
المبلغ المطلوبالمبلغ المطلوباألسمالكودم

85100.00اسماء ابراهيم محمود1110864

2120560
عبدالرحمن عادل عبد 

الرازق
85100.00

340400.00كريم بهاء الدين قمر الدولة3120630

170200.00احمد محسن احمد احمد480573

255300.00ايهاب خالد محمد5110557

425500.00على ربيع على6120709

425500.00محمد فتحى منصور7110313

255300.00هدير محمود حافظ880945

255300.00محمد خالد عبدالرحمن9120725

170200.00ايهاب هشام احمد10120625

85100.00إلين بدروس تاوضروس11120666

170200.00حسام حسن احمد12110859

13100082
عبدالرحمن مجدى عبد 

السالم
680800.00

170200.00محمود مصطفى راشد14130981

170200.00ايناس حمدى سليم15130718

340400.00محمود محمد احمد العنتبلى16120956

340400.00خالد جمال سيد محمود17121217

255300.00مصطفى سامح عبد المنعم18130968

170200.00عماد الدين احمد ابو ضيف19130589

170200.00اميرة مصطفى طه20121024

170200.00عنود عالء عبد الرحمن21130980

22130772
يوسف محمد السيد عبد 

العال
170200.00

425500.00فاطمة رفعت محمود23130937

255300.00رحاب وحيد فتحى24120998

85100.00احمد صبحى مصطفى25121211

85100.00احمد سامى ابراهيم احمد26130507

85100.00محمود عبد الرحمن محمود27130677

6290 ما بعده
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6290

المبلغ المطلوبالمبلغ المطلوباألسمالكودم

85100.00ايمان محمود محمد عباس28130425

255300.00احمد محمد السيد محمد29120893

85100.00على محمد احمد30121215

170200.00اسالم فيصل محمد31120899

170200.00وعد فاخر حسن صالح32130637

425500.00سارة محمد على جابر33120811

170200.00يوستينا فرج ابراهيم34130495

170200.00نجوى محمد فوزى35130976

170200.00مروة احمد حسن36130948

85100.00محمد رشيد عثمان37141157

170200.00احمد دسوقى اسماعيل38130307

85100.00عاصم عامر عشماوى39130698

170200.00دنيا حمدى عبد هللا40130773

85100.00اسماء عبد الحافظ محمد41120902

170200.00احمد رمضان سيد42120837

85100.00عبد الرحمن قاسم حسن43120909

85100.00االء عبد الفتاح مصطفى44130564

45141148
ابراهيم حمدى محمد 

ابراهيم
85100.00

9010

ما قبله

ما بعده



9010

المبلغ المطلوبالمبلغ المطلوباألسمالكودم

425500.00محمد شفيق محمد4690481

85100.00مينا فوزى عزيز4790186

85100.00كريم عبد الفتاح سيد4890968

85100.00اسماء يحيي محمد49110525

50130727
احمد عبد اللطيف عبد 

المجيد
170200.00

85100.00هشام فتحى عبد الجواد51130258

85100.00كريم مجدى جالل52110674

85100.00اسالم محمد عبد الفتاح53110845

680800.00محمد خليفة محمد54110306

85100.00هايدى محروس على55110820

340400.00مارتينا عاطف ناشد56130502

170200.00سارة محمود بشير57120578

85100.00هاجر محمد عبد الغنى58130643

85100.00فاطمة احمد البدوى59121022

170200.00ريتشارد خالد يوسف عسال60120776

85100.00رحمه احمد السيد61110858

85100.00ضحى محمد محمود62120973

85100.00عبد الرحمن الشريف حسن63130817

170200.00رضوى فنجرى امين64130805

170200.00دينا يسرى جاد65110150

170200.00مريم هشام محمد66120346

12495

ما قبله

ما بعده



12495

المبلغ المطلوبالمبلغ المطلوباألسمالكودم

85100.00ايمان محمد عبدالمنعم67120822

170200.00امنية متولى عثمان6871119

69110639
عبد الكريم ممدوح عبد 

الكريم
170200.00

85100.00محمد سمير سعيد70110713

680800.00ايمن محمد محمد العطار71130690

340400.00مى محى الدين محمود7290823

85100.00عبد الرحمن محمد احمد73120561

170200.00محمود يحيى عبد الفتاح74120607

170200.00دانة عاطف على79130745

85100.00وليد ممدوح عبد الرحمن80120921

255300.00نورهان رضوان فؤاد82130596

255300.00شيرين خالد عبد المنعم83130965

170200.00اكرم زينهم تهامى84120900

85100.00منار عليوه مصطفى85130610

340400.00اسالم حمدى محمد86110506

170200.00دينا فتحى الفقى87120613

85100.00سارة جمال احمد88120706

765900.00فرج محمد فرج السيد89120704

170200.00رامى محمد منير90130498

170200.00داليا خالد محمود91130787

85100.00اية محمد حسن محمد92130688

170200.00اية محمود محمد93120598

170200.00محمد عاطف على94110719

85100.00محمود عادل محمد كامل95120831

96120548
مروان عبدالعزيز سليمان 

الشرقاوى
170200.00

170200.00عبد الرحمن مهنى راشد97110635

17850

ما قبله

ما بعده



17850

المبلغ المطلوبالمبلغ المطلوباألسمالكودم

85100.00مصطفى محمد عبد السيد98110776

340400.00دعاء سامى عاطف99121139

100110747
محمود عارف محمود 

ابراهيم
340400.00

340400.00عبدالرحمن حمدى محمد101120744

102110492
احمد مصطفى محمد 

محمود
340400.00

340400.00والء حمدان حسن103120610

340400.00حازم محمود عبد  العظيم10490426

340400.00يوسف ادهم مصطفى105120606

340400.00أمنية محمد محمد مهدى106130982

107130834
عبدالرحمن محمود 

عبدالعزيز
85100.00

85100.00سهيلة احمد محمد108120707

85100.00ريهام حسن درويش109120970

85100.00جرجس جمال فوزى110120720

85100.00طارق محمد مخيمر111120627

255300.00محمود محمد عبد الفتاح115100068

117100136
رضوى حسنى ابو سريع 

امام
170200.00

510600.00نوران احمد محمد السيد118100092

170200.00شريف ناصر عبد الكافي119100040

340400.00أسامه جمال كرم صغير120130169

85100.00منى محمد علي محمود121130238

255300.00منه هللا أشرف سعد122130402

123130043
دينا رمضان شعبان عبد 

الجواد
85100.00

124130295
عال محمد عبد المقصود 

عبد ربه
170200.00

125120581
نرمين ماهر مراد احمد 

قاسم
340400.00

85100.00آيه عبد الناصر محمد عطيه126120333

85100.00أسماء طه محمد عيسي127130419

128130259
نهال نبيل صالح عبد 

الحكيم
170200.00

85100.00يحيي محمد حسين خليفه12980802

23885

ما قبله

ما بعده



23885

المبلغ المطلوبالمبلغ المطلوباألسمالكودم

170200.00مينا نبيل كمال عوض هللا130120269

131130465
سهير مدحت محمود 

ابراهيم
85100.00

85100.00فاطمه محمد أحمد ابراهيم132121178

133130165
لينا محمد زينهم محمد 

ابراهيم
85100.00

134130905
رغده حماده محمد زغلول 

مصطفي
340400.00

170200.00نورهان أحمد زكى ابراهيم135131185

85100.00دنيا ماهر أحمد عمار136130447

137130025
هند عز الدين عبد المنعم 

طنطاوى
85100.00

85100.00ليلي فوزى سليمان ابراهيم138130108

85100.00تقي مصطفي محمد علي139110976

85100.00آيه عبد المحسن ابراهيم140130001

85100.00آيات عمر ابراهيم1419006

85100.00منه هللا نجيب سيد مصطفي142110350

765900.00ضحى حسين سيد صالح143120106

144110061
الزهراء جمال عبد المنعم 

محمد
510600.00

340400.00علياء عاطف محمد علي146130097

147130998
ريم محمد أبو العنين 

ابراهيم
255300.00

170200.00جودى عزت سيد احمد148130961

85100.00يارا ممدوح محمد شاكر151130450

340400.00انجى محمد سعد15271455

85100.00نورهان سيد عبد الفتاح153120046

255300.00محمد عادل حسن156110717

340400.00سعاد احمد صبحى157130944

340400.00ايمان محمد عبد الرحمن158130663

340400.00مادونا فخرى صبحى مترى159130633

340400.00محمود محمد عبد الغنى160130616

340400.00سلمى احمد السيد161130545

510600.00سيد بهجت السيد162110611

30430

ما قبله

ما بعده



30430

المبلغ المطلوبالمبلغ المطلوباألسمالكود  م

170200.00احمد رضا احمد163120980

170200.00محمد حسام محمد16490970

340400.00عبير طارق عبد الفتاح165120942

170200.00ابانوب بطرس حنا166120827

340400.00اسالم عبد المجيد سيد احمد167110511

340400.00منال مجدى صادق168130392

170130895
أيه عبد الرحمن عبد 

الحميد مهدي
680800.00

8501000.00فريد صبحى فريد محمد171130135

510600.00ساره فتحى محمد امام172130180

340400.00آيه رجب تمام محمود17390252

10201200.00منه هللا عمر صالح174130931

340400.00عبد المنعم عادل عبد المنعم17580817

170200.00مريم هشام محمد176120346

177121207
االء اشرف محمد عبد 

المحسن
680800.00

170200.00بسمه على محمد178121212

85100.00رغدة محمود عبد السالم179141125

170200.00ايه هللا على رمضان18180038

425500.00زيزت عادل عبده18290613

510600.00عمر عماد الدين محمد احمد183130122

37910

ما قبله

ما بعده



37910

المبلغ المطلوبالمبلغ المطلوباألسمالكودم

340400.00ساره ابراهيم احمد ابراهيم184130232

170200.00نورهان طارق محمود185130995

255300.00نورهان كرم محمد مرسى186130364

85100.00لبنى سيد محمد سيد18780829

255300.00احمد مصطفى محمود188110029

255300.00نورهان سامى نصحى189130059

765900.00بيشوى عادل فهمى190120265

680800.00رضوى رأفت رمضان191120117

510600.00اسراء على امام192110867

85100.00مريم عوض حزين193120007

510600.00ميرنا عماد عزيز194130155

340400.00امنيه احمد ضياء الدين19580407

510600.00هبه مبروك مسعود196110410

510600.00اميرة صبحى سيف النصر197120296

85100.00سناء سرحان عبد الفتاح198140777

43265

ما قبله

االجمالـــــي


