
اسم الفائز بالقرعةرقم الطلبم
رقم المقبرة 

C6بنموذج 
اسم الفائز بالقرعةرقم الطلبم

رقم المقبرة 

C6بنموذج 

23عماد عزت مدبولى محفوظ123ايمان محمد عبد هللا شعله1

24اشرف يوسف محمود224عبد العاطى زكى مبارك2

325نورا محمد السيد سليم3
نادى انيس عبد الحميد، /ورثة

مصطفى ناجى
25

26احمد محسن عثمان426خالد فوزى منصور4

27سالمه عبد العزيز مصطفى527رمضان احمد نبوى مره5

28محمد شوقى محمد628السيد عبد المطلب عبد العال حسين6

29خالد شوقى ابراهيم729فكرى رزق حسين سليمان7

30ياسر فؤاد مرسى حسن830شرين محمد عاطف ابراهيم8

31محمد احمد سليمان931نجوى حسين امين عبد الجيد9

32نوال محمد نظيف1032عالء عطيه عبد الرحيم رجب10

33انهار ابراهيم ابراهيم1133فرحانه عبد هللا صادق اسماعيل11

34ناهد محمد ابراهيم1234عبد هللا احمد على سليم12

35محمد عبد الجليل عبد المطلب1335خالد حامد عبد الباقى حمزه13

36خالد مجدى عبد المجيد1436ناديه مصطفى صبرى البكباشى14

37عمرو السيد ابراهيم1537هبه ابراهيم سامى الجرحى15

38اسامه محمد عباس1638محمد صبرى محمد الشريف16

39نيفين السيد عبد الودود1739محمد سمير عبد السالم17

40هشام سعد الدين عبد الحليم1840محمد فاروق محمود عطيه18

41عادل محمد عبد الموجود سليمان1941ايمن محمد الزهرى الجزار19

42نشوى عبد الحليم يوسف2042زينب حامد محمد بدر20

43حسن ابراهيم حسن على2143محمد حماده احمد مصطفى21

44احمد امين عبد الحميد2244عالء محمد رأفت السيد محمد22
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C6بنموذج 

4567خالد صالح الدين اسماعيل45
حامد حامد عبد الباقى، ليلى حامد 

حامد، طاهره عباس حسنى
67

68عبد الجبار على عبد هللا عبد الغفار4668محمود فؤاد جابر السيد46

69محمد صديق على هويدى4769محمد محمود كامل محمد47

70شعبان ابراهيم عبد العليم محمد4870كوثر ابراهيم عبد العاطى48

71هاشم محمد هاشم عبد الرحمن4971محمد على فرغلى احمد49

72مجدى عبد الحميد محمد عطا هللا5072امين توفيق امين الصفطى50

51

عصمت عبد العزيز موسى ، /ورثة

االحمد، ادهم - مرفت محمد عبد هللا )

عصمت

73محمد عبد المنعم محمد ابراهيم5173

74نبيل محمد بركات سالم5274زينب محمد احمد الجندى52

75محمد على مصطفى الشناوى5375احمد توفيق احمد الصبان53

76احمد الشربينى السيد البسيونى5476هند على قطب فايد54

55
محمد محب انور توفيق ، سعديه هانم 

مصطفى، النورى
77احسان احمد احمد العشماوى5577

78احمد عصام محمد سامى احمد5678محمود محمد ابراهيم عبد العال56

79مصطفى اليمانى رياض عوض5779مصطفى عبد هللا عبد هللا عبد هللا57

80محمد محمود محمد سيد احمد5880ممدوح احمد اسماعيل احمد58

81محمد محمد امين على5981احمد عبد الستار احمد السيد59

82منصور سيد عيد سيدين6082احمد محمد مصطفى غانم/ورثة60

83محمد امام مصطفى6183ابو بكر محمود احمد عجور61

84عطيه سيد خليل6284سميحه عبد الفتاح عبد هللا62

85عالء الدين عبد القادر حسن6385عالء محمد مصطفى قوره63

86مجدى السيد منصور الشامى6486هشام ناجى شمس الدين سيد64

87وليد المتولى على البدراوى6587عبد المجيد حمدنا هللا ابراهيم حسن65

88حسين رمزى محمد خطاب6688شرف الدين عبد العال محمد عبد العال66
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89111حاتم محمد عبد السميع احمد89
نهله على عبد العزيز، هانى محمد 

سيد عبد الرحيم فوزى
111

112رمضان دسوقى معوض90112ليلى خالد فريد نقوال شعيا90

91113عبد المعبود محمد دياب خليفه91
فكرى المجدى سالمه، مجده محمد 

برهام ابراهيم
113

114خالد سهرى احمد محمد العمارى92114عبد العزيز محمود سليم عبد الرحمن92

115سامح حسين عبد المعتمد حسين93115الهيثم محمد محمد محمد خلفه93

116احمد سمير محمد الصغير حموده94116سامح محمد على عبد الجواد94

117سلوى مصطفى محمد خورشيد95117وجدان عبد اللطيف دكرورى95

118عفاف ابو الفتوح على الشيمى96118عادل عبدالقادر محمد عبد العال96

119ميرفت محمد محمد يوسف97119محمد عبد الحميد محمد عسل97

98120محمود فؤاد عبد العزيز محمد98
بصفته وليا - محمد مراد محمد توفيق 

(ساره محمد مراد، ميرنا)على 
120

121هيثم فوزى عبد التواب شومان99121محمد احمد معوض جامع99

122ساميه مصطفى عبد هللا ابو طاقيه100122محمد احمد مصطفى ايوب100

123فتحيه عبد الفتاح مدبولى101123احمد السيد عبد العال شهده101

124محمد محمد على ابراهيم102124صالح حامد رمضان على102

125محمود درويش محمد سالم103125عالء سامى عيد احمد عيد103

104
احمد كامل حسن احمد، وفاء مصطفى 

طه هاللى
126ايناس عبد الكريم سالم محمد104126

105
احمد توفيق ابراهيم، هانم محمد 

عوض الدسوقى
127خالد السيد هاشم جالل105127

128منى حسنى احمد على106128حسن عبد الهادى جاد حسن106

129مخلف يوسف فضل حراز107129منال سيد عباس السيد107

130محمود محمد خليفه يونس108130مجدى احمد عبد اللطيف الشرقاوى108

131احمد محمد حسنى عبد الرؤوف109131عمرو جابر سعيد عوض109

132لبنى احمد يوسف علما110132ايمن محمد معوض ابو المجد110
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155عالء عبد الرازق حسن على133155امام جالل الدين ابراهيم محمد133

156ابراهيم عبد الحافظ رزق ابراهيم134156عبد الحميد احمد العباس سالمه134

157مدحت يحى احمد سالم135157عمرو عطيه حسين مصطفى135

158فاطمه فؤاد امام على136158محمد فوزى على حسن136

159مجدى عبد هللا عبد هللا عبد هللا137159جمال محمود خليل البنا137

160يحيى امين محمد فضل هللا138160كمال عبد السالم عبد هللا حماده138

161سميره يحيى عبد المنعم احمد 139161حسن محمود االزمازى عبد الفتاح139

140
هند حشمت حسن، ساره حشمت 

حسن درويش
162ابراهيم البيومى ابراهيم خيره140162

163احمد سعيد عبد الرشيد محمد141163حسن على زهدى عبد هللا141

164عادل احمد محمد ابو طالب142164محمد عبد الاله محمود الزيات صالح142

165احمد احمد نبوى مره143165هدى السيد منصور الشافى143

166فتحى عبد اللطيف عبد الفتاح144166ابراهيم السعيد محمد الضهيرى144

167مرفت سيد امام عمر المشد145167عفاف روحى حمزه عبد الرحيم145

168محمد عبد هللا محمود محمد عطوه146168مغربى احمد موسى محمد 146

169احمد محمد احمد متولى147169سعيد محمد السعيد على سالمه147

170محمد عبد المنعم محمد عبد الحميد سالم148170فوزى محمد على حسن148

171عبد السميع السيد على عالم149171احمد فتحى احمد حسن149

172احمد عبد المنعم ابراهيم مرسى150172صفيه عبد المعطى موسى بدير150

173احمد على مصطفى النمر151173شيرين احمد احمد حمزه151

174رقيه عبد السميع العزب152174هانى محمود محمد حسن احمد 152

175محمد عبد النعيم محمد نصير حسن153175صالح بسيونى محمد عيد153

176مجدى خليل ابراهيم محمد154176محمد مصطفى كامل عبد البارى154
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اسم الفائز بالقرعهرقم الطلبم

رقم المقبرة 

c6بنموذج 

199عادل كمال عبدالنبى مصطفى177199رمزى محمود حامد ابراهيم177

200حسن قطب ابوطالب خضر178200مختار محمد ابراهيم خليل178

201محمد فتحى مرسى،ايمان على سالم179201شريف حسن احمد حسن179

202صالح الدين محمد محمد شعبان180202محمود صابر عبود محمد180

203عمرو محمد رضا محمد عرفه181203ايمان سعد عبدالعليم حسان181

204محمد مؤمن محمد على الوسيمى182204شريف محمد رضا هاشم182

205عالء الدين احمد عبادى عبدالمولى183205محمود احمد على خلف183

206شريف حمدى نوالدين محمد184206هدى حمدى على عبد الرحيم184

207هانى احمد عزالدين عبدالمجيد185207خالد البدرى محمد امين185

208فريده احمد حمدى عطيه186208محمد حقى محمد بهى الدين186

209فاروق مغازى احمد سعد187209هشام محمد عبدالخالق طه187

210عادل محمد ضياء الدين عبدالباقى188210جابر عبدالظاهر مرسى عطاهلل188

211محمد عبدالرازق وشطوطى طه189211مجدى المتولى السيد يوسف189

190
ايه فاروق عبدالحميد العيارى ،دينا 

،امنية ،دعاء
212محمد ابراهيم احمد ابراهيم190212

191213سوسن ابوالحمد عمر191
احمد خالد محمد محمد ،هبه عادل 

خليفه طنطاوى احمد خليفه
213

214عبدالكريم كمال عبدالنبى مصطفى192214هشام محمد حسن جوهر192

193
ايمان محمود رشاد رفعت،حسن 

مختار حجازى ،كمال الدين مختار
215السيد اسماعيل خضر السيد193215

216حازم محمد سيد جبر194216حسين عكاشة محمد نوبى194

195
فاطمة محمد احمد البراجيلى ،ابراهيم 

عبدالستار محمد البراجيلى
217محمود عبدالفتاح محمود على195217

218احمد محمد شعبان محمد العربى196218اسامة سعيد عبدالوهاب196

219نبيل يوسف فضل حراز197219حسين مصطفى حسين على197

220هدى ابراهيم حامد شعالن198220سعيد محمد محمد توفيق198
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221243صالح سيد صالح ابوزيد221
رنا حمدى محمد فائق ،هديل حمدى ، 

نانسى حمدى
243

244محمد احمد الجزار222244خالد جالل محمود سليمان222

245ايمان مصطفى سليمان223245هاله عبدالوهاب ابراهيم عسل223

246تامر السيد احمد السعيد يوسف224246مريم نبيل نعوم جورجى224

225247عمرو عبدالعزيز عزب عبده225
عبدالحكيم خالد ،فاطمة خالد عبدالحليم

عبدالحليم
247

248صالح عبدالموجود احمد محمد226248هدى سيد محمود الهوارى226

249محمد عبدالفتاح السيد وهدان227249صبحى احمد احمد محمد جلبايه227

250عالء محمود حامد عبدالحميد228250احمد محمد عباس محمد صالح228

251عمرو حسن عباس محمد229251الحسين محمد عبدالمنعم السيد229

252فيروز عبدالغنى محمد سالم230252عبدهللا عبدالعزيز متولى سالم230

253رضا السعيد الطنطاوى السيد231253كامل على سرى على البطوطى231

254هانى سليمان محمد توفيق232254ايمن جمعه حسن عبدالعال232

255محى الدين عبدالحميد حامد الموجى233255احمد كامل محمد عبدربه ابراهيم233

256كمال محمد حسب حسين234256قطب عبدهللا عباس محمد234

257خليل عبدالمنعم توفيق عبدالرازق235257خالد محمد محمود حامد235

236258عبدهللا السيد على محمد ابراهيم236
مها - محمد فتوح امام عبدالفتاح 

احمد البطاح عبده
258

259امنية على مصطفى حسن237259سعيد ابراهيم حافظ فرحات237

260خليفه محمد سليمان عبدالرحمن238260مصطفى صالح كمال الخضرى238

261محمد عبدالعزيز ابوالعال خضر 239261عبدهللا زكى عبدهللا الصاوى239

262ياسر على عبدالتواب على 240262عابدين محمد عابدين محمد240

263احمد يوسف احمد عبدالرحيم 241263بكرى عبدهللا السيد بكرى241
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264نيفين كمال عمرى السيد242264ياسر عبدالمنعم محمود حنفى242
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287نسمه سيد على جمعه265287علياء محمد موسى اسماعيل265

266288هانى ابراهيم محمد امام266
عائشة عباس - محمد صالح مصطفى 

حمدى بن العربى
288

289ايمن محمد صبحى اميرى267289عاصم عبدالرحيم مسلم سالم267

290احمد شوقى محمد عبدالعال غزال268290اشرف سعيد محمد خليل الروبى268

291مدين عبدالمنعم حسان محمد269291امانى محمود عزمى حسانين269

292محمد عطيه عطا عطيه270292محمد محمود جمعه حسن عبدالكريم270

293نجاة عبدالحميد عبدالنبى على الدين271293محمد احمد ابراهيم خليل271

294زينب صالح الدين السيد احمد272294ايمن عبدالحميد عبدالعزيز وهدان272

295يحيى محمد محمد محمد خلفه273295محمد عبدالعزيز محمد غنيم273

296محمد صالح الدين عثمان عبدالحليم274296اشرف شكرى محمد سليم274

297حازم محمد عبدالرؤوف كامل275297محمد المهدى سيد احمد بخارى275

276298حسين احمد محمد عمر276
نسرين عادل، ياسمين ،شريف خليل 

،داليا،على شريف خليل
298

299فتحى حسن صالح ايوب277299محمود محمد محمود عبدهللا277

300وفاء محمد السيد مصطفى278300محمد السعيد على فرحات278

301جمال عبدهللا محمد مصطفى279301منى حامد عبدالنبى جادهللا279

302رشا محمد عبدالهادى عبدالهادى280302انيس شيهات عبدالسيد بركة280

303نجاح عزت محمود عبدالنبى281303عبدالعال رزق عوض هللا حميده281

304رجب ابراهيم عبدالمطلب 282304معاذ على فرماوى منصور282

283305ناهد محمد حسنى حافظ احمد283
على ابراهيم عبدالجبل ،روان 

على،ساره،نوران،احمد على ابراهيم
305
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306رباب جالل احمد عفيفى284306عبدالناصر عبدهللا ابواليزيد284

285
ماجده -حسن محمد فاض حامد/ورثة

مصطفى حسن،عباس مى حسن 
307ابراهيم محمد رشدى عمر285307

308محمود عبدالعاطى فؤاد خليل286308احمد حسن احمد السلمونى286

اسم الفائز بالقرعهرقم الطلبم
رقم المقبرة 

c6بنموذج 
اسم الفائز بالقرعهرقم الطلبم

رقم المقبرة 

c6بنموذج 

311فاتن كمال محمد هيكل309310منى محمود ابراهيم307

312دعاء حنفى عبدالقادر حسانين310311نعمت صوفى حسن ابوطالب308

 2م40كشف السادة الفائزين بالقرعة العلنيه اليدويه لحجز المقابر الجاهزه بمساحة 
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