
 (   2020/08/27القائمة السادسة  )  
المواطنون المستحقون صرف مستحقاتهم لدى المؤسسة العامة  

 للضمان االجتماعي 

 اسم المستفيد  م

 ابراهيم احمد ابراهيم احمد  1

 ابراهيم الدسوقي السباعي الدسوقي عجيزه  2

 ابراهيم السيد ابراهيم محمد  3

 السبكيابراهيم السيد طلبه علي   4

 ابراهيم حسني محمد حسن  5

 ابراهيم رزق حسن ابراهيم  6

 ابراهيم رمضان حزين محمد  7

 ابراهيم سليمان ابراهيم سليمان شحاتة  8

 ابراهيم شعبان علي محمد  9

 ابراهيم صالح سليمان على  10

 ابراهيم طه بدران متولي  11

 ابراهيم عبد الفتاح علي ابو زيان  12

 ابراهيم عبدالحميد السيد احمد غانم  13

 ابراهيم عبدالظاهر فؤاد علي 14

 ابراهيم عبدالغفار عليوه عبدللا  15

 ابراهيم عبده محمد مصطفى مراد  16

 ابراهيم عيد ابراهيم سعدللا  17

 ابراهيم فتحي محمد الغرباوي  18

 ابراهيم محمد ابراهيم سالم  19

 السيد ابراهيم محمودي سالمه   20

 ابراهيم معوض ذكي ابراهيم  21

 ابراهيم منير ابراهيم جيد  22

 ابو بكر غريب دسوقي عبدالقادر  23

 ابو بكر محمد علي محمد  24

 ابوزيد سعيد ابوزيد ابراهيم  25

 احمد اسماعيل شعبان بسيوني  26

 احمد السيد سليمان حسن رواج 27

 احمد السيد عبدالرحمن ابراهيم  28

 احمد السيد على محمد شحاته  29

 احمد الشحات عبداللطيف الشحات الحشري  30

 احمد بهجت صالح علي  31

 احمد جبر احمد قطب  32

 احمد جعفر احمد عقل 33

 احمد جمال الحسيني عبداللطيف ابوهاشم  34

 احمد خلف هريدي شلبي  35

 احمد رزق مرزوق رزق 36

 احمد سالم احمد احمد زعبل 37

 احمد سامي يوسف محمود  38



 احمد سيد احمد احمد المشد  39

 احمد صابر عيد على 40

 احمد صالح حسن محمد  41

 احمد طارق محمد عبدالعاطي عطوه  42

 احمد طنطاوي عابدين طنطاوي  43

 احمد عامر عبدالوهاب عبدالواحد  44

 احمد عبد السالم محمد محمد  45

 للا احمد عبد الشافي كامل ضيف  46

 احمد عبدالستار احمد محمد  47

 احمد عبدالعال حجازي موسى  48

 احمد عبدالعزيز احمد دكرورى 49

 احمد عبدالفتاح عبدالعاطي ابوعسل  50

 احمد عبدالنبي محمد زايد  51

 احمد على نور الدين عطيه  52

 احمد عيد احمد علي  53

 احمد قرش فؤاد محمد  54

 رمضان احمد كامل سيد  55

 احمد متولي قطب الشايب  56

 احمد محروس احمد عبد المقصود  57

 احمد محمد عبدالحميد حسن  58

 احمد محمد عبدالغنى محمود  59

 احمد محمد عبدالمنعم محمداحمد  60

 احمد محمد غريب محمد  61

 احمد محمد فتحى عمار شحاته 62

 احمد محمد محمد محمد احمد المصري  63

 محمد محمود محمد احمد  64

 احمد محمود محمد احمد  65

 احمد مصطفى عبدالحميد عسقالني 66

 احمد ناصر عبدالكريم عبدالوهاب زايد  67

 احمد واصف عبدالمحسن عبدالواحد  68

 احمد وحيد احمد عبدالحق  69

 ادهم مبروك سعد عبدالنبي  70

 ارميا جوده فخري فهيم 71

 اسامة احمد محمد نوح 72

 اسامه القصبي المهدي احمد المهدي  73

 اسامه خليل قناوي العمروسي 74

 اسامه محمد اسماعيل ابوزهره 75

 اسامه مصطفى فرج حسن السداوى  76

 اسالم ابراهيم عبدالسالم عبداللطيف  77

 اسالم جابر كامل منير  78

 اسالم صابر عبد السالم عبد اللطيف  79

 اسالم عبده رجب بكير  80

 اسماعيل حشمت محمد عبد الغنى  81



 اسماعيل محمود محمد اسماعيل 82

 اشرف ابراهيم عبدالسالم بالل 83

 اشرف السعيد محمد محمد ابراهيم البهلول 84

 اشرف الشربيني احمد احمد  85

 اشرف عبدالحكيم علي محمود  86

 اكرامي منصور محمد مختار 87

 االسد جابر احمد منصور  88

 السيد ابوالعنين اسماعيل السيد  89

 السيد السيد محمد خليل 90

 السيد المعداوي محمد غازي ابو النور  91

 السيد حسن شلقامي حسن  92

 السيد حسن عبدالفتاح طه  93

 السيد خضر السعيد السيد شرف الدين  94

 السيد خطاب بدران جبر  95

 السيد سند السيد احمد  96

 امين السيد صبري علي  97

 السيد عبد العال فريد عبدالعال 98

 السيد عبدالعال محمد شحاته  99

 السيد عبدللا احمد بركات  100

 السيد فايد سعد غنيم  101

 السيد محمد ابراهيم مصطفى ربيع 102

 السيد محمد احمد دكرورى  103

 السيد محمد المرسي البنداري 104

 السيد محمد المهدي رمضان شميط  105

 السيد محمد شحاته عطيه ابوزيد  106

 السيد محمد عبداللة محمد عيسى  107

 السيد محمد عبدالهادى اسماعيل  108

 الشبراوي حسن شاهين علي محمد  109

 الشبراوي محمد الشبراوي عبدالصمد  110

 الشحات احمد حلمي عبده محمد  111

 الشحات السيد عبده عبد السالم  112

 احمد جبر الشحات قطب  113

 العطار ابراهيم محمود العطار  114

 الليثي شفيق عبدالعزيز الطري 115

 امين فتحى احمد ابراهيم  116

 انطونيوس رفعت اسكندر قليني عيد  117

 ايمن ابراهيم االمام بدوي  118

 ايمن حسن علي علي 119

 ايمن صابر ابوسريع محمود 120

 الخميس ايناس عبد للا صالح  121

 أحمد فراج محمد خليفه  122

 بباوي حنا عبدالمالك ابراهيم  123

 بخيت محمود شوقي احمد  124



 بدر رمضان طلب عبدالسميع  125

 بدوى عبدالنبى جمعه عبداللطيف  126

 بدوي احمد محمد عبدللا  127

 بسيوني مسعد فؤاد عبدالهادي  128

 بلبل رجب عبدالاله احمد عقل 129

 بولس عبد بولس سنه  130

 بيشوي عصفور داود اسلمان  131

 تامر ناجح ساويرس عبد للا  132

 تميمي باز محمد ابراهيم  133

 توفيق رياض شوقي على 134

 ثابت طاهر جرس جرجس  135

 جاد انيس جاد ابراهيم  136

 جبر فتحى جبر السعداوى  137

 جمال بركات عبدالوهاب مبارك  138

 جمعه محمد الشاذلي جمال  139

 جمال رجب جمال عبدالنافع 140

 جمال محمد عبدالحفيظ يوسف  141

 جمعة فرحات محمد رفا للا 142

 جمعه السيد محمد الشرنوبي 143

 جمعه ربيع شعبان احمد  144

 جمعه ياسين على خليل ملكه  145

 جميل عبدالحسيب عبدالمتجلي احمد  146

 الحسيني ابراهيم  شهاب جيهان السيد  147

 حاتم باز متولي عبدالعال  148

 حاتم عبدالعال محمد عبدالعال  149

 حاتم محمد علي محمد  150

 حازم عبدالقوي سعيد الحديري  151

 حجاج السيد عبد البارى اسماعيل 152

 حسام السيد محمد محمود  153

 حسام باهي محمد طه  154

 عبدالرحمن محمد حسام حسن  155

 حسن حسانين بيومي عرفة 156

 حسن شوقي حسن احمد  157

 حسن علي منير حسن  158

 حسني عبد المنعم عبد القادر سليم  159

 حسين ثابت حسين احمدي  160

 حسين علوه عبدالمولى عبدالحميد  161

 حسين محمد سالم السيد  162

 حسين نادى حسين سعداوى 163

 السيد علي الزواويحسين يوسف   164

 حماده ابراهيم احمد عصفر 165

 حماده رفعت محمد عبد المولى سالمه  166

 حماده سعد عبد الواحد محمد  167



 حماده محمد سيد عبدالمولى  168

 حماده محمد معالي شلبي 169

 حمد موسى كليب موسى 170

 حمدي جالل اسماعيل عيون 171

 حمدي ربيع عطيه محمد  172

 حمدي محمد الهادي محمد عباس  173

 حمزه جمال عبدالرشيد يونس  174

 حميده يوسف عبدالبصير عبدالسميع 175

 حنا رمزي زاهي عزيز 176

 حنا محروس حنا عبدللا  177

 خالد احمد خميس عبد للا  178

 خالد جمال محمد عبدالحميد ماضي 179

 خالد رمضان شعبان عبدالرازق  180

 خالد رمضان كامل عبدالغني 181

 خالد سامح غريب حسن  182

 خالد عادل القطب ابوزيد  183

 خالد فوزي حسني ابراهيم  184

 راشد عبدالنبي هادي عثمان  185

 راضي راضي احمد راضي  186

 رامي عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم  187

 رائد عبد المولى علي عبد الرازق  188

 الفتوح على عطايا رأفت ابو  189

 ربيع سيد سليمان رحومه 190

 رجب سيد شعبان احمد  191

 رجب عاطف فتحي مرزوق  192

 رجب عبدالعظيم امين محمد  193

 رجب نصرالدين عبداللطيف حسن  194

 رحيم جمعه السعدي رحيم  195

 رضا السعيد احمد البسيوني 196

 رضا السيد العدلي محمد  197

 السيد حسين ابراهيم رضا  198

 رضا رمضان محمد عبد العليم  199

 رضا عبدالحميد مجاور عبدالجواد  200

 رضا عبدالعزيز العراقي عبدربه  201

 رضا عبدالمقصود محمود عبدللا  202

 رضا محمد علي حافظ  203

 رضا محمود غالى   204

 رفيق السيد محمود عبيده  205

 محمد عبدالرحمن رفيق عبدالعاطي سعد  206

 رمضان السنجابي عبد اللة حسن شاهين 207

 رمضان الصغير خلف محمد ربيع  208

 رمضان حسن ربيع احمد  209

 رمضان صالح عبدالمنعم موسى  210



 رمضان عبدالنبي عبدالنبي حسن زايد  211

 رمضان محمد عبدالرازق سليمان  212

 رمضان محمد فتح الباب محمد  213

 رمضان محمد مصطفى الصعيدي  214

 رمضان محمود عامر محمد الجمره  215

 رومانى نظير توفيق خليل 216

 رياض سعد رياض سمعان عبدالنور  217

 زكريا عابد عبد الرؤوف عطيفي 218

 زين محمود بليدي حسان  219

 سالم السيد الجويني احمد ابو سماحه  220

 سالم محمد حسن محمد  221

 السيد على السيد صالحسامح  222

 سامر عبد الستار محمد عبدالعزيز شريف  223

 سامي محمد علي حسين  224

 سعد ابراهيم محمد احمد زيدان  225

 سعد علي منصور نصر 226

 سعد فايز عبدالخالق اسماعيل 227

 سعد محمد سعد محمد المطالب  228

 سعيد اسماعيل حسن السايس  229

 السعيد محمد الصياد سعيد مجدي   230

 سعيد محمد محمد محمودالشرقاوي 231

 سليم عبد الباسط محمد محمد  232

 سليمان عبدالحي رمضان سليمان  233

 سمير وهبه ناروز وهبه  234

 سيد احمد محمد ابراهيم عبدالجواد  235

 سيد عثمان احمد عثمان  236

 شادي جمعه ابراهيم عبد السالم خميس  237

 شاكر رمزى عبدالحميد الجوهرى 238

 شحاته ابوالخير سعد ابوالخير  239

 شحته عبدالحميد محمد سالم  240

 شريف عبد المنعم ابو الغيط ابو عجور  241

 شريف عبدالحكيم شريف الحليوي 242

 شعبان صالح شعبان خليل 243

 شعبان فاروق شعبان محمد  244

 شفيق نجاح بدير عبده  245

 شنودة شكري عطاهلل بولس  246

 شهاب محمد محمد عثمان  247

 شوقي ابراهيم عرابي حسين  248

 صابر احمد على حسن  249

 صابر مبروك محمد علي  250

 صالح حمدى عبدالعظيم محمد  251

 صالح صبحي صالح الدجله  252

 صالح عبدالحميد علي وافي 253



 صالح فايز عبدالوهاب عبدالرحمن  254

 صبحى محمد عباس عبدالمعطى  255

 صبحي عبدالفتاح عبدالحميد مجاهد  256

 صبحي يونس ابراهيم غريب  257

 صبرى ممدوح شعبان عبدالرحمن  258

 صبري حيدر كامل محمد  259

 صديق احمد محمود احمد  260

 صالح امين فرج ابراهيم  261

 صالح جمعه عبدالواحد عزوز 262

 السيد صالح رمزي عبدو  263

 صالح محمد احمد قابيل  264

 صالح يحيى محمود يوسف سعد  265

 طارق ابراهيم خليل حموده  266

 طارق السيد محمدعلي الصعيدي  267

 طارق عبدالوهاب عبدالحميد شعبان  268

 طارق يحيى عبد القادر جالل  269

 طه احمد عبد المعبود محمد  270

 طه رمضان احمد شربيني  271

 صفوت رضا محمد طه  272

 طه عبدالقادر طه عبدللا  273

 ظهير الدين الصاوي عطيه محمد البستاوي 274

 عابدين عبدالستار عابدين عبدالباقي 275

 عادل امين مصرى حسن  276

 عادل محمود جمعة عبدالعال  277

 عاشور سالم سيد جمعه  278

 عاصم سعد الششتاوي البدراوي 279

 اسماعيل عبدالحكيم علي عاطف  280

 عاطف توفيق عبدالعليم السيد  281

 عاطف سعيد علي السيد  282

 عاطف مالك عياد جرجس  283

 عبادي محمد عبادي عبدالرحمن  284

 عبد السالم عبد الغني محمد صباح  285

 عبد الفتاح عبد الوكيل محمد عبده  286

 عبد للا طلب السيد عبده طلب  287

 للا محمد راسخ محمد عبد  288

 عبد الناصر سيد حسين مصطفى 289

 عبدالجواد سعيد عبدالجواد رمضان  290

 عبدالحميد باز محمود توفيق  291

 عبدالحميد نجدي علي طلب  292

 عبدالرحمن ثابت رمضان محمد  293

 عبدالرحمن سعد عبد الرحمن غالب  294

 عبدالرحيم منصور المتولي احمد  295

 عبدالستار محمد سليمان احمد  296



 عبدالسالم عبدالسميع عبدالسالم عبدللا  297

 عبدالسالم محمد عبدالعاطى محمد  298

 عبدالعظيم على عبدالعظيم على 299

 عبدالغني حسين حسين عبدالسالم  300

 عبدالفتاح السيد عبدالعال غازي محمد  301

 عبدالاله مصطفى سليمان عبدالعال  302

 عبداللطيف ياسين عمر علي علي قطه 303

 عبدللا النبوي محمد محمد النجار  304

 عبدللا محمد عبدالسميع مخيمر 305

 عبدللا محمد عبدللا عبدالنبي  306

 عبدالناصر حامد عبدالشكور عبدالعال 307

 عبدالنبي عبدالاله احمد ناصر 308

 عبدالهادى جابر محمد قطب  309

 ابراهيم السيد عبدالعزيز عبده   310

 عبده المهدي السيد ابراهيم  311

 عبير سليمان محمد عقل 312

 عثمان السيد محمد السيد  313

 عربى احمد محمود ابراهيم  314

 عرجاوي عاطف محمدمحمد القبالوي 315

 عرفات حسين محمد ابوزيد  316

 عرفات محمد محمد احمد  317

 محمود عرفه عبدالرحمن غزال  318

 عزت خلف سعيد اسرائيل  319

 عزت سعد يوسف خليل 320

 عزت عبدالفتاح عبدالعاطي ابو عسل 321

 عزت عزت الخضيري صالح  322

 عزمى محمد عبدالمولى عطيه  323

 عصام حسني عبدالمحسن ابراهيم القناوى  324

 عصام رمضان رجب اسماعيل  325

 عطيه السيد محمد عبدالصمد  326

 عطيه رمضان رجب اسماعيل 327

 عفيفي محمد السعيد صيام  328

 عقل زايد خليل سليمان  329

 عالء ابراهيم فهمي عبد المعطي 330

 عالء شعبان محمد محمد  331

 عالء محمد عبدالمقصود سليم  332

 عالم حسن محمد محمد عالم  333

 عالم رمضان خالد فتح الباب  334

 ابوسماحه على السيد كامل   335

 على عبدالكريم على عسله 336

 علي احمد محمد عبدالحميد  337

 علي احمد محمد محمد  338

 علي احمد مصطفى اسماعيل  339



 علي السيد علي خليل 340

 علي السيد علي سيد احمد  341

 علي جمال علي ابو العينين  342

 علي حسن علي ابو حسين  343

 عبدالمقصود يوسف طه علي ربيع  344

 علي رشوان علي رشوان حماد  345

 علي عبد العزيز يحي شلبي 346

 علي قطب عبد القوى السقا  347

 علي محمد السيد علي  348

 علي محمد عبد القادر معروف  349

 علي محمد موسى النجار  350

 عماد جمال عيسى قنديل 351

 عماد علي محمد ليثي  352

 فكرى حنا عماد كمال  353

 عماد محمد جاد احمد  354

 عماد محمد عبد للا المهدي  355

 عمر طلعت عبدالقادر احمد  356

 عمر عبدللا حسن عبدللا  357

 عمر فتحي بسيوني محمد 358

 عمر فتحي جابر ابراهيم  359

 عمر هريرة زايد السيد  360

 عمران علي عزام رمضان  361

 عمرو شعبان احمد غازى  362

 عيد رجب عبد الفتاح عبد العال 363

 عيد عبدالفتاح كيالني عبدالقادر 364

 عيسى عوض للا سليمان عوض للا  365

 عيسى غطاس حنا عطيه  366
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