواد عبد قمر   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28812152603797                 العال عبد كامل محمد عمر   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27403071801925                        عمر حسن حسن نصره   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28801231803732                        على على جمعه على   الجديدة النوبارية

 27304201801282               محمد على المعطى عبد اميمه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27311111800691                  قنديل محمد السيد منصور   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28503141800636               قنديل محمد السيد هللا عبد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27811161801356                    رضوان محمود فتحى رجب   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29003201503173               عامر احمد العزيز عبد احمد   الجديدة النوبارية

 28108201803196                   السيد محمود انور سامى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28905131302191                     فؤاد محمد صديق مدحت   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27810111401121                    السيد محمد السيد منى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29007011806671                   سليمان محمد سعيد احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28909102605814                   عثمان صادق عثمان محمد   الجديدة النوبارية

         مستوفاة غير االوراق27706201202983              الشربينى سليمان احمد نعيمه   الجديدة النوبارية

 28301271801365               الرازق عبد فوزى شفيق مروه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28204260101919                     فرج السيد محمد وائل   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28304101805659                      سالم حسن كمال عادل   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29807011813135         المطلب عبد الرؤف عبد سالمه هشام   الجديدة النوبارية مطابقين غير والدخل السن     

 29509142600667                العال عبد كامل محمد غاده   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27202211601179                 محمد احمد السيد اسماعيل   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29511191801559              محمود العزيز عبد جمعه هانى   الجديدة النوبارية مطابقين غير والدخل السن     

 26702031800326                     عبده احمد حنفى هناء   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    
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 27210091501135                      حجاج محمد عيد احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 26902061802918                 ابوصالح احمد السيد محمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27004041803395                  ابوصالح احمد السيد حسن   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 26801120100387                      محمد احمد محمد منى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28610011816256              شحاته محمد المنعم عبد احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 26603141801532                عوض محمد السميع عبد صبرى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الســـن    

 28402011507073                      احمد محمد عزت وائل   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28002021802831                     محمد حسن محمد محمود   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28102201802141          الشرقاوى السيد حسن طلعت ابتسام   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27106261801331               محمد عبده الرسول عبد عصام   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29810013301892   القادر عبد العزيز عبد القادر عبد صالح   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الســـن    

 28110181701108                    ناصف حسين السيد سومه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29505310200097               اللطيف عبد محمد مجدى محمد   الجديدة النوبارية

 29306050103791            السيد السميع عبد الليثى بهاء   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28806191802896         بلتاجى العزيز عبد ابراهيم منصور   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28511091802775              اسماعيل رمضان صالح ابراهيم   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29511011808259         السميع عبد المجيد عبد مهنا هانى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الســـن    

 29007022300389                     محمد سلطان سيد رحاب   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27411131802201                       على محمد سعد سهير   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27904251801795              زيدان محمد الحميد عبد محمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29006231802735              زيدان محمد الحميد عبد جمال   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28101151803357              زيدان محمد الحميد عبد مجدى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28706242602299               العال عبد كامل محمد السيد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28503031803991                  حسن شحاته ابراهيم شريف   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28612221802153               خليل العزيز عبد خليل تامر   الجديدة النوبارية

 28601241800198             اسماعيل محمود اسماعيل سالمه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27512221803101                قطب محمد العظيم عبد عصمت   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27702121403001                    غنيه على محمود فاطمه   الجديدة النوبارية

 29512231401318               الفتاح عبد فتحى اشرف رائد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الســـن    

 27303131800414                     جرجس عزيز حكيم عبده   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 25802051500397                  ابراهيم عوض محمد السيد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29504011816638                     سعيد احمد مرضى محمد   الجديدة النوبارية

 27612041801155             رستم السيدسليمان حموده ايمن   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27007131801501             متولى محمد الفتاح عبد خيريه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27510201803012                  طلبه هاشم ابوالوفا رجب   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28110281802831                    سليم فهمى محمود فهمى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28006081800336             محمد الرحمن عبد حماده سالمه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29603091801634                      احمد محمد رجب احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق28607231801593                    رمضان سعد فاروق محمد   الجديدة النوبارية

 26708021801128                   وحيده يادم ناجى نواره   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29309191800931              احمد السالم عبد محمد ايهاب   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 26612121802353                حسين الرواف عبد انور عوض   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 26512281802029                قاسم اللطيف عبد سعد ثريا   الجديدة النوبارية مطابقين غير والدخل السن     

         مستوفاة غير االوراق27206061801544         الغنى عبد مسعود الفضيل عبد عزيه   الجديدة النوبارية

         مستوفاة غير االوراق27701291802222                  سيداحمد على سعيد امينه   الجديدة النوبارية

 28707131601508                      صالح سعد محمد مروه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    
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 26906011802246                   رمضان محمد كمال كريمه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28605081801171               اسماعيل اسماعيل سعد مصطفى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28006282400476              شحاته الحافظ عبد مسعود رضا   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27302171500832            البدوى خليفه الحميد عبد كمال   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28205171801474           السالم عبد محمد الحى عبد احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27701031800773             رزق الغنى عبد حسن الغنى عبد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27802151800581                  موسى ابراهيم فرج جيهان   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27809252402212               ابراهيم محمد الجارحى محمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29709230201178          الوهاب عبد الرؤف عبد عادل احمد   الجديدة النوبارية

         مستوفاة غير االوراق29604081801756                حسن نبيل العزيز عبد محمد   الجديدة النوبارية

 26605081801701                     العبد على محمد نوال   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الســـن    

         مستوفاة غير االوراق29007151206038                     محمد احمد محمد احمد   الجديدة النوبارية

 27802201803633                     حسين محمود على مدحت   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28103171202239                      حسن محمد محمد احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27508101801905                    وحيده يادم ناجى غاده   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق29310011817619                  احمد ابراهيم غنيم محمد   الجديدة النوبارية

         مستوفاة غير االوراق29310011817716               احمد ابراهيم غنيم ابراهيم   الجديدة النوبارية

 29609252501898                فرغلى ابراهيم فرغلى محمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الســـن    

 28203281800675               مسعود سعد الحميد عبد يسرى   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27211291800923                      حسن يوسف محمد امال   الجديدة النوبارية

 28105061302371   الحفيظ عبد المجيد عبد محمد الرحيم عبد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28009071802712       شحاته الغفار عبد السيد الغفار عبد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28312012201815               الحكم عبد محمد مبروك محمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27905201800077              العزيز عبد شعبان محمد ايمن   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق28210091802023             حبيب القادر عبد شعبان فاديه   الجديدة النوبارية

 26602141802125              علوانى العزيز عبد رجب رجاء   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الســـن    

 28805152105588                       محمد حسن على بسمه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 26802051202772             الحنفى يونس اللطيف عبد يونس   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 27112301801534             ابراهيم الشامخ ابراهيم ربيع   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 29010141501211                      بشر محمد محمد احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق26806031802035                       على حامد سعد محمد   الجديدة النوبارية

 28401241203298                   البرى احمد متولى احمد   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

 28511021802131                      على جمعه صالح جمعه   الجديدة النوبارية للشروط مطابق غير الدخــل    

         مستوفاة غير االوراق27807250400091          هللا عبد عزقالنى ابوالخير غريب   الجديدة النوبارية


